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VOORWOORD VAN DE wEtHOUDEr SPOrt

Voor u ligt de nieuwe presentatiegids van  
s.v. Hatto-Heim. Een gids waar de club weer 
trots op mag zijn! U krijgt een prachtig beeld 
van hen die de club maken tot wat ze is, 
namelijk de leden, de vrijwilligers en de 
sponsoren die alles mogelijk maken. 

Voor mij is het bladeren door de gids elk jaar 
weer een feest van herkenning. U bent vast 
niet bij dit voorwoord begonnen toen u de 
gids voor het eerst in handen kreeg: u bent 
vast eerst op zoek gegaan naar uw teamfoto 
of de foto’s waar familie of vrienden op staan. 
Nu u dan toch bij het voorwoord terecht bent 
gekomen, breng ik graag onder uw aandacht 
waarom ik s.v. Hatto-Heim een bijzondere club 
vind. 
 
Ik vind het bijzonder, dat s.v. Hatto-Heim als 
club een brede verantwoordelijkheid neemt 
op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld op het 
maatschappelijke vlak, wanneer jongeren van 
de club gaan wandelen met ouderen uit de 
Hof van Blom en de Bongerd. Of bijvoorbeeld 
op het vlak van gezondheid. Al voor de 
gemeente begon met het project Jongeren op 
gezond gewicht (JOGG), waarin we jongeren 
willen stimuleren tot het maken van keuzes 
die passen bij een gezonde leefstijl, deed 
s.v. Hatto-Heim mee met de actie Vullen 
of Voeden. De vereniging had daarbij als 
doel om te zorgen dat in het clubhuis ook 
gezonde versproducten te verkrijgen zijn. 

Inmiddels hebben de versproducten hun plek 
in de kantine verworven en dat maakt het 
eenvoudiger om gezonde keuzes te maken.
Ook neemt de club verantwoordelijkheid in het 
zoeken van samenwerking. Wat ik een goede 
zaak vind, is de samenwerking tussen  
s.v. Hatto-Heim en v.v. Hattem met de 
Hattemer Meiden Combinatie. Ik hoop dat 
goede ervaringen binnen deze samenwerking 
zullen leiden tot meer en intensievere 
samenwerking tussen de clubs in de nabije 
toekomst. 
 
Ik wens u tot slot een sportief jaar toe en veel 
plezier met het lezen van deze gids!

Martijn Hospers
Wethouder Sport

“Bijzonder dat 
club brede ver-
antwoordelijkheid 
neemt”
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beste voetbal-
liefhebber,
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VAN DE VOORZITTER

Geachte lezers,

Voor u ligt de presentatiegids van 
s.v. Hatto-Heim seizoen 2015 – 2016. 
Zoals u de laatste jaren gewend 
bent vol met allerlei nieuws en 
fotomateriaal. Ieder jaar een hele 
klus maar de moeite waard, een 
mooi bewaarnummer. Mede 
dankzij de vele sponsoren kunnen 
wij deze gids weer huis aan huis 
bezorgen in de gemeente Hattem. 
In het afgelopen jaar is er door 
vele vrijwilligers, commissieleden, 
leiders, trainers bergen werk verzet 
die de nodige resultaten hebben 
opgeleverd. Dit betekent niet dat 
wij nu op onze lauweren kunnen 
gaan rusten. Integendeel, met ons 
allen dienen wij de voortgang te 
bewaken en mogelijk een nieuwe 
stap te maken. In ieder geval wil 
het bestuur een aantal dingen, 
wetend dat wij hier niet uitputtend 
in kunnen zijn, benoemen. 
Afgelopen seizoen hebben 15 leden 
de pupillentrainerscursus gevolgd 
en iedereen is daarvoor geslaagd. 
De samenwerking met ProMotus in 
Hattem krijgt steeds meer houvast 
binnen onze vereniging en werkt 
op een prima manier samen met 
onze medische staf, die ook in 
kennis is gegroeid. Met zoveel kader 
is het noodzakelijk de structuur, 
voetbalvisie en beleid te borgen. Dit 
gebeurd door naast de uitbreidingen 
van de commissies ook in de vorm 
van het aantrekken van een hoofd 
jeugd opleiding. De resultaten op 
het sportieve vlak die vorig jaar 
al goed waren te noemen hopen 
wij hiermee te borgen. Het eerste 
en tweede elftal hebben tot de 
laatste wedstrijd gestreden voor 
promotie en bij de jeugd mochten 
we weer een aantal kampioenen 

huldigen. Het komend seizoen 
hopen we weer mooie resultaten 
te mogen begroeten. Het aantal 
jeugdteams is weer gegroeid en 
ook de HMC afdeling, die we samen 
met v.v. Hattem hebben, groeit 
nog steeds door. Ook op andere 
gebieden heeft er het nodige 
plaatsgevonden, zoals een prima 
georganiseerde medewerkers-
avond, wedstrijden PEC Zwolle, 
het vullen en voeden project, 
kaartavonden, diverse toernooien, 
familiedag, voetbalclinic, 
schoonmaakdag, ouderavonden 
enz. Ook in het nieuwe seizoen 
zullen veel van deze activiteiten 
weer plaatsvinden en wij nodigen 
u van harte uit om als deelnemer 
of als vrijwilliger daarbij aanwezig 
te zijn. Inmiddels zijn ook al de 
nodige voorbereidingen getroffen 
om het 80 jarig bestaan te vieren. 
Dit jaar zullen op het sportpark 
de nodige veranderingen waar te 
nemen zijn om goed voorbereid 
de toekomst in te gaan. Er zal een 
beslissing genomen dienen te 
worden omtrent de kleedkamers 7 
t/m 10, mogelijk nieuw hekwerk om 
de velden 2 en 3. Ook het onlangs 
vernieuwen van het contract met 
de jeugdsponsorgroep voor de 
komende 4 jaar draagt daar aan bij. 
Wij als bestuur zijn dankbaar dat de 
Stichting Sponsoring s.v. Hatto-Heim 
daarin geslaagd is. 
Omtrent de nodige activiteiten van 
de verschillende commissies en 
activiteiten vindt u in dit exemplaar 
de nodige achtergrond informatie en 
verwijs ik u dan ook graag daarna. Ik 
wens u namens het bestuur van de 
s.v. Hatto-Heim veel leesplezier toe 
en zie u graag op ons sportpark. 

Andries Agterhuis

Van de voor zitter

“Het komend seizoen 
hopen we weer 
mooie resultaten te 
mogen begroeten”
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JEUGDCOMMISSIE 

 Onze jeugdafdeling heeft de 
afgelopen jaren een enorme 
groei doorgemaakt. Dit stemt 
ons uiteraard zeer tevreden. 
Deze groei geeft ons als 
Jeugdcommissie het gevoel dat 
we op de goede weg zijn met 
de organisatie rondom de jeugd. 
Toch zullen we altijd kritisch 
blijven kijken naar zaken die 
beter kunnen in het faciliteren 
van de jeugdspelers in het 

beoefenen van hun favoriete 
sport.
Samen met de technische 
commissie zijn we zodoende 
vóór en gedurende het seizoen 
druk om alles in goede banen te 
leiden. 
“We hebben een enthousiaste 
club mensen die met veel 
betrokkenheid bezig is om iedere 
speler/speelster op zijn/haar 
eigen niveau te laten spelen 
zodat zij zich optimaal kunnen 
ontwikkelen.”
Als jeugdcommissie en 
technische commissie proberen 
we voor alle jeugdteams 
voldoende leiders en trainers 

beschikbaar te krijgen ter 
begeleiding van de spelers. 
Een streven van de technische 
commissie is bijvoorbeeld om 
alle teams de mogelijkheid te 
bieden om tweemaal in de 
week te trainen met als doel 
het niveau nog verder omhoog 

te krijgen. Wij zijn dan ook erg 
blij met alle vrijwilligers die zich 
daarvoor inzetten en met veel 
plezier onze jeugd begeleiden.
Het afgelopen seizoen hebben 
wij ons ten doel gesteld om, 
naast de gebruikelijke zaken 
die geregeld moeten worden, 
ook een informatiegids op te 
stellen voor nieuwe leden en 
geïnteresseerden. Wij zijn erg 
blij dat we een mooi boekwerk 
hebben kunnen samenstellen 
waarin belangrijke informatie 
staat die nieuwe leden moeten 
weten ten aanzien van onze club.
Verder vinden we het als 
jeugdcommissie belangrijk dat 

onze jeugdspelers binnen Hattem 
maatschappelijk betrokken 
zijn. Daarvoor worden door 
verschillende leeftijdsgroepen 
maatschappelijke activiteiten 
uitgevoerd. Wij zijn erg trots op 
de jeugdspelers die recentelijk 
met bewoners van het Hof van 
Blom en de Bongerd hebben 
gewandeld, ook hebben 
jeugdspelers door middel van 
het inzamelen van lege flessen 
geld bijeen hebben gebracht 
voor het Kamp Haagse Kinderen, 
zodat kinderen die het niet zo 
goed hebben toch een fijne 
vakantieweek kunnen beleven in 
Hattem.
“Het is mooi om te zien dat die 
jeugd zich met veel plezier inzet 
voor anderen en zo ook bewust 
wordt van de omgeving buiten 
het voetbal en dat niet alles 
vanzelfsprekend is.”
Met alle vrijwilligers die zich 
bereid hebben gevonden om zich 
ook het nieuwe seizoen weer in 
te zetten voor de jeugd, hopen 
wij op een mooi seizoen met 
veel spelvreugde.

Jeugdcommissie  
s.v. Hatto-Heim

Jeugdafdeling 
maakt enorme 
groei door

“We hebben een enthousiaste club mensen 
die met veel betrokkenheid bezig is”

De jeugdafdeling van s.v. Hatto-Heim 
is een groot goed, waar we als club 
en jeugdcommissie erg trots op zijn. 
Het is prachtig om al die kinderen op 
de zaterdagen en tijdens trainingen te 
zien genieten van het voetbalspelletje.

Gerda Liefers (voorzitter) en Paul Sietse van der Kolk (secretaris)
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trainer Edwin Kwakkel blikt met 
een gemengd gevoel terug op het 
afgelopen seizoen. “Op de allerlaatste 
speeldag van de nacompetitie mistten 
we de promotie naar de 2e klasse. 
we waren er zo dichtbij. Ondanks het 
feit dat de kampioen al snel niet meer 
in te halen bleek, hielden we er alle 
vertrouwen in dat we de nacompetitie 
op basis van de stand zouden halen. 
Dat is gelukt”. 

Voor zijn gevoel zijn de 2 jaren dat de 
oefenmeester uit Zwolle aan het werk is 
op de velden bij s.v. Hatto-Heim voorbij 
gevlogen. “Het voelt gewoon goed. Het 
is prettig om wekelijks aan de slag te 
kunnen met een fijne spelersgroep en 
een prima begeleidingsteam. Dat mogen 
we doen op een geweldig sportpark, 
waar vele vrijwilligers iedere week uren 
druk zijn. De betrokkenheid en steun van 
de supporters heeft mij, maar ook de 
spelersgroep, erg goed gedaan. Ook bij 
de uitwedstrijden zien en horen we het 
geel-blauw langs de lijn”. 
Een rol van betekenis spelen voor het 
kampioenschap dit seizoen behoort 
volgens Edwin Kwakkel zeker tot de 
mogelijkheden. “Ieder jaar streef je een 
hogere ambitie na. Dit seizoen willen 
we echt meedoen. Naast een betere 
seizoenstart hopen we natuurlijk dat 
we de spelersgroep fit houden. Op 
het competitie programma prijken een 

aantal mooie derby’s. Iedereen kijkt daar 
naar uit. Als voetballer vond ik dit zelf 
ook de mooiste wedstrijden van het 
seizoen”, aldus Kwakkel. 

