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Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl

Coach van
ondernemers.

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. 
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VAN DE VOORZITTER

INTERIM-VOORZITTER WIM HOOGERS: 

“  DE JEUGDAFDELING  
IS DE LEVENSADER  
VAN DE VERENIGING”

Wim Hoogers. Een bekende naam bij de 
voetbalvereniging. Even was hij van de 
radar, na 25 jaar voorzitterschap. Maar 
na het aftreden van het vorige bestuur, is 
Hoogers opnieuw aangetreden, dit keer als 
interim-voorzitter. 

 
LEES VERDER OP PAGINA 9
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Wij zien overal mogelijkheden 
voor úw woning! 

038-4447111 
 

 

Wij zien overal mogelijkheden 
voor úw woning! 

038-4447111 
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Notaris nodig?
 
Peter Fijn          06 - 51 41 02 66 / Fijn@hetnotarieel.nl

Frank Dekker   06 - 51 97 99 65 / Dekker@hetnotarieel.nl

Stamppotbuffet 1
3 SOORTEN STAMPPOT

• Boerenkool met spekjes
• Hutspot met klapstuk
• Zuurkool met spekjes

VLEESGERECHTEN
• Gehaktballen in jus
• Fijne slagers rookworst
• Hacheevlees 
• Uitgebakken spekjes

BIJGERECHTEN
• Piccalilly, zilveruitjes, augurken en 

mosterd

LUXE SERVIES EN BESTEK
• Porseleinen borden, stalen bestek en 

servetten

PRIJS MEENEEM (VANAF 10 PERSONEN)

€ 12,00 per persoon!

PRIJS WARM BEZORGEN 
  (VANAF 20 PERSONEN)

€ 14,50 per persoon!

          Slagerij van Guilik

SLAGERIJ VAN GUILIK BV
Duurzaamheidstraat 19c
8094 SC Hattemerbroek

038-3765976
info@slagerijvanguilik.nl
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communicatievormgevers
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Het was een roerige periode vorig jaar. Het vorige 
bestuur gaf zijn taken op, nadat de ledenvergadering 
niet akkoord ging met het plan omtrent de nieuwbouw 
van de kleedkamers. Een interim-bestuur nam het over 
en Hoogers nam de voorzittershamer weer in de hand. 
“Het lag niet in de bedoeling om als Kiescommissie als 
interim bestuur aan te treden. Samen met het vorige 
bestuur is deze keuze gemaakt. Een nieuw te vormen 
definitief bestuur was nog niet haalbaar. Het is ook niet 
zo dat wij als interim-bestuur alleen maar op de winkel 
wilden passen. Naast het onderwerp ‘Accommodatie’ 
waren er nog een drietal speerpunten om op te pakken. 
Om verder te komen vraagt dat om doorpakken en 
moet je ook doorpakken. Als huidig interim-bestuur 
hebben we uiteraard een bepaalde visie. Het is echter 
aan het aanstaande bestuur om daar nog meer handen 
en voeten aan te geven. Persoonlijk, en dat is dus mijn 
eigen mening, zijn we als ik kijk naar de speerpunten 
nog niet waar we misschien hadden willen zijn.”

Vijfentwintig jaar voorzitter en vijf jaar secretaris heeft 
Hoogers al achter zijn naam staan voor de vereniging. 
En nu dus weer. Maar blijft Hoogers ook echt interim? 
Of is er een kans dat hij ook na de ledenvergadering 
aanblijft als voorzitter? “In principe niet. Het zou mooi 
zijn als er vers bloed zou komen. Aan de andere kant wil 
ik ook niet weglopen voor verantwoordelijkheid mocht 
dit op korte termijn niet lukken. Hatto-Heim is echt mijn 
club en het gaat hartstikke goed met de vereniging. 
Dat komt echt niet door het huidige bestuur alleen, dat 
komt ook door het vorige bestuur en alle vrijwilligers. 
Want dat zijn de mensen die de vereniging groot 
maken”, aldus Hoogers.

De vereniging moet zich volgens Hoogers altijd blijven 
inzetten voor een bloeiende jeugdafdeling. “Daar is de 
vereniging bij gebaat. Want een goede jeugdafdeling 
is de levensader van een vereniging. Aan de ene kant 
wil je opleiden voor het eerste elftal, maar aan de 
andere kant moeten leden die dit niet halen met even 
veel plezier voetballen in een niet selectieteam. Die 
laatste categorie vormt het vrijwilligers potentieel 
voor de vereniging. Het eerste elftal is natuurlijk het 
vlaggenschip van de vereniging, maar mag zeker geen 
status aparte worden. Het is gewoon onderdeel van de 
vereniging.”