De spelersgroep kent enkele mutaties. 
Vanwege de moeilijke combinatie met 
werk/studie hebben Jaap Sikkema en 
Niels van der Velde afscheid genomen. 
De selectie is versterkt met Vincent 
van Hoorn en Robin Metselaar uit de 2e 
selectie. Bovendien maakt Marcel van 
Loo zijn rentree en komt Gerrit-Jan Stam 
als nieuwkomer over van Drienerlo. 
De technische staf gaat ongewijzigd 
verder met Clemens van der Stoep 
als assistent-trainer en keeperstrainer 
Cor Veldman. De medische staf blijft 
bestaan uit Simone Harmsen, Dick 
Heideveld en fysiotherapeut Remco 
Mooiweer van ProMotus. De overige 
stafleden zijn Tonny Harmsen, assistent- 
scheidsrechter Albert Kraan en 
elftalleider Daan Kuiper. 

Edwin Kwakkel ziet veel potentie bij de 
jongere spelers van s.v. Hatto-Heim: 
‘’Dat is het mooie resultaat van een 
aantal jaren consequent uitgevoerd 
jeugdbeleid.
De faciliteiten voor de jeugd zijn 
goed voor elkaar. We moeten nog 
even geduld hebben, maar over 
een aantal jaren zullen steeds meer 
jeugdspelers gaan doorstromen naar de 

selectieteams. Dat is prachtig en ook 
van belang om een herkenbaar eerste 
elftal te blijven houden. De vereniging 
besteedt overigens niet alleen aandacht 
aan de meest talentvolle jeugdspelers, 
iedereen is belangrijk. Waar je ook 
speelt, wat je ook doet. Het vormt de 
basis voor een gezellige vereniging. En 
dat is s.v.Hatto Heim! Ik wil graag alle 
leden van s.v. Hatto Heim een sportief 
en succesvol seizoen toewensen. Wij 
hopen ook dit jaar weer op jullie steun 
te mogen rekenen”.

‘Het voelt gewoon goed  
bij s.v. Hatto-Heim’

HOOfDTRAINER EDwIN KwAKKEl
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STICHTING SPONSOrING

Wim van der Ven van Notariaat Hattem 
geeft aan dat sport belangrijk is voor 
de lichamelijke en sociale ontwikkeling 
van kinderen. Hij hoopt dat de nieuwe 
outfit in positieve zin bijdraagt aan de 
sportieve prestaties.
Gerrit van de Worp van de Jong & Laan 
Accountants vindt het uniek dat een 
viertal ondernemers de hele jeugd 
sponsoren, van klein tot groot in het 
nieuw hebben gestoken. Daarnaast 
hebben zij respect voor de club, hoe 
zij elke week ruim 300 jeugdspelers 
kunnen laten voetballen dankzij de 
inzet van vele vrijwilligers. Om dat 
allemaal mogelijk te maken, dragen zij 
als organisatie graag een steentje bij.
Jan-Willem Stam van Veltkamp & 
Stam Makelarij stelt dat hij met de 
sponsoring een bijdrage heeft geleverd 
aan de professionaliteit van de jeugd 
en de club. Ook is hij tevreden over de 
onderlinge communicatie. “De jeugd 

heeft de toekomst. Mede daarom is 
het van belang dat het sponsorcontract 
gecontinueerd wordt, zodat de jeugd 
kan sporten en ontspannen en dat 
de randvoorwaarden hiervoor goed 
geregeld zijn.” De jeugd heeft de 
toekomst volgens Henk Bultman 
van Bultman-Hartholt Assurantiën 
& Hypotheken. Hij vindt het erg 
belangrijk dat de jeugd zich goed 
ontwikkeld, niet alleen geestelijk, 
maar ook lichamelijk. Sporten is daarin 
bijzonder belangrijk. “Het is mooi daar 
financieel aan te mogen bijdragen 
zodat elk jeugdlid dezelfde spullen 
ontvangt. Met elk jeugdlid bedoel ik 
zowel de selectieteams als de lagere 
teams, jongens die op hun eigen niveau 
fanatiek hun best doen.” Aangezien 
Henk de afgelopen vier jaar het erg 
plezierig heeft gevonden hoe s.v. Hatto-
Heim met zijn sponsoren omgaat en de 
PR ook goed geregeld is, is dit de reden 

dat hij het contract heeft verlengd.
Aangezien het hele kledingpakket met 
ingang van het nieuwe voetbalseizoen 
wordt vervangen, hebben de bedrijven 
gezocht naar een mooie bestemming 
voor de gebruikte sponsorkleding. 
Een eerste zending is inmiddels 
verstuurd naar Oekraïne. Daar zijn 
een 20-tal jongeren uit Hattem gaan 
helpen bij twee jonge enthousiaste 
Nederlanders die daar vrijwilligerswerk 
doen in een tehuis voor kinderen met 
een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking. Tijdens deze werkvakantie 
is er rondom het huis geklust. Naast 
het klussen was er ook tijd voor het 
omgaan met de kinderen uit het 
tehuis en met zigeunerkinderen uit 
de omgeving. Alle sponsoren zijn 
blij op deze manier ook een steentje 
te kunnen bijdragen in landen waar 
verstandelijk- of lichamelijk beperkte 
jongeren een vergeten doelgroep zijn.

Jeugdsponsorgroep van s.v. Hatto-Heim
De Stichting Sponsoring is blij en verheugd dat het jeugdsponsorcontract met 
Bultman-Hartholt Assurantiën & Hypotheken, de Jong & laan Accountants, 
Notariaat Hattem en Veltkamp & Stam Makelarij verlengd is. 
Deze vier bedrijven zijn vier jaar geleden als jeugdsponsorgroep gestart en 
hebben de voltallige jeugd voorzien van een trainingspak en voetbaltas. Ook 
hebben alle teams een eigen teamtas met wedstrijdshirts en een keeperstenue.

13SEIZOEN 2015/2016
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Notaris Mr. W.A. van der Ven, 
Ridderstraat 56, 8051 EH Hattem
Telefoon 038 - 444 27 47 
E-mail: info@notariaathattem.nl
Internet: www.notariaathattem.nl

Ondernemingsrecht  |  Familierecht  |  Onroerend goed

Een duurzame en persoonlijke 
relatie staat bij ons voorop. 

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl

Coach van
ondernemers.
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HOOfD JEUGDOPLEIDINGEN AB wESSElS

SEIZOEN 2015/2016 15

Sinds de winterstop van het 
afgelopen seizoen is Ab wessels 
hoofd jeugdopleidingen van 
s.v. Hatto–Heim. Samen met de 
technische commissie is het de 
taak aan Ab om de voetbalzaken 
binnen onze vereniging te 
verzorgen. Het opleiden van 
jeugdspelers staat hierbij centraal. 

Ervaring heeft Ab in overvloed. Bij een 
negental clubs, waaronder eredivisionist 
Heracles Almelo, is Ab verantwoordelijk 
geweest voor de gehele jeugdopleiding 
of één of meerdere jeugdelftallen. Het 
is dan ook niet gek dat Ab veel ideeën 
heeft waarmee de jeugd van s.v. Hatto–
Heim naar een hoger plan getild kan 
worden. De bedoeling is om deze ideeën 
geleidelijk door te gaan voeren. “De 
eerste dingen zullen komend seizoen 
al worden opgestart, zoals een speciaal 
keepersplan, extra circuittrainingen 
voor lagere E- en f-elftallen en de 
voetbalschool. Om de doorstroming en 
scouting te verbeteren, start komend 
seizoen een mini-competitie van 
opleidingsteams. ESC, Zwart-Wit’63 en 
OWIOS zullen de tegenstanders zijn van 
nog te vormen teams onder 12, onder 
14 en onder 16 jaar. Hierdoor kunnen 
jonge spelers wennen aan een hoger 
tempo en worden ze getest op een 
ander niveau. Al deze gelegenheden 
zorgen voor extra trainingsmomenten, 
waardoor spelers zelf de mogelijkheid 

krijgen om sneller volwassen te worden 
met de bal.”
In s.v. Hatto–Heim ziet Ab een club met 
enorme doorgroeimogelijkheden:  
“s.v. Hatto–Heim is een club in opkomst. 
Alleen aan het aantal jeugdspelers en 
-teams is al te zien dat de vereniging 
enorm aan het groeien is. 

Het is een uitdaging om iedere speler 
op zijn eigen niveau te beoordelen en 
mogelijkheden te geven om zichzelf te 
ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken, 
zijn we begonnen met een intensievere 
interne scouting. Hiermee willen we 
zorgen voor een betere indeling van 
de teams, waardoor iedere individuele 
speler de kans heeft om door te 
groeien naar de 1e of 2e selectie. Dit is 
ook het doel van ons als technische 
commissie en hoofd jeugdopleidingen. 
Wij willen het voetbal naar een hoger 
plan brengen en hiermee jeugdspelers 
afleveren die ‘Hatto-Heim waardig’ zijn, 
om zo met ons eerste elftal in de 2e 
klasse uit te kunnen komen.”
Grote ambities dus. Naast deze 
voetbalzaken vindt Ab echter ook dat 

de vereniging trots mag zijn op de 
betrokkenheid van de jeugd: “Of het nou 
gaat om het trainen van jeugdteams, 
het organiseren van toernooitjes, het 
wandelen met de bewoners van het Hof 
van Blom en de Bongerd of een middag 
klussen op het sportpark, overal zie je 
jonge jongens. Het enthousiasme van de 
jeugd van s.v. Hatto-Heim is fantastisch 
om te zien en deze beleving slaat over 
op andere jongens.” 
Vol passie en gedrevenheid zal Ab 
zich de komende periode inzetten 
voor de jeugd. Ab beseft zich dat er, 
mede dankzij de vele vrijwilligers, veel 
gerealiseerd kan worden binnen de 
vereniging: “s.v. Hatto-Heim is een club 
die eraan zit te komen. Samen kunnen 
we de club draaiende en groeiende 
houden, en ik vind het mooi hier deel 
van uit te mogen maken. Ik heb er in elk 
geval zin in!”

“s.v. Hatto–Heim 
is een club in 
opkomst”

“Samen kunnen 
we de club 
draaiende en 
groeiende 
houden”
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www.bowlinghattem.nl

* Kinderfeestjes
* Familiefeesten
* Bedrijfsfeesten

Uw partner bij 
bedrijfsoverdracht 
en financiering

Frissels staat van 1 april tot 1 oktober iedere vrijdag,
zaterdag en zondag en tijdens de vakantieperiode proberen 

we de hele week te staan. Als het regent staan we niet.

Voor het allerlekkerste
softijs, voor hoorntjes,

sundae’s, swissels,
milkshakes of sorbets
komt u naar Frissels.

Lekker genieten van een 
overheerlijk ijsje
op ons terrasje. 

Natuurlijk kunt u ook
gewoon een kopje koffie, 
een cappuccino of iets fris 

nemen.

Frissels 
Een belevenis

in IJs
Voor het allerlekkerste
softijs, voor hoorntjes,

sundae’s, swissels,
milkshakes of sorbets
komt u naar Frissels.

Lekker genieten van een 
overheerlijk ijsje
op ons terrasje. 

Natuurlijk kunt u ook
gewoon een kopje koffie, 
een cappuccino of iets fris 

nemen.

Frissels vindt u bij de carpoolplaats aan de Hattemse 
zijde onder aan de oude IJsselbrug.

b.meilink@ziggo.nl / 038-4443562 / 06-12490055

Frissels vindt u bij de carpoolplaats aan de Hattemse 
zijde onder aan de oude IJsselbrug.

b.meilink@ziggo.nl / 038-4443562 / 06-12490055

SCHILDERWERK

GLASZETTENWANDAFWERKING

HOUTROTHERSTEL

SOUMANSCHILDERWERKEN.NL
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De Voetbalschool is een nieuw initiatief 
binnen de jeugdopleiding van s.v. 
Hatto–Heim. Kinderen tussen de 7 en 
de 13 jaar kunnen zich aanmelden om 
op vrijdagmiddag een extra training 
te volgen. De doelstelling van de 
Voetbalschool is om individuele, 
technische vaardigheden, in combinatie 
met coördinatie en loopscholing 
samen te brengen in trainingen in 
groepsverband. Dit alles als aanvulling 
op de normale training. Dit gebeurt 
uiteraard onder leiding van bekwame 
trainers. Kinderen krijgen op deze 
manier de kans om op eigen initiatief 
een betere voetballer te worden.

Een goede baltechniek is voor een 
voetballer onmisbaar. Straatvoetbal is 
de bakermat van de baltechniek van 
een speler. Helaas zie je tegenwoordig 
steeds minder kinderen voetballen 
op straat. De basistechniek van de 

hedendaagse voetballer holt dan ook 
achteruit, wat een zorgwekkende 
ontwikkeling is. De s.v. Hatto-Heim 
Voetbalschool wil door middel van een 
gerichte aanpak het technische niveau 
van de jeugdteams naar een hoger plan 
brengen. 
Creativiteit in het veld moet meer 
bevorderd en gestimuleerd worden. 
Ook hierin kan de Voetbalschool van 
grote waarde zijn. Door middel van 
extra trainingen krijgen jonge spelers 
meer beheersing over de bal. Dit 
heeft een positieve uitwerking op 
het zelfvertrouwen van deze jongens 
en meisjes. Iedere speler heeft een 
bepaalde creativiteit in zich en deze 
creativiteit mag absoluut niet vernietigd 
worden.
Het afgelopen seizoen heeft er 
een pilot van de Voetbalschool 
plaatsgevonden. Vier vrijdagen stonden 
spelers van E1, E2, f1 en f2 op de 

kunstgrasmat van onze vereniging. Dit 
is goed bevallen, waarna is besloten 
om komend seizoen 10 trainingen 
in het najaar en 10 trainingen in 
het voorjaar te organiseren. Deze 
trainingen zijn beschikbaar voor alle 
D-, E- en f-pupillen. Hierdoor krijgen 
alle kinderen de kans om drie keer per 
week te trainen. 
De trainingen zijn gebaseerd op de 
visie van Cock van Dijk. In combinatie 
met loopscholing en coördinatie 
valt er veel winst te behalen. Juist 
in de leeftijdscategorie van 7 tot 
13 jaar leren kinderen snel. De 
lichaamsverhoudingen en motoriek 
zijn optimaal geschikt om snel en 
veel te leren. In combinatie met de 
wil van een speler is het rendement 
optimaal. Hierdoor krijgen kinderen de 
mogelijkheid om zich op het veld te 
onderscheiden van teamgenoten en 
tegenstanders.

NIEUW INITIATIEf DE VOEtBAlScHOOl

De Voetbalschool
Technische commissie (vlnr): Edwin Mulder, Pieter Koridon, Ab Wessels, Marten van der Ziel, Henk Bergsma, 
Edwin Oosting, Herman Haverkamp, Ad Admiraal en Bert Neuteboom. 
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Zorg is meer dan medicijnen:  Denk  eens aan : 
de medicatierol, herhaalservice, handverkoop 
met medicatiebewaking, bezorgen, 
computerverbinding met de Isalaklinieken, 
huisartsen, Cosmeticalijn van Vichy, 
handverkoop, gerobotiseerd, gecertificeerd, 
enz enz. 

En niet te vergeten: zeer veel 
parkeerruimte, (altijd plek), naast Albert Heijn: 
een ideale combinatie!

Aqon ICT & Logisti ek
We bieden oplossingen omtrent:

• Inkoop en logisti ek

• Lean management

• ERP implementati es

• Magazijnautomati sering  

(RF scan, voicepicking, WMS)

• Voorraadscans

• Management informati e tools

06 - 2218 6730 • aqon.nl

Ontdek hoe logistiek beter kan

All-in
Stukadoorsbedrijf

Rave
Hattem

www.all-instukadoorsbedrijfrave.nl

s.v. HATTO-HEIM PRESENTATIEGIDS48

HATTEMERBROEK - ZWOLLE

NR.1 IN BBQ

038-3765976  038-4217437

s.v. HATTO-HEIM PRESENTATIEGIDS48

 WORD NU LID 
VAN DE 

SUPPORTERS-
VERENIGING
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SUPPOrtErSclUB s.v. HATTO-HEIM

Sportvereniging Hatto-Heim is al vanaf 1982 
in het gelukkige bezit van een bloeiende en 
actieve supportersclub. Sinds jaar en dag 
stellen zij zichzelf het volgende ten doel: 

“Sportvereniging Hatto-Heim met raad en 

daad terzijde staan, morele, financiële en 

materiële hulp bieden, de onderlinge band 

van haar leden in stand houden en zo nodig 

te verstevigen, alsmede steun te verlenen aan 

het algemene verenigingswerk.”

De supportersclub heeft door de jaren heen 
nogal wat taken op zich genomen. Wie 
regelmatig de thuiswedstrijden van het eerste 
elftal bezoekt, kent natuurlijk de hekverloting 
en het rad van avontuur. Ook organiseert de 
supportersclub jaarlijks een klaverjascompetitie 
en de grote verloting, de supportersclub doet 
meer! 

Wat gebeurt er met het geld?
De supportersclub kijkt voor de besteding 
van het geld naar doelen die zinvol voor 
de hele vereniging zijn en niet binnen de 
bestaande begroting passen. Het geld 
dat de supportersclub binnen haalt, komt 
allemaal ten goede aan de sportvereniging 
Hatto-Heim. Hier worden onder andere de 
activiteiten voor de jeugd van betaald en 
de benodigde vernieuwingen gefinancierd. 
Zo heeft de supportersclub de laatste jaren 
veel geïnvesteerd in de vernieuwde kantine 
en keuken. Ook is er geld gebruikt voor 
de kleedkamers, de schoonmaakploeg, de 
beregeningsinstallatie en de dug-outs. 

Activiteitencommissie
Onder de supportersclub valt ook de 
activiteitencommissie; al jaren een begrip 
binnen de vereniging. Zij organiseren jaarlijks 

diverse activiteiten voor jong en oud, zoals de 
Sinterklaasavond, de familiedag, de spooktocht 
en natuurlijk de vrijwilligersavond om de 
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Voor 
elke leeftijdscategorie is er elk jaar weer een 
feestelijke activiteit.  

Club van 100
Een apart onderdeel van de supportersclub is 
de club van 100. Deze club is opgericht voor 
de financiering van de tribune, wat inmiddels 
al geruime tijd afgerond is. De inleg van de 
club van 100 wordt nu volledig ten behoeve 
van de vereniging gebruikt.  Dit kan voor 
allerlei zaken zijn die voor het functioneren 
van de vereniging noodzakelijk zijn. Tijdens de 
ledenvergadering van de club van 100 wordt 
gezamenlijk bepaald waar het geld naartoe 
gaat.

Heb je nieuwe ideeën of wil je ons helpen 
met het organiseren van de activiteiten? we 
horen graag van je! 

De supportersclub 
van s.v. Hatto-Heim  

“Voor maar
e 11,50 bent
u al lid van 
de suppor-
tersclub”
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Centrum	  voor	  (sport)revalidatie	  en	  training 	  

Informatie	  en	  aanmelding	  
	  

Hoopjesweg	  2b	  
8051DB	  Hattem	  
t.	  038-‐4440680	  

w.	  motus-‐hattem.nl	  
	  

Gratis	  inloopspreekuur	  

Iedere	  dinsdagavond	  is	  er	  bij	  Hatto-‐Heim,	  
op	  afspraak,	  een	  gratis	  inloopspreekuur	  

voor	  de	  hele	  jeugd	  en	  senioren	  	  
van	  18:00-‐19:00	  

en	  voor	  de	  selectie	  is	  dit	  van	  19:00-‐20:00	  
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Clemens van der Stoep

Wanneer Clemens van der Stoep naar de 
selectie voor komend jaar kijkt, verwacht 
hij dat s.v. Hatto-Heim voor de bovenste 
plaatsen mee kan strijden. De assistent-
trainer van het vlaggenschip van de 
geel-blauwen is van mening dat de jonge 
ploeg met een gemiddelde leeftijd van 
slechts 22 jaar het afgelopen seizoen 
met een tweede plaats in de competitie 
en een periodetitel een prima prestatie 
heeft geleverd. Afgelopen seizoen is 
Clemens van der Stoep na een uitstapje 
van een jaar bij s.v. Epe teruggekeerd 
op het, zoals hij het zelf noemt, oude en 
vertrouwde nest van s.v. Hatto-Heim.
“Het trainer van de jeugd op divisie 
niveau bij s.v. Epe heeft me ook goed 
gedaan en veel nieuwe inzichten 
geboden. Hatto-Heim bood mij 
vervolgens de mogelijkheid om mij 
verder te ontwikkelen als trainer en gaf 
me de gelegenheid om de trainerscursus 
TC2 te volgen. Voor deze cursus ben 
ik inmiddels geslaagd. Ik vind het 
fantastisch om op het veld te staan 
met de jongens en te werken aan de 
ontwikkeling van het individu en het 
maximale uit iedere speler te halen. 
Als collectief maken we door deze 
individuele ontwikkeling stappen. Het 
feit dat ik afgelopen seizoen de cursus 
TC2 heb behaald, zegt al een hoop over 
mijn drive. Ik probeer ieder seizoen de 
lat weer een stukje hoger te leggen en 
mijzelf uit te dagen. Natuurlijk is het 
doel om, wanneer de tijd rijp is, zelf als 
hoofdtrainer aan de slag te gaan”.

Cor Veldman

Keeperstrainer Cor Veldman heeft het 
uitstekend naar zijn zin bij s.v.Hatto-
Heim. “We hebben als technische staf, 
verzorgers en begeleiders een goed 
team. s.v. Hatto-Heim is een prachtige 
vereniging met gezellige mensen 
en een mooi sportpark”. De laatste 
jaren is er veel arbeid verricht om de 

traptechniek van de 
keepers te verbeteren. 
“Het keepersvak is 
veranderd. Een keeper 
moet tegenwoordig meer 
meevoetballen. Dat 
betekend dat zijn trap 
goed moet zijn, maar dat 
de keeper ook nog eens met links en 
rechts moet kunnen schieten. Ook in 
het nieuwe seizoen gaan we door met 
het verbeteren van de traptechniek. 
Naast de technische training wordt 
er veel gesproken over het tactische 
gedeelte van het voetbal. Verder wil 
je als keeperstrainer graag dat de 
keeper de nul houdt om punten voor 
de ploeg te pakken. Je probeert een 
keeper ook op het mentale vlak sterker 
te maken want één foutje betekend 
vaak een tegendoelpunt. En we 
moeten niet vergeten dat we heel veel 
plezier moeten beleven aan het mooie 
keepersvak”.
Voor het komend seizoen komt Brian 
Mensink over van de A1. “Hij zal zeker 
de strijd aangaan met Christian Bultman 
die de laatste 2 seizoenen eerste keeper 
was. Tom Montfrooij weet nog niet 
precies hoe hij het komende seizoen 
ingaat”, geeft Veldman aan. De afgelopen 
jaren heeft Veldman zich met name 
bezig gehouden met de keepers van de 
senioren en de A1. Dit gaat met ingang 
van volgend seizoen veranderen. Om 
het keeper niveau binnen de vereniging 
naar een hoger niveau te tillen is er 
beleidsplan gemaakt waar Cor Veldman 
een coördinerende rol in gaat spelen.