Automatisch valt in het interview met de voorzitter 
het F-woord. Dat is geen vloek, maar wel de 
beginletter van fusie. De fusie tussen de twee 
Hattemse voetbalverenigingen. Daar wordt al jaren 
over gesproken. Bij beide verenigingen zijn mensen 
voor en mensen tegen de fusie van de sv Hatto-Heim 
en de vv Hattem. “Je moet gewoon rustig kijken wat 
het beste is voor het Hattemse voetbal. Nu werken 
wij ook al echt veel samen! Denk onder meer aan de 
gezamenlijke vrouwenvoetbal-afdeling (de HMC), de 
organisatie van de Hattem Trophy en de gezamenlijke 
scheidsrechterscommissie. Maar wat betreft een 
eventuele fusie, er zijn voor beide verenigingen voors 
en tegens. Persoonlijk denk ik dat via intensievere 
samenwerking en wederzijds vertrouwen er zeker 
mogelijkheden zijn in de toekomst. Beter zelf het stuur 
in handen hebben, dan dat bijvoorbeeld de gemeente 
Hattem je op een gegeven moment gaat dwingen om 
samen te gaan. Maar goed, we kunnen hier persoonlijk 
en als bestuur wel wat van vinden, maar uiteindelijk 
bepalen natuurlijk de leden.”, besluit Hoogers. 

VAN DE VOORZITTER

“Altijd blijven 

inzetten voor een 

bloeiende jeugdafdeling
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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

info@jrsigning.nl | 06-2275 0264

Montage

Onderhoud

Realisatie
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Tel. 06-53750154

WORD NU LID 
VAN DE 

SUPPORTERS-
VERENIGING
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BEWUSTER ETEN 
EN DRINKEN 

 
BIJ SV HATTO-HEIM

UIT DE KANTINE

Ritzema was tot voor kort in zijn werkzame leven 
beleidsmedewerker sport bij de gemeente Hattem 
en in die hoedanigheid JOGG (Jongeren Op Gezond 
Gewicht)-regisseur in Hattem. Nu is hij actief voor de 
landelijke JOGG-organisatie. 

Team:Fit is een landelijk initiatief  van JOGG en 
begeleidt het hele proces. Team:Fit zet zich in voor 
een gezondere sportomgeving, onder andere door het 
aanbod in sportkantines en op sportaccommodaties 
gezonder te maken. Ook is er aandacht voor beleid op 
het gebied van roken en alcohol. “Wat betreft roken 
en alcohol waren we al bezig. Zo mag men pas alcohol 
drinken vanaf 14.00 uur op zaterdag. Team Fit heeft bij 
ons inderdaad ook een scan gedaan in de kantine en 
gekeken welk aanbod wij hadden en daarover advies 
uitgebracht. Wij hoefden nog maar een paar stapjes te 

maken en inmiddels hebben wij het bericht gekregen 
dat we een Bronzen certificaat hebben gekregen”, 
legt Ritzema uit. Op 28 september wordt het brons 
uitgereikt door wethouder Martijn Hospers. Punten 
waar Team:Fit onder meer op gaat letten is hoe de 
producten in de kantine worden aangeboden. Fruit 
bijvoorbeeld aanbieden en gezonde producten op 
goede zichtbare plekken presenteren en minder gezond 
op minder prominente plaatsen. 

Maar Ritzema doet het niet alleen. “Nee, ik ben 
gevraagd dit te coördineren, omdat ik er al te maken 
mee had vanwege mijn werk, en heb dit samen met 
Alette van Es opgepakt. Maar de mensen die er echt 
mee bezig zijn, zijn de kantinemedewerkers. Deze 
mensen moesten enthousiast gemaakt worden en dat 
was geen probleem. Zij staan er volledig achter.”

Het is echt niet zo dat er geen snacks meer gegeten kunnen worden, 
maar sv Hatto-Heim gaat zich ook meer en meer richten op het 
aanbieden van een gezondere keuze in eten en drinken in de kantine. 
“Het doel is dat we met zijn allen bewuster gaan kijken naar wat we eten 
en drinken, ook op de vereniging”, zo vertelt Klaas Jan Ritzema.
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De ‘quick-wins’ die men bij de vereniging aanpakten 
waren onder meer; het aanbieden van bruine broodjes 
en niet alleen wit, suikervrije ranja in de rust voor de 
jeugd en het aanbieden aan leden van groente en fruit. 
“Jaap ter Velde zet elke zaterdag verse producten neer 
en als je dat duidelijk aanbiedt, dan gaan de mensen 
daar ook van eten. Dat zie je, want de schalen zijn altijd 
zo leeg”, kijkt Ritzema tevreden. 

Maar met de uitreiking van het brons is SV Hatto-Heim 
er niet. Jaarlijks controleert Team:Fit of de vereniging 
nog altijd goed bezig is. “En dat is goed, want daar 
blijven we met zijn allen scherp van”, aldus Ritzema, 
die aan het einde van het interview nogmaals wil 
benadrukken, dat dit hele project niet zou kunnen 
plaats vinden zonder hulp van alle vrijwilligers. 