Simone Harmsen

Als klein meisje ging Simone Harmsen 
al met haar vader mee naar sportpark 
Het Achterveen om naar de wedstrijden 
van het eerste elftal van s.v. Hatto- Heim 
te kijken. Daarna heeft de verzorgster 
van s.v. Hatto-Heim nog 6 jaar zelf 
gevoetbald bij de dames totdat een 

blessure roet in het eten gooide.  
‘’s.v. Hatto-Heim is een echte familieclub, 
waar je je snel thuis voelt. Ook voelt het 
prettig dat er steeds professioneler om 
wordt gegaan met de medische kant bij 
s.v. Hatto-Heim”.
De medische staf is uitgebreid 
en 2 jaar geleden werd een 
samenwerkingsverband gesloten 
met ProMotus. ‘’Dit houdt in dat 
fysiotherapeut Remco Mooiweer ons 
team is komen versterken. Op deze 
manier kunnen we professionele 
achtervang bieden bij de behandeling 
van een blessure. Tevens zijn we druk 
bezig om ons te richten op een stuk 
preventieve aanpak om blessures in de 
toekomst te voorkomen”, laat Simone 
Harmsen weten. 
De afgelopen jaren is Simone continue 
in opleiding geweest om het vak zo 
goed mogelijk onder de knie te krijgen. 
De verzorgster hoopt op een seizoen 
met mooie, sportieve prestaties, zo 
min mogelijk blessures en goede 
hersteltrajecten mochten er toch 
blessures ontstaan.
Simone is op de dinsdag- en 
donderdagavond en de gehele 
zaterdag aanwezig bij s.v. Hatto-Heim. 
Op dinsdagavond is er van 18.00 tot 
19.00 uur een inloopspreekuur in 
samenwerking met ProMotus, waar alle 
leden van s.v. Hatto-Heim gebruik van 
kunnen maken. Aanmelding hiervoor kan 
via Motus. 

Begeleidingsstaf gaat vol 
vertrouwen nieuw seizoen in
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Azaleastraat 25
8051 DT Hattem

Tel: 038-4239107
Mob.: 06-22960996

info@rijschoolmulder.nl - www.rijschoolmulder.nl

Voor zowel je auto- als 
motorrijbewijs ben je bij ons aan het 

juiste adres.

MULDER
Autorijschool

Hattem



SEIZOEN 2015/2016 23

KAMPIOENEN 2014/2015

F1

E4g

hmcE2



s.v. HATTO-HEIM PRESENTATIEGIDS24

Voor al je voetbalspullen en sportbekers! 

aardbeien

zijn goed voor

uw ogen...

Kieft Optiek

ook!

Kerkstraat 22   8051 GL   Hattem
T 038 444 14 93   E info@kieftoptiek.nl

I www.kieftoptiek.nl

Wij hebben de

volgende merken

in huis:

No Excess

Petrol Industries

Twin Life

PME Legend

Lerros

State of Art

Blue Industry

Marnelli

Moda Berry Men voor actuele 
en sprankelende mode.
Neem eens een kijkje bij 
Moda Berry Men, hier vind je 
de laatste trends voor mannen
die casual, stoer en eigentijds 
gekleed willen gaan.

Kerkstraat 12-14, Hattem

Onze openingstijden zijn: 
di. t/m vr. van 9.30-17.30 uur,
vrijdag koopavond van 19.00-21.00 uur,
zaterdag van 9.30-17.00 uur

koller 90x60 cm:Opmaak 1  28-02-2012  14:11  Pagina 1

koller 90x60 cm:Opmaak 1  28-02-2012  14:11  Pagina 1

koller 90x60 cm:Opmaak 1  28-02-2012  14:11  Pagina 1
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KERKSTRAAT 45  |||  HATTEM  |||  038 - 444 74 57

 
      

      II Kerkstraat 45 II 8051 GK Hattem II 038-444 7457 II
 II www.de juniorboetiek-hattem.nl II

Scoren!
doe je bij..... Chinees Specialiteiten Restaurant

KOTA RADJA
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 
van 16.00-22.00

Dinsdag GESLOTEN

Vrijdag t/m zondag en 
feestdagen van 12.00-
22.00

Specialiteiten uit 4 stre-
ken van China: Kanton; 
Peking; Sichuan en Hong 
Kong.

Partyservice aan huis in 
overleg.

Ruime parkeermoge-
lijkheid.

American Express, Din-
ersclub, Mastercard, Visa 
en Pinnen.

Aparte ruimte voor het 
afhalen.

Airconditioning.

Uw gastheer: Dhr. Ip

Nieuweweg 44, 8051 EE Hattem
038 444 1656

Lageland 7 hattem

T (038) 444 73 44

I www.schildersbedrijfvandieren.nl
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Sommige jongens en meisjes kunnen 
niet wachten tot ze eindelijk mogen 
voetballen. Hun eerste woordje is 
niet ‘papa’ of ‘mama’ maar ‘bal’ of 
‘buitenspel,’ ze zetten hun tanden in 
hun appeltje als een ware Suárez en ze 
eten met smaak een bordje spaghetti 
op om tien uur ’s ochtends. Deze jonge 
voetbalfanaten kunnen vanaf vier jaar 
terecht bij de mini’s. 

De mini’s trainen twee keer in de 
week, op woensdagmiddag en de 
zaterdagochtend. Joop Gerritsen is een 
van de trainers. Joop Gerritsen: ‘’Op 
woensdag is er een ‘gewone’ training. 
De training is in spelvorm. We spelen 
bijvoorbeeld overlopertje en tikkertje 
met de bal. Ook gaan we aan het eind 
van de training op doel schieten, want 
doelpunten maken is natuurlijk erg 
belangrijk.’’  
 
Op zaterdagochtend, negen uur, 
verandert Het Achterveen in een 
ware Arena. Joop Gerritsen: ‘’Op 
zaterdagochtend spelen we de 

Champions League. De kinderen 
spelen dan in shirtjes van bijvoorbeeld 
Juventus, AC Milan of een andere club 
uit de Champions League tegen elkaar. 
De teams bestaan uit vier spelers en 
elk team speelt drie wedstrijdjes van 
twaalf minuten. Op het laatst trappen 
we nog een paar penalty’s.’’  
 
Elke week spelen de kinderen in een 
ander team. Joop Gerritsen maakt 
deze indeling en mailt deze op 
donderdagavond naar de ouders. De 
teams hebben namelijk elke week een 
eigen ‘coach’, die het team begeleidt. 
Dit zijn niet alleen de trainers, 
maar ook de ouders. ‘’Het is strak 
georganiseerd,’’ lacht Gerritsen, ‘’maar 
dat moet ook wel.’’  
 
De mini’s gaan ook op stap. Joop 
Gerritsen: ‘’Twee keer per jaar spelen 
we tegen de mini’s van WZC uit 
Wapenveld. De ene keer thuis, de 
andere keer uit. De laatste keer waren 
we met zeventig mini’s, dertig uit 
Wapenveld en veertig van ons!’’ 

Toen hij twaalf jaar geleden begon 
met training geven, bestond de groep 
uit ongeveer tien kinderen. ‘’Nu zijn 
we elke week ongeveer met dertig, 
vijfendertig kinderen. In het begin lukte 
het nog net om in je eentje training te 
geven, maar nu zijn we met z’n drieën 
of vieren op woensdagmiddag en op 
zaterdag schakelen we de ouders ook 
in.’’ De één is soms net iets beter dan 
de ander, maar dat maakt niks uit, 
benadrukt Joop Gerritsen. ‘’Plezier is 
het allerbelangrijkste.’’  
 
Joop Gerritsen traint dus al sinds jaar 
en dag de jonge voetballertjes. Zijn 
bijnaam is zelfs ‘Supermini’. Hij vindt 
het erg leuk om de kleine Sneijdertjes 
training te geven. ‘’Die kinderen zijn 
zo spontaan. Ze vertellen bijvoorbeeld 
nog dat hun opa die dag jarig is en daar 
kan ik erg van genieten. Daarbij is het 
ook bijzonder om te zien dat ze in die 
tweeënhalf jaar dat je ze training geeft, 
beter zijn geworden.’’

SEIZOEN 2015/2016

Miljoenenbal op het Achterveen 

Djarano Balabun, Naut Brienesse, Ruben Dirksen, Edo van Dijk, Lasse fijn, Surya Gopalsamy, Lorann Helmholt, Djoy Klomp, 

Nick van Leeuwen, Rens Mulder, Jesse van Olst, Dinant Rave, Tijmen Rook, Pepe Veenhof, Michiel Wolters

Trainers: Joop Gerritsen, Sebastiaan van Olst
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Leliestraat 47 Nieuwesluis 35
8051 CX  Hattem 8064 EA Zwartsluis.

• 

• 

• 

• 

Tel.: 038-4448066 www.pierik-stuc.nl
Fax: 038-4449905 info@pierik-stuc.nl

• Buitengevel

• Spuitwerk

• Sierpleisterwerk

• Buitengevelisolatie 

• Binnen stukwerk

• Lijsten en ornamenten

• Restauratiewerkzaamheden

• Nieuwbouw/verbouw
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s.v. Hatto-Heim opnieuw gastheer van PEC Zwolle
Net als de afgelopen twee jaar heeft PEc Zwolle het 
in de voorbereiding op het seizoen 2015-2016 weer 
opgenomen tegen het eerste elftal van s.v. Hatto-
Heim. Na de ruime nederlagen van de afgelopen 
jaren, respectievelijk 15-0 en 12-0, konden de 
mannen van Edwin Kwakkel het dit jaar net onder de 
dubbele cijfers houden. Helaas wist s.v. Hatto-Heim 
zelf het net niet te vinden en na 90 minuten stond er 
een stand op het scorebord van 0-9. Zou PEc Zwolle 
minder zijn geworden of is s.v. Hatto-Heim beter 
geworden? Hierop kunnen we nog geen antwoord 
geven en we wachten af wat het komende seizoen 
gaat brengen. 

Dat PEC Zwolle graag gebruik maakt van ons prachtige 
Veluwenkamp Bedrijven Kunstgrasveld bleek wel weer 
uit de positieve reacties na afloop en uit het feit dat PEC 
Zwolle nog een extra wedstrijd bij ons heeft gespeeld. 
Op vrijdag 17 juli was Sparta Rotterdam de tegenstander 
van PEC Zwolle. Na een mooie wedstrijd, die PEC Zwolle 
met 3-1 winnend wist af te sluiten, kon de organisatie 
terugkijken op twee succesvol verlopen wedstrijden. 
Dankzij de inzet van vele vrijwillgers, HSS beveiliging, 
brandweer Hattem en de gemeente Hattem heeft onze 
vereniging aangetoond dat ze het organiseren van grote 
wedstrijden aan kan. Onze dank gaat dan ook uit naar 
iedereen die meegeholpen heeft met de organisatie. 
Beide avonden werden bezocht door ruim 1200 

toeschouwers. We vertrouwen erop dat PEC Zwolle ook 
de komende jaren nog regelmatig gebruik gaat maken 
van ons sportpark. Ook Sparta heeft aangegeven erg 
onder de indruk te zijn en misschien zien we hen in de 
toekomst ook nog eens terug op onze velden. 
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Best bijzonder! Het familiebedrijf Veluwenkamp 
dat 45 jaar bestaat en al 20 jaar hoofdsponsor is 
van s.v. Hatto-Heim. we kunnen daarom gerust 
spreken van een bijzondere relatie, of zoals u 
wilt, een bijzonder partnership!

Gewijzigde strategie verdient nieuw logo
Veluwenkamp is het Hattemse infra- en 
cultuurtechnisch bedrijf dat als partner optreedt 
voor bedrijven, gemeenten, provincies, 
waterschappen, Staatsbosbeheer en natuur- 
en landschapsorganisaties. Van oudsher 
maaien en doen wij watergangenonderhoud, 
beschoeiingswerkzaamheden en voeren 
onderhoud uit aan waterbouwkundige objecten. 
Ook leggen wij golfbanen en sportvelden aan en 
doen het beheer en onderhoud daarvan.
Nieuw is dat Veluwenkamp steeds vaker 
voor civiele aannemingsbedrijven werkt als 
gespecialiseerde onderaannemer voor infra-
technische werkzaamheden. Het gaat dan 
om werkzaamheden op terrein van kabels en 
leidingen, riolering, grondwerk en kleinschalig 
betonwerk en verhardingen. Vandaar ook ons 
nieuwe logo met de kreet ‘partner in infra- en 
cultuurtechniek’.

Aandacht voor het mens en milieu
Ondernemen met aandacht voor het milieu en 
waar sociale omgang met elkaar en winst met 
elkaar in balans zijn. Dat is waar Veluwenkamp 
al ruim 45 jaar voor staat. Dat doen wij door 
energie te besparen waar mogelijk, actief bezig 
te zijn met CO2 reductie, medewerkers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen en 
zoveel mogelijk duurzaam in te kopen.

Midden in de Hattemse samenleving
Sociale betrokkenheid met onze omgeving is 
voor Veluwenkamp net zo belangrijk als de zorg 
voor het milieu. Niet voor niets zijn wij al 20 jaar 
de trotse hoofdsponsor van s.v. Hatto-Heim. Een 
ander mooi voorbeeld is dat wij sinds juni 2015 
het PSO keurmerk voor socialer ondernemen 
hebben verdiend. Veluwenkamp werkt daarin 
actief samen met het UWV en heeft een aantal 
jonggehandicapten en medewerkers in dienst die 
om medische of arbeidskundige redenen geen 
zicht hebben op een gewone baan. Het keurmerk 
is een mooie erkenning dat wij socialer dan 
gemiddeld ondernemen en laat ook zien dat wij 
als sociale onderneming midden in de Hattemse 
samenleving staan. Meer informatie is te vinden 
op www.veluwenkamp.nl

20 jaar hoofdsponsor

Namens alle 
medewerkers van 
Veluwenkamp wensen 
wij s.v. Hatto-Heim 
een sportief geslaagd 
en gezellig nieuw 
seizoen toe.
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spelers: laurens Admiraal, joep van Apeldoorn, ruben Bouwhuis, Christian Bultman, elnathan van dijk, Vincent van hoorn, Michel Koridon, Marcel van loo, Winand Meilink, Brian Mensink, 
robin Metselaar, tom Montfrooij, Maurits van olst, Mark van ommen, Marc plender, peter sikkema, gerrit-jan stam, rijcko treep, jurgen van der Weerd, gerben van de Worp

1e SElEctIE s.v. HATTO-HEIM SEIZOEN 2015/2016
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1e SElEctIE s.v. HATTO-HEIM SEIZOEN 2015/2016

Technische en medische staf: Leiders: Tonny Harmsen, Daan Kuiper; Trainer: Edwin Kwakkel, Ass.tr.: Clemens van der Stoep, Ass. Scheidsrechter: Albert Kraan, Keeperstrainer: Cor Veldman
Verzorgster: Simone Harmsen, Promotus/fysiotherapeut: Remco Mooiweer, Verzorger: Dick Heideveld 
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2E

3E

TEAMS 2E & 3E

Mark Akster, Remco Blom, Matthijs Bronsveld, Arjen Eghuizen, Koen Harmsen, Stefan Hoogers, Jorn Kroes, Jorian Liefers, Sven Lindeboom, Brian Mensink, Tom 

Montfrooij, Leon Mulder, Sander Nijkamp, Ritger Pap, Mark Velema, Yanniek Wolf, Reinhart van der Zwaan, Rene Bultman (afwezig), Mike Lemstra (afwezig)

Trainer: Jan Wolf 

leiders: Lars Bijsterbosch, Jeroen Holweg, William Wolff, frans Blom (afwezig)

Karl Bastiaan, Rik van Erven, Arwin van Gelder, Joost van Gelder, Marc van Gelder, Hessel de Haan, Maarten van Hoorn, Jarno Kluiver, Jens Kroes, Joël van Piekeren, Nick 

Schippers, Jeroen Seegers, Wybren Tjeerdsma, Rick Veldkamp, Ruben Eikelboom (afwezig), Robert Nagelhout (afwezig), Nick Stouwdam (afwezig), Rinie van de Worp 

(afwezig)

leiders: Henk de Haan, Richard van Hoorn (afwezig)
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4E

5E

TEAMS 4E & 5E

Harrie Beekhuis, Jan-Ewout Bouwmeester, Rik Bultman, John Eikelboom, Edwin van Guilik, Remco van Guilik, Gerjo Helmholt, Jan Langevoord, Arjen Lankman, Martin 

van Oosten, Harold Rook, Jaap Sobering, Arne van de Streek, Jarno Visser, Nicky Berends (afwezig), Derk Hagen (afwezig), Jaap van Heerde (afwezig), Jan de Jonge 

(afwezig), Ton Pot (afwezig), Steven Sellis (afwezig), Hendri Streng (afwezig), Simon Top (afwezig), Kees Visch (afwezig)

Richard Ansmink, André Eilander, John van ‘t Ende, Johan van Es, Paul Sietse van der Kolk, Bertwin Kroes, Mark Kraan, Edwin Oosting, Sebastiaan van Olst, Marco 

Schuurman, Ronald Ansmink (afwezig), Jeroen Eikelboom (afwezig), Erik van ‘t Ende (afwezig), Henk van Gelder (afwezig), Edgar Knier (afwezig), Roy van Munster 

(afwezig), Edwin Otten (afwezig), Klaas-Jan Ritzema (afwezig), Derk Veenhof (afwezig), Patrick van der Wal (afwezig), Erik van Weeghel (afwezig)

leider: frank Dekker
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6E

hmcdamEs

TEAMS 6E & HMc

Timon Bergsma, Ernst Bouwmeester, Leroy Bouwmeester, Arjan fiechter, Maurice Groeneveld, Michael Groeneveld, Joël Kers, Nick Korenromp, Karel 

Schoenaker, Christian Tijssen, Johan Tijssen, Nicky van den Berg (afwezig), Jordy van den Berg (afwezig), Mark Eilander (afwezig), Andy van Erven (afwezig), 

Timo van ‘t Hul (afwezig), Jens van Keulen (afwezig), Mark Kroese (afwezig) Gerrit-Jan Dokter(afwezig), Jack van den Hooft(afwezig), Edwin Doorn(afwezig), 

Matthieu van Erven (afwezig)

Sandra in ‘t Anker, Lieke van Apeldoorn, Tamara Beltman, Bo Dekker, frederieke fernhout, Marleen van der Horst, Danae Middelkoop 

(afwezig), Esmay Muller, Lysanne van Oene, Jamie van der Pauw Kraan, Chantal van der Pol, Mariëlle van der Pol, Naomi Wienen, Illja 

Wierenga (afwezig), Emma Wijnen (afwezig), Jacqueline van Erven (afwezig)

Leider: Jolande van Apeldoorn
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a1

a2

TEAMS A1 & A2

Nick Ansmink, Robin Bartels, Rik Brem, Remco Heideveld, Jonathan van Hoorn, Sven Janssen, Iwan Muller, Twan van Rijssen, Bram Sobering, Jordy Stouwdam, Brent 

Veldkamp, Glenn van der Wal, Marnik Westrik, Jasper Wichers, Thomas Wiggers, Kevin van de Grift (afwezig), Aron Winkelhorst (afwezig)

Leider: Gerard Stouwdam 

Trainer: Gerard Ham (afwezig)

Rik Brem, Marcel van Dieren, Simon Juk, Luca Kwakkel, Ilkay Pluim, frank Schoonhoven, Gerwin Schoonhoven, Nathanael Schriemer, Bram Sobering, Glenn van der Wal, Thomas 

Wiggers, Ernst Jan van der Worp, Koen Hagemans (afwezig), Nathan van ‘t Land (afwezig), Kerwin Last (afwezig), Martijn Mulder (afwezig), Nathan Mulder (afwezig), Jens Muller 

(afwezig), Mark Veluwenkamp (afwezig)

Leider: Bert van ‘t Land 
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b1

b2

TEAMS B1 & B2

Tom Ansmink, Jordy Bekedam, Robin Dokter, Milan van Halm, Stan Kloppenburg, Tristan Lelieveld, Iven Loman, Ole Neijenhuis, Bram Neuteboom, Paul Töpfer, Marc 

Töpfer, Christian van der Ziel, Noah Brommer (afwezig), Vincent van het Ende (afwezig), Delano Kraan (afwezig), Ruben Niemeijer (afwezig)

Leider: Richard van Hoorn

Trainer: Nick Schippers 

Tom Ansmink, Noah Boomgaardt, Jurian Dijkman, Robin Dokter, Remon van Essen, Silvano Eubesio Eustaquio, Jeroen Klomp, Robert de Lange, Tom Nagelhout, Patrick 

van Renselaar, Max van der Wal, Harmen van de Worp, Leon van der Zwaan

Leider: Arjen Lankman

Trainers: Jens Kroes (afwezig), Hessel de Haan (afwezig)
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c1

c2

TEAMS c1 & c2

Dirk Evert Agterhuis, Jeff van Beek, Bas Behrens, Robin van Dijk, Yannick van Gelder, Sil van Hoorn, Bram Huisman, Lauren Leppink, Niels van der Louw, Tijmen 

Neuteboom, Sander Westrik, Ward Willemsen, Jefta Winkelhorst, Lennard van de Worp

Leider: Henk van Gelder

Trainer: Henk Huisman

Wesley Bekedam, Rick Blom, Evan Brommer, David Dijkman, Christian Klaver, Harm Koekkoek, Thomas Leusink, Stan van Noorel, André Rave, Jonathan Slagter, Mart 

Tijssen, Luuk van Winkoop, Yannick Borst (afwezig), Ruben Teuben (afwezig)

Leiders: Karl Bastiaan, Henk Wim van Noorel, Johan van Winkoop 

Trainers: Maarten van Hoorn, Nick Stouwdam (afwezig)
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c3

c4

TEAMS c3 & c4

Thomas Bakker, Robert van der Beek, Jorn Bouwmeester, Marijn Dokter, Matthijs van Ittersum, Luuk van Keulen, Jim Kroes, Ryan Kwakkel, Nathan Portier,  

Raymon Ramaker, Ruben Regterschot, Ivar de Vries, Joshus Vrijburg, Jens Wijnen, Sander van der Ziel

Leiders: Henk Bouwmeester, Jan Wijnen

Trainers: Ernst Jan van der Worp, Cor van den Berg (afwezig), Mark Veluwenkamp (afwezig)

Jeffrey van de Beek, Ruben Breunis, Nick van Dieren, Stefan van Erven, Thomas van Erven, Sam Goossens, Bjorn van der Horst, Chendo van Oene, Levi Pater,  

Caleb Sagel, Renzo Toren, Wouter Wiggers, Manoah Wingers, Casper Spannenberg (afwezig), Julian Spannenberg (afwezig)

Leiders: Arjan Breunis (afwezig), Dirk van Dieren (afwezig)

Trainers: Ernst Jan van der Worp, Cor van den Berg (afwezig), Mark Veluwenkamp (afwezig)
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d1

d2

TEAMS D1 & D2

Bas Ansmink, Lasse van den Berg, Matthijs Breunis, Matthijs Karels, Roan Kloppenbug, Vigo Kroes, Thom Langevoord, Colin Niemeijer, Maurice Nieuwenhuis,  

Arjan Roodenburg, Tim Schuurman, Lars de Vries, Robin van der Ziel, Lars Zieleman

Leiders: Bertwin Kroes, Jan Langevoord

Trainers: Elnathan van Dijk, Henk van der Ziel

Mees van Abbema, Thomas van de Beek, Stijn Bos, Jochem van Dieren, Karsten Dijs, Thomas Koele, Valentijn Koster, Angelo Kraan, Jasper de Lange, Lucas Muller,  

Michiel van Raalte, Cedric van Rijssen, Ruben Spannenberg, Ruben van Vreeswijk, Simon van de Worp

Leider: Geert van Dieren

Trainer: Jan Willem Dijs (afwezig)
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TEAMS D3 & E1

d3

E1

Jan Agterhuis, Ahmed Borghol, Leandro Borst, Sylvan Borst, Noah Brouwer, Sem Cornelisse, James van ‘t Ende, Joel van Es, Esmer van Gelder, Johan Groenendijk, Robin 

Grolleman, Bas Hulsbergen, Sjoerd Kinket, Wouter de Lange, Dylan Mulder, Julia van Zuydam, Jarno Haverkamp (afwezig)

Leiders: Vincent Cornelisse, Johan Kinket

Julian van der Beek, Mika Brommer, Mart Dekker, Joel Knigge, Ibrahima Kouyate, Quinten Leppink, Daan Teuben, Nick Vos

Leider: Ernst Bouwmeester

Trainers: Ernst Bouwmeester, Jorn Kroes, Jorian Liefers
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E2

E4

E3

TEAMS E2, E3 & E4

Sidny Achter, Lucas Agterhuis, Lorence van Beek, Marnix 

Eghuizen, Carlvin Huisman, Chris van Meerveld, Joshua van 

Ommen, Sil Oosting, Jasper Spannenberg

Leiders: Alwin van Beek, Richard van Hoorn,  

Hendri van Ommen

Trainer: Stan Kloppenburg

Julian Drost, Dinarte Eusebio Eustaquio, Milan Immeker, 

Nando Keijl, Delana Kloosterman, Jasper Rave, Bas Rook, Jelte 

de Vries, Jesse van de Worp

Leiders: Jan Immeker, Harrie Rave

Trainers: Michel Keijl, Harold Rook

Lukas Karels, Joep Kroes, Tobias Lootens, Brechtje Morren, 

Noah van Oene, Milan Veldkamp, Lutijn Visser, Marten van 

Vreeswijk

Leider: Remco Lootens 

Trainers: Bram Neuteboom, Twan van Rijssen
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E5

F1

E6

TEAMS E5, E6 & f1

Maurits Dijs, Tobias Eikelboom, Bart Groenendijk, Gertjan 

ter Haar, Sebastiaan van Keulen, Sem Schoonhoven, Tom 

Schoonhoven, Jesse Wijnen

Leiders: Jeroen Eikelboom, Rianne ter Haar

Trainers: Ilkay Pluim, Harold Rook, Glenn van der Wal 

(afwezig)

Jeroen de Haas, Morris Hol, Noud Holtdijk, Gido Plette, Stijn 

Oosting, Ravel Rave, Sill van Rijssen, Thijs Zieleman

Leiders: Edwin Oosting, Wilfried van Rijssen (afwezig)

Trainers: Edwin Oosting, Wilfried van Rijssen (afwezig), 

Thomas Wiggers (afwezig)

Stan van den Berg, Hanna van ‘t Ende, Anouk IJspeert, Deen 

Neijenhuis, Levi Voorberg, Maarten de Weert, Hanna van 

der Ziel

Leiders: Martijn IJspeert, Harold Neijenhuis

Trainer: Harold Rook
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TEAMS f2, f3 & f4

F2

F4

F3

Michiel Agterhuis, Sander van Dijk, Nils fijn, Maud van der 

Horst, Nathan Knigge, Marlon van Motman, Indy Schippers, 

Esther Spannenberg, Luuk Vos, Chris Wagtelenberg

Leiders: Peter fijn, Richard van der Horst, Bert Wagtelenberg 

Trainers: Peter fijn, Remco Heideveld

Marijn van der Beek, Jesse Borst, Youri Coenen, Ryan 

Dijkkamp, Rens Karsing, Mike van Leeuwen, Ward van 

Noorel, Marc Schoonhoven, Julian ter Velde

Leiders: Willy Dijkkamp, Henk Wim van Noorel

Trainer: Harold Rook

Hidde van den Berg, Benjamin Eilander, Tom fritsch, Tom 

Hulleman, Stijn Morren, Ramon Rave, Rick Rook, Bjorn 

Schakelaar, Ruben Wendt, Ezra Willemsen

Leiders: Sebastiaan Eilander, Wim Hulleman 

Trainers: Eric Rave, Tristan Lelieveld (afwezig)
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hmc d

TEAMS f5, f6 & f7

F5

F7

F6

Rowan Boeve, Dean Docter, Jaime Eusebio Eustaquio, Ruben 

Katoele, Kendall Nikkels, Tom Portier, Stefan de Ruiter, 

Thomas de Ruiter, Tom Schultink

Leider: Luis Eusebio Eustaquio

Trainers: Alfred Nikkels, Kristien Wemmenhove

Sjoerd Boonenberg, Ezra Brommer, Jip Daals, Stan Dekker, Rik 

Groenendijk, Gijs Leiker, Thijs van Leussen, Jesse Teuben, Ralf 

Teuben, Sven Visser (afwezig)

Trainer: Harold Rook 

Lotte Behrens, Britt Brink, Melanie van Duinen, Melany 

Kloosterman, Eva van der Kolk, floor van der Kolk, Julia van 

der Kolk, Tara Kraan, Birtt Lemstra, Hayly Nikkels

Leiders: Paul Sietse van der Kolk, Alfred Nikkels

Trainers: Alfred Nikkels, Kristien Wemmenhove
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TEAMS HMc E & HMc D

hmc E

hmc d

fiene Broekhuis, Yvonne van Dieren, Lynn van ‘t Ende, Beau van Essen, Britt Hendriksen, Juliet Katoele, Lisa Kloezeman, Annemijn Kraan, Nayla Kwakkel, Lisa Rietberg, 

Rosalie Schokker, Mirthe Teuben, Renee van der Weide, Delana Kloosterman (afwezig)

Leiders: Mark Kraan, Michel Hendrikse 

Annie Bakker, Mardou Bakker, Yvet van de Grift, Luisa de Haan, Celeste Hogeboom, Daphne Hogeboom, Carmen Hoogers, Judith Mensink, Tessa Mensink, Linde Plette, 

Anne-Mirthe Sagel, Noa Schippers, Demy Smelt, Manon van Stegeren, Inge Töpfer, Esmee Voskuil, Emma van der Worp

Leiders: Wim Bakker, Marien van Stegeren
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VERRASSEND 
GOED OPGESTELD!

Onderweegs & De Groot
A C C O U N T A N T S  |  B E L A S T I N G A D V I S E U R S  |  A U D I T O R SA C C O U N T A N T S  |  B E L A S T I N G A D V I S E U R S  |  A U D I T O R S

‘uw partner in ondernemen’

www.onderweegsdegroot.nl
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TEAMS HMc c & HMc B

hmc c

hmc b

Merlin Bakker, Estelle van Beek, Amber Eikelboom, Jo-Ann Eghuizen, Kim van Essen, Chanoek Holtland, Denise Hoogland, Marleen van Vliet, Anouk Voskuil, Dewi 

Wagenaar, frederike Zomerdijk, Emma van ‘t Ende (afwezig), Isa van der Kolk (afwezig), Susanne Koster (afwezig)

Leider: William Eghuizen 

Annemary Aderibigbe, Elise Bos, Nienke Brem, Kim Busscher, Lisa van Essen, Anouk Jonker, Rachèl Kers, Emma Mensink, Annick Sprokkereef, Vera van Stegeren, Romy 

Suiker, Aimee Visser, Annika van de Vosse, Sheraya Witteveen

Leiders: Henk van Essen, Jaap Jonker, Evert Zuiderbaan 
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Pruis Schilderwerken BV - Nooderbreedte 3 - Postbus 125 - 8080 AC Elburg 
T. 0525-683333 - info@pruisschilderwerken.nl - www.pruisschilderwerken.nl

■ Wandafwerking
■ Ambachtelijk schilderwerk
■ Binnenschilderwerk
■ Timmerwerk
■ Glaswerk

Pruis Schilderwerken BV - Noorderbreedte 3 - Postbus 125 - 8080 AC Elburg 
T. 0525-683333 - info@pruisschilderwerken.nl - www.pruisschilderwerken.nl

Verschillende parels van de historische binnenstad zorgen voor
een authentieke sfeer. Het oorspronkelijke herenhuis waarin
Grand-Café Banka is gevestigd, behoort als rijksmonument
eveneens tot het beschermd stadsgezicht.
De plek waar u uit bent en zich toch thuis voelt...
Nog maar een paar jaar in Hattem maar nu al een begrip!
Dat is Banka, met een prachtig terras gelegen tussen de mooiste
panden van Hattem.
Passie voor het vak , gevoel voor gastvrijheid en waar onze gast
net dat extraatje krijgt wat hij verlangt. Een ideale plek om te genieten 
van een van de beste cappuccino’s van de omgeving of een
Hattems biertje van de tap.
De plek waar kwaliteit hoog in het vaandel staat maar waar
een middag of avondje uit zeker niet duur hoeft te zijn..

Grand-Café Banka - Markt 5 - Hattem -038-2306304

Rustiek genieten
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DAMES VOEtBAl

Het damesvoetbal bij 
HMC: Vijf weetjes op een rij

Het damesvoetbal blijft groeien. Niet alleen 
in aantal, maar ook in bekendheid. Het 
wereldkampioenschap in canada, namen als 
Daphne Koster, Anouk Hoogendoorn en Vera 
Pauw klinken de meeste voetbalfans bekend 
in de oren. Ook in Hattem kennen steeds 
meer mensen HMc: de Hattemer Meiden 
combinatie. Om nog een beetje bekender met 
de voetbaldames te worden, hier vijf weetjes 
op een rij.

Negen seizoenen
Dit is het negende seizoen dat s.v. Hatto-Heim 
en v.v. Hattem samen het damesvoetbal 
organiseren. Dit jaar zijn er zes teams: Dames 1, 
Meisjes B, Meisjes C, Meisjes D, Meisjes E1 en 
E2. Elke maandag- en woensdagavond trainen 
de teams om op zaterdag te kunnen schitteren.  

Tachtig dames
In Hattem voetballen ongeveer tachtig meiden 
bij HMC. In 2014 waren er in heel Nederland 
137.525 meiden die voetbalden, aldus cijfers van 
de KNVB. De voetbalbond verwacht dat er over 
twee jaar 145.000 dames zijn die voetballen.  

Nummer één
De meiden van HMC E2 zijn in de tweede 
seizoenshelft kampioen geworden. Met 27 
punten uit elf wedstrijden wisten ze onder meer 
de jongens van Owios, CSV ’28 en ’t Harde voor 
te blijven. Eén E-team van HMC speelt komend 
seizoen ook weer in een jongenscompetitie. 
Dit zorgt ervoor dat de meiden zich beter 
ontwikkelen.  

Drie sponsoren
De drie sponsoren van het damesvoetbal zijn 
Steakhouse Brasil, het Kitcentrum en Autoschade 
Jansen. Deze sponsoren prijken dan ook op het 
geel-blauwe tenue van de dames.  

Een kans om mee te doen
Lijkt het jou ook leuk om mee te trainen en 
mee te voetballen? Stuur dan een mailtje naar: 
secretaris@svhattoheim.nl of  
secretaris@vvhattem.nl. Ook is het mogelijk om 
geheel vrijblijvend eens mee te komen trainen 
op de maandag- of woensdagavond. 

1

2

3

4

5
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•  Volledig op maat gemaakt tot 
een hoogte van 279 cm;

•  Met de sterke aluminium 
omlijsting kunt u ook 
meervlaksdeuren 
samenstellen. 
Combineer bijvoor-
beeld hout met glas;

•  Ook sfeervolle 
landelijke deuren, 
van romantisch klassiek 
tot stijlvol modern;

•  Het interieur is volledig in 
te delen naar uw eigen 
opbergbehoeften;

•  Levertijd ca. 15 werkdagen;
• 10 Jaar garantie.

Compleet assortiment schuifdeuren 
en kastinterieurs volledig voor u op 
maat gemaakt. Stel uw persoonlijke 
kastenwand samen in slaap- of 
woonkamer, zolder of hal, in uw 
werk- of kinderkamer. Maar ook 
ideaal in kantoorruimten, ver-
gaderzaal of showroom! Er is altijd 
een passende smaakvolle invulling 
voor uw specifi eke wensen.

GRATIS 
inmeten en monteren of

20
 op uw maatwerkkast!*

WIJ 
MONTEREN

VOOR U 

� uk �  je � r� r �  ה lp� 

Formido Hattem 
Populierenlaan 7

Tel.: 038-44 42 541

saturn petcare b.v. in Hattem is een succesvolle en sterk groeiende producent 
en leverancier van diervoeding voor huismerken van de grote retail-ketens. Op dit 
gebied is saturn petcare b.v. absoluut de toonaangevende leverancier en marktlei-
der in Europa. saturn petcare maakt deel uit van de internationale en succesvolle 
Duitse heristo groep (petfood, vleeswaren, vis, salades, kant- en klaarmaaltijden).
Er werken op dit moment ongeveer 200 mensen bij saturn in Hattem, 5 dagen per 
week, 24 uur per dag, voornamelijk in een 3-ploegendienst. saturn petcare b.v. is 
een sterk groeiend en dynamisch bedrijf. Daarom zijn we altijd op zoek naar goede 
nieuwe medewerkers, zeker in de technische- en productieafdelingen!

Dus zoekt u een nieuwe uitdaging of wilt u meer weten?
Schrijf een open sollicitatiebrief met cv naar j-rorije@saturn-petcare.nl 
of neem contact op met saturn petcare b.v.

Meer informatie? Kijk op
www.saturn-petcare.nl

saturn petcare b.v. Postbus 8 · 8050 AA Hattem | Stationslaan 1 · 8051 NC Hattem
Telefoon: 038-44 31 122 | Fax: 038-44 41 023 | e-mail: info.saturn@saturn-petcare.nl

Wist u eigenlijk, dat één van de succesvolste Europese producenten van diervoeding 
een vestiging in Hattem heeft? Sinds 1987 produceert saturn petcare b.v. hier hoog-
waardig honden- en kattenvoer volgens het principe: 

met net zoveel zorg als voor babyvoeding

52 s.v. HATTO-HEIM PRESENTATIEGIDS
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SPONSOR SAtUrN PEtcArE

SEIZOEN 2015/2016

Door sociale verantwoording 
verankerd in de maatschappij

“winst is de basis van het bestaan van 
elke onderneming, net als voor een 
voetbalvereniging. Een onderneming 
en een club met een gezonde groei 
is een aanwinst voor velen: zowel 
voor de medewerkers (leden bij een 
sportclub) als voor de maatschappelijke 
omgeving waarin de onderneming/
club actief is”, geeft Jan ties Kram, 
directeur van saturn petcare in Hattem 
aan. Saturn petcare is een producent 
en leverancier van diervoeding voor de 
hond en de kat voor huismerken van 
de grote nationale en internationale 
retailketens.

Saturn petcare is al meer dan 10 jaar betrokken 
bij s.v. Hatto-Heim. In deze periode heeft dit 
bedrijf op diverse manieren s.v. Hatto-Heim 
ondersteund. Als rugsponsor van het eerste 
elftal, supersponsor, kledingsponsor bij het derde 
elftal en jeugdleiders. “Door de sponsoring van 
s.v. Hatto-Heim willen we graag iets doen voor 
de club. Diverse medewerkers van ons bedrijf 
zijn actief binnen de club. We hopen door de 
sponsoring nieuwe medewerkers te werven 
binnen s.v. Hatto-Heim maar ook daarbuiten”, 
aldus Jan Ties Kram.
“Bij ons bedrijf zijn 250 medewerkers werkzaam, 
220 vaste medewerkers en ongeveer 30 
flexibel. Je kunt je afvragen wat het werken 
bij saturn petcare aantrekkelijk maakt. In de 
eerste plaats de zekerheid wat betreft een 

vast salaris en economische positie. Wij zijn 
een kerngezond bedrijf en groeien jaarlijks. We 
blijven investeren om onze positie in de markt 
te houden en te verbeteren. Dit doen we onder 
andere door maximaal te investeren in opleiding 
en ontwikkeling van al onze medewerkers en 
veel aandacht te geven aan de kwaliteit van 
onze producten. Ook hebben medewerkers de 
mogelijkheid om door te groeien binnen onze 
organisatie”, schetst directeur Kramp. 
Saturn petcare is voor s.v. Hatto-Heim dus al 
jaren een betrouwbare partner. “Wij kunnen 
ons vinden in de mentaliteit van de club. Hard 
werken, geen arrogantie, no nonsense en 
prestatiegericht om samen als team iedere dag 
beter te worden. Daar sluiten wij ons graag bij 
aan”, besluit Jan Ties Kram. 

Overdracht kleding door saturn petcare aan het derde elftal.
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alle soorten teamwear
Trotse sponsor van s.v.hatto-Heim

bedrukt én onbedrukt

alle soorten voetbalschoenen
bedrukt én onbedrukt

sport-inn  /  oude vismarkt 4, Zwolle  /  info@sport-innzwolle.nl  /  038-4225070

alle soorten teamwear
Trotse sponsor van s.v.hatto-Heim

bedrukt én onbedrukt

alle soorten voetbalschoenen
bedrukt én onbedrukt

sport-inn  /  oude vismarkt 4, Zwolle  /  info@sport-innzwolle.nl  /  038-4225070
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3 GENERATIES s.v. HAttO-HEIM

Samen zijn opa Dieks, zoon Dick en kleinzoon 
remco Heideveld al 120 jaar lid van s.v. Hatto-
Heim. Opa Dieks is nog regelmatig te vinden 
langs de lijn, Dick helpt mee als verzorger 
en remco speelt in de A1. Drie generaties 
over clubliefde, betrokkenheid en hun 
voetbalherinneringen.  

De liefde voor voetbal zit in de familie. Dieks 
Heideveld (89) begon in 1943 met voetballen, 
Dick (52) trapte in 1970 zijn eerste bal en Remco 
(18) startte zijn voetbalcarrière in 2003. Dick: 
“Ik ging vaak met mijn vader mee, achter op de 
brommer. De dag na mijn zevende verjaardag 
zat ik bij de pupillen.” Ook Remco kon niet 
wachten te beginnen. Remco: “Voetbal zit in 
onze genen. Ondanks het feit dat ik nog op 
zwemles zat en eerst mijn zwemdiploma moest 
halen, brachten mijn ouders mij naar mijn eerste 
training in de gymzaal in De Hunze. Het was een 
grote verrassing.” 
 
De eerste training van Dieks Heideveld was 
aan de Zandkamp. Dieks: “We trainden en 
speelden wedstrijden op een knollenveld. Het 
veld was ongelijk en er lag veel zand. Nadat 
ik in dienst ben geweest, kwam ik in 1951 
weer bij de vereniging en speelden we aan 
de Hezenbergerweg.” In 82 jaar is er meer 
veranderd dan alleen de accommodatie. Dieks: 
“De club is erg gegroeid. Alles is een stuk 
professioneler.” Remco knikt instemmend. 
Remco: “Zo hebben de trainers een diploma 
en zijn er verschillende commissies. Het is een 
echte organisatie.”  
 
Over één ding zijn de mannen het eens: De 
sfeer op de club is goed. Dick: “Het is een 
gemoedelijke vereniging. Het is er altijd gezellig, 
zelfs bij verlies. Er heerst respect en er kan veel, 
de leden staan open voor ideeën.” Remco vult 
aan: “Iedereen kent elkaar en maakt een praatje 
met elkaar.” Een van de redenen voor de goede 
sfeer noemt Dick de betrokkenheid bij s.v. Hatto-
Heim. “Als je kijkt wat er op zaterdag langs de 
kant staat en naar het aantal vrijwilligers dat er 
meewerkt, dat is geweldig”. 
De familie Heideveld helpt zelf ook mee. Zo 
traint Remco komend jaar de f2. Hij begint aan 

zijn derde jaar als trainer en behaalde via de 
club zijn diploma’s. Dick was in het verleden de 
vaste verzorger van het eerste elftal en helpt 
nu elke donderdagavond nog mee. Opa Dieks 
was onder meer actief in de elftalcommissie, 
was (wedstrijd)secretaris, hielp mee in de 
schoonmaakploeg en is mede daarom erelid van 
s.v. Hatto-Heim.  
 
Dieks kijkt met veel plezier terug op zijn tijd 
bij de elftalcommissie. “In 1957 zat ik in die 
commissie en als groep kwamen we om de 
beurt bij elkaar langs en legden dan een kaartje. 
Het waren gezellige avonden. ”Remco herinnert 
zich zijn kampioenschap in de f3 en de verloren 
bekerfinale met de E1 nog goed.” Wat Dick 
vooral is bijgebleven zijn de kampioenschappen 
die hij behaalde als speler en verzorger. 
Daarnaast denkt hij nog wel eens terug aan de 
24-uursmarathon in 1999. “Tijdens de marathon 
zamelden we geld in voor de vereniging. Als 
afsluiting werd er gespeeld tegen Vitesse. Het 
werd 0-14, ondanks deze uitslag was het hele 
gebeuren een hoogtepunt.” 

langs het veld met Heideveld
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Voor al 
uw fiets 
plezier 

Kruisstraat 12 Hattem 
038-4441535 

Distelhoeve 11 Hattem 
038-4441461 
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A a n -  v e r b o u w  &  r e n o v a t i e

Allround aftimmerbedrijf Wienen biedt 
maatwerk voor al uw verbouwingen 

met 30 jaar ervaring in zowel nieuwbouw 
als renovatie.

De mogelijkheden op een rijtje maar natuurlijk 
is er nog veel meer mogelijk.

Dakkapel plaatsen  •
Badkamers  •

Deuren afhangen  •
Aan- en verbouw  •

•  Garage’s/schuren
•  Nieuwbouw
•  Laminaatvloeren leggen
•  Kozijnen plaatsen

Allround aftimmerbedrijf Wienen
De Gelder 43, 8052 AM Hattem

M 06-53918747   F 038-4441305
E peterwienen@gmail.com

Ridderstraat 17, Hattem,

telefoon 038 - 444 22 25

www.vandenbergtechniek.nl

Betrouwbaar - Snel
- Vakkundig

Alles op het

gebied van

installatietechniek
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Vullen en voeden

De ‘oude’ kleding krijgt een goede bestemming in Oekraine

Familiedag

Wandelen met de bewoners van de Bongerd en Hof van Blom

Voetbalplezier begint al vanaf een jaar of vier

Kantinecommissie in het nieuw gestoken

Spooktocht

Non Stop Advies Voetbaldagen

s.v. HATTO-HEIM: EEN CLUB VOL MET ACTIVITEITEN EN MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID
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Wij verzorgen o.a:
- uitbouw van keuken of kamer
- uitbouw erkers
- opbouw verdieping op garage of 
 woonhuis
- dakkapel / dakramen
-	 renovatie	en	onderhoud	woning	en	
 bedrijfsgebouwen
-	 verbouw	en	renovatie	van	badkamers
- nieuwbouw woonhuizen / schuren / 
 overkappingen
- kozijnen, ramen en deuren
- vervangen van kozijnen voor woonhuizen

Aannemingsbedrijf van Dieren
De	Netelhorst	7,	8051	KE	Hattem

Tel: 038 4447607, Mobiel: 06-53360261
Email: info@aannemingsbedrijfvandierenbv.nl

SCOOR BIJ 

KRUISSTRAAT  18 - HATTEM  - TEL: 038-4447600
 WERKERLAAN 93 - ZWOLLE  - TEL: 038-4237773

WWW.WHAIR.NL

VOLG ONS OOK OP:
Insta
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 2015/2016

05-09-15
Hatto-Heim Lutten 
VHK WZC Wapenveld
HfC Storica SCD ‘83
Bergentheim Nieuwleusen 
Hardenberg ‘85 Gramsbergen
Bruchterveld Hattem
OZC SEH
 
12-09-15
Lutten  HfC Storica
Nieuwleusen  OZC
WZC Wapenveld Bergentheim
SCD ‘83 Hardenberg ‘85
SEH Bruchterveld
Gramsbergen Hatto-Heim
Hattem VHK
 
19-09-15 
Hatto-Heim SCD ‘83
Lutten  WZC Wapenveld
VHK Nieuwleusen 
HfC Storica Gramsbergen
Hardenberg ‘85 Bruchterveld
OZC Hattem
Bergentheim SEH
 
26-09-15 
Hattem Hardenberg ‘85
SCD ‘83 Bergentheim
Nieuwleusen  Hatto-Heim
Gramsbergen Lutten 
SEH VHK
WZC Wapenveld HfC Storica
Bruchterveld OZC
 
03-10-15  
Hatto-Heim SEH
Lutten  SCD ‘83
VHK Bruchterveld
Gramsbergen Hattem
HfC Storica Nieuwleusen 
Hardenberg ‘85 WZC Wapenveld
Bergentheim OZC

10-10-15  
WZC Wapenveld Hatto-Heim
Nieuwleusen  Lutten 
OZC VHK
Hattem HfC Storica
SCD ‘83 Gramsbergen
SEH Hardenberg ‘85
Bruchterveld Bergentheim
 
17-10-15 
Hatto-Heim OZC
Lutten  SEH
HfC Storica Bruchterveld
Hardenberg ‘85 VHK
Gramsbergen Nieuwleusen 
SCD ‘83 WZC Wapenveld
Bergentheim Hattem
 
31-10-15  
VHK Bergentheim
Nieuwleusen  SCD ‘83
Bruchterveld Hatto-Heim
Hattem Lutten 
SEH HfC Storica
WZC Wapenveld Gramsbergen
OZC Hardenberg ‘85

07-11-15  
Hatto-Heim Hattem
Lutten  Bruchterveld
HfC Storica OZC
SCD ‘83 SEH
Hardenberg ‘85 Bergentheim
Gramsbergen VHK
WZC Wapenveld Nieuwleusen 
 

14-11-15 
Hattem SCD ‘83
VHK Hatto-Heim
OZC Lutten 
Bruchterveld Nieuwleusen 
Hardenberg ‘85 HfC Storica
Bergentheim Gramsbergen
SEH WZC Wapenveld
 
28-11-15 
Hatto-Heim Bergentheim
Lutten  Hardenberg ‘85
Nieuwleusen  SEH
Gramsbergen Bruchterveld
WZC Wapenveld Hattem
SCD ‘83 OZC
HfC Storica VHK
 
05-12-15  
Hardenberg ‘85 Hatto-Heim
VHK Lutten 
Hattem Nieuwleusen 
Bergentheim HfC Storica
SEH Gramsbergen
OZC WZC Wapenveld
Bruchterveld SCD ‘83

12-12-15  
Hatto-Heim HfC Storica
Lutten  Bergentheim
Nieuwleusen  Hardenberg ‘85
Gramsbergen OZC
WZC Wapenveld Bruchterveld
SCD ‘83 VHK
SEH Hattem
 
23-01-16 
Hatto-Heim Gramsbergen
VHK Hattem
HfC Storica Lutten 
OZC Nieuwleusen 
Bergentheim WZC Wapenveld
Hardenberg ‘85 SCD ‘83
Bruchterveld SEH
 
30-01-16 
Hattem OZC
SEH Bergentheim
SCD ‘83 Hatto-Heim
WZC Wapenveld Lutten 
Nieuwleusen  VHK
Gramsbergen HfC Storica
Bruchterveld Hardenberg ‘85
 
13-02-16 
Hatto-Heim Nieuwleusen 
Lutten  Gramsbergen
VHK SEH
HfC Storica WZC Wapenveld
OZC Bruchterveld
Hardenberg ‘85 Hattem
Bergentheim SCD ‘83
 
20-02-16 
Nieuwleusen  HfC Storica
WZC Wapenveld Hardenberg ‘85
OZC Bergentheim
SEH Hatto-Heim
SCD ‘83 Lutten 
Bruchterveld VHK
Hattem Gramsbergen
 
05-03-16 
Hatto-Heim WZC Wapenveld
Lutten  Nieuwleusen 
VHK OZC
HfC Storica Hattem
Gramsbergen SCD ‘83
Hardenberg ‘85 SEH
Bergentheim Bruchterveld
 

12-03-16
VHK Hardenberg ‘85
Nieuwleusen  Gramsbergen
WZC Wapenveld SCD ‘83
Hattem Bergentheim
OZC Hatto-Heim
SEH Lutten 
Bruchterveld HfC Storica
 
19-03-16  
Hatto-Heim Bruchterveld
Lutten  Hattem
HfC Storica SEH
Gramsbergen WZC Wapenveld
Hardenberg ‘85 OZC
Bergentheim VHK
SCD ‘83 Nieuwleusen 

02-04-16  
VHK Gramsbergen
Nieuwleusen  WZC Wapenveld
Hattem Hatto-Heim
Bruchterveld Lutten 
OZC HfC Storica
SEH SCD ‘83
Bergentheim Hardenberg ‘85
 
09-04-16  
Hatto-Heim VHK
Lutten  OZC
Nieuwleusen  Bruchterveld
HfC Storica Hardenberg ‘85
Gramsbergen Bergentheim
WZC Wapenveld SEH
SCD ‘83 Hattem
 
23-04-16  
VHK SCD ‘83
Hattem SEH
HfC Storica Hatto-Heim
Bergentheim Lutten 
Hardenberg ‘85 Nieuwleusen 
OZC Gramsbergen
Bruchterveld WZC Wapenveld
 
30-04-16 
Nieuwleusen  Bergentheim
Gramsbergen Hardenberg ‘85
Hattem Bruchterveld
SEH OZC
Lutten  Hatto-Heim
WZC Wapenveld VHK
SCD ‘83 HfC Storica
 
07-05-16  
Hatto-Heim Hardenberg ‘85
Lutten  VHK
Nieuwleusen  Hattem
HfC Storica Bergentheim
Gramsbergen SEH
WZC Wapenveld OZC
SCD ‘83 Bruchterveld
 
14-05-16 
VHK HfC Storica
Bergentheim Hatto-Heim
Hardenberg ‘85 Lutten 
SEH Nieuwleusen 
Bruchterveld Gramsbergen
Hattem WZC Wapenveld
OZC SCD ‘83

INHAAl EN bEkERwEDsTRIJDEN
24-10-15 25-10-15 
21-11-15 22-11-15 
19-12-15 20-12-15 
16-01-16 17-01-16 
06-02-15 carnaval
27-02-16 28-02-16  
26-03-16 28-03-16 
16-04-16 17-04-16 
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WWW.HOUTWERK.COM

Dé ontwerpers en 

meubelmakers van  

massief  inlands 

houten interieurs en 

keukens op maat.

Tel: 038 - 444 1765         mail:  info@houtwerk.com        fax 038 - 444 1757  
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TEGENSTANDERS 3E KlASSE c

v.v. Bergentheim

Sportpark Moscou
Sportlaan 7
7691 BJ Bergentheim
0523-231535
www.vvbergentheim.nl

W.Z.C. Wapenveld

Sportpark Monnikenbos
Zandbergen 4
8191 NA Wapenveld
038-4478200
www.wzcwapenveld.nl

v.v. Hattem

Sportpark ‘t Achterveen
Konijnenbergerweg 2/B
8051 CC Hattem
038-4442493
www.vvhattem.nl

v.v. S.E.H.

Sportpark De Eeuwlanden
Veldkampseweg 2
8181 LN Heerde
0578-692510
www.vvseh.nl

SCD ‘83

Sportpark De Boekweit
Sportlaan 13
7701 VP Dedemsvaart
0523-613034
www.scd83.nl

s.v. Nieuwleusen

Sportpark ‘t Klaverblad
Koningin Julianalaan 8
7711 KK Nieuwleusen
0529-483194
www.svnieuwleusen.nl

Sc Lutten

Sportpark De Kei
Knappersveldweg 1B
7776 PA Slagharen
0523-682250
www.sclutten.nl

s.v. VHK

Sportpark Monnikenmolen
Van Ommenstraat 2
8326 CR Sint Jansklooster
0527-246716
www.svvhk.nl

v.v. Hardenberg ‘85

Sportpark Baalderveld
Hondsdraf 2C
7772 LZ Hardenberg
0523-260767
www.hardenberg85.nl

HFC Storica

Sportpark ‘t Hoge Laar
Luttekeweg 5
8031 LG Zwolle
038-4541325
www.hfcstorica.nl

s.v. Gramsbergen

Sportpark ‘t Hoge Holt
Hoge Holt 17
7783 BH Gramsbergen
0524-561792
www.sv-gramsbergen.nl

v.v. Bruchterveld

Sportpark Noppenweide
Holtropstraat 3
7695 TW Bruchterveld
0523-231822
www.vvbruchterveld.nl

v.v. O.Z.C.

Sportpark Westbroek
Sportlaan 2
7735 KX Ommen
0529-452800
www.vvozc.nl



sportpark Het Achterveen
konijnenbergerweg 2a
8051 CC Hattem
Tel. 038-4442200
website: www.svhattoheim.nl
Mailadres: info@hattoheim.nl
Verenigingsnummer: bbkT40k

bestuur
Voorzitter  Andries Agterhuis voorzitter@svhattoheim.nl
Secretaris  Ton van Duinen secretaris@svhattoheim.nl
Penningmeester  Wim van der Weerd penningmeester@svhattoheim.nl
Sponsorzaken Henk van Erven sponsoring@svhattoheim.nl
Technische zaken Gerard Visser

stichting sponsoring
Voorzitter  vacant sponsoring@svhattoheim.nl 
Penningmeester  Martijn van Leeuwen 06-12628920

supporterclub
Voorzitter  Marco Schuurman 06-46627887
Secretaris  vacant 
Penningmeester  Jan Wienen 038-4446932

Technische Commissie
TC lid  Edwin Oosting  06-51587741 
TC lid Ad Admiraal 06-53999203 
TC lid Bert Neuteboom 038-4447321
TC lid Henk Bergsma 038-4443370
TC lid Marten van der Ziel 038-4446923

wedstrijdsecretariaat
Algemeen  Jan van Erven 06-20135908 / hjvanerven@kpnmail.nl

ledenadministratie
 Ton van Duinen 038-4446574

Clubhuis
Personele bezetting Dirk Jan ter Velde 038-4442908

Verhuur Veluwenkamp bedrijven kunstgrasveld
 Jan van Erven 06-20135908
 Tonny Harmsen 038-4446357

Redactie en interviews   Angela en Henk van Erven, Janita Kers, Remco Heideveld, Caroline Heideveld 
en Jan Schoonhoven

Fotografie Per Me / Gonny van Duinen, Gradus Dijkman en Angela van Erven
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Onze herberg is een officiële huwelijkslocatie,  
verder ontvangen wij u graag voor ons:

A la carte restaurant
Recepties

Vergaderarrangementen
High-tea

Diverse buffetten
Bedrijfspresentaties

Herberg Molecaten, Molecaten 7, 8051 PN Hattem
Tel: 038 444 34 83, www.herbergmolecaten.nl

Open van 

dinsdag t/m 

zondag 

vanaf 

11.00 uur

Gezellig & vertrouwd in Hattem
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