Aandacht voor 

beleid op het gebied 

van roken en alcohol
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Vechtstraat 7 
Hattem

We staan voor u klaar bij
Albert Heijn Hattem.

Brug Bijleveldsingel 2, 8052 AN Hattem
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M
et

 En
erg

ieVAN BELZEN

TECHNIEK
INSTALLATIE

Hattem, Netelhorst 9A

www.biteinstallatie.nl
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Lageland 7 hattem

T (038) 444 73 44

I www.schildersbedrijfvandieren.nl

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

Wa a l s t r a a t  1 8  H a t t e m   |  Te l . / Fa x  0 3 8 - 4 4 4 3 8 8 4  |  M o b i e l :  0 6 - 5 3 2 1 2 7 0 0  |  w w w. b e r t v a n d e r k o l k . n l 

A a n -  v e r b o u w  &  r e n o v a t i e

Geldersedijk 73 Hattem

Te l . / Fa x  0 3 8 - 4 4 4 3 8 8 4

M o b i e l  0 6 - 5 3 2 1 2 7 0 0

w w w. b e r t v a n d e r k o l k . n l

A a n -  v e r b o u w  &  r e n o v a t i e
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Puur, (h)eerlijk en ambachtelijk

Door boodschappen te doen 
bij Machtiglekker.nl!

10% van kassabon gaat 
rechtstreeks naar 

de clubkas!*

*niet in combinatie met andere actiecode. Hatto-Heim kantine is afhaalpunt.

Steun 
Hatto-Heim!

Exclusief voor
Hatto-Heim

leden!

Volg ons ook op*niet in combinatie met andere actiecode. Hatto-Heim kantine is afhaalpunt.

Boodschappen doen was 
nog nooit zo gemakkelijk
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HET OUDSTE LID

DIEKS HEIDEVELD: 

“HATTO-HEIM IS GEWOON MIJN 
CLUPPIE EN IK HOOP ER NOG 
LANG TE KUNNEN KOMEN”
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Er zal geen lid van sv Hatto-

Heim zijn die hem niet kent. Hij 

telt 93 lentes en is 76 (!) jaar lid 

van sv Hatto-Heim. Zijn naam 

is Hendrikus “Dieks” Heideveld. 

‘Hatto-Heim is gewoon mijn 

cluppie en ik hoop er nog lang 

te kunnen komen.”

We gaan terug naar 1943. Nederland leeft nog onder 
het bewind van Nazi-Duitsland. In dat jaar wordt de 
17-jarige Dieks Heideveld, lid van Vitesse. Vitesse? 
Die club uit Arnhem? Nee, het gaat toch echt om 
de Hattemse voetbalclub sv Hatto-Heim, dat ooit 
opgericht werd als Vitesse. Echter de naam moest van 
de Duitse overheerser veranderd worden en dus werd 
het sv Hatto-Heim. “De club bestond zeven jaar toen ik 
lid werd”, opent Dieks Heideveld. 

Zijn gedachten dwalen af naar het sportveld waar 
Dieks voor het eerst zelf in clubverband tegen de bal 
trapte. Hatto-Heim speelde toen nog op het terrein 
aan de Hezenbergerweg. “Daar ben je begonnen en 
dat blijft toch wel bijzonder. Ik was destijds ook lid van 
de elftalcommissie en de vergaderingen hielden we 
bij mensen thuis. Want we hadden toen geen clubhuis. 
Dat kun je je nu ook niet meer voorstellen hé? Maar die 
vergaderingen waren hartstikke gezellig. En naderhand 
een kaartje leggen en natuurlijk een borreltje erbij he?”, 
knipoogt de krasse Heideveld. 

Hij zit rustig in zijn stoel in zijn woonkamer en kijkt met 
een vrolijke blik in zijn ogen terug op zijn lidmaatschap, 
dat inmiddels 76 jaren telt. Hij voetbalde zelf op 
het veld tot zijn 31e. Of Heideveld ooit kampioen is 
geworden. “Jazeker, met het derde een keer”, vertelt 
hij zonder na te denken. Waar hij op het veld al relatief 
jong stopte, ging het in de zaal maar door en door. 
Exact weet hij het niet meer, maar zo rond zijn 51e 
levensjaar stopte hij met zaalvoetbal. Dat was niet het 
enige dat hij deed voor de vereniging. Zo was hij actief 
als klusjesman en lid van de schoonmaakploeg. Maar 
ook had hij jarenlang een bestuursfunctie en was hij 
een jaar of 30 (wedstrijd)secretaris. 

Tijdens het interview wordt Dieks geflankeerd door 
zijn zoon Dick. Ook geen onbekende in de vereniging, 
net als schoondochter Caroline en de zoon van Dick 
en Caroline, Remco Heideveld. En ook dochter Jenny, 
nu actief bij PEC Zwolle, was jarenlang actief bij de 
vereniging. Familie is belangrijk en zo ziet Dieks 
Hatto-Heim ook. “Je houdt het zolang vol, doordat de 
vereniging voelt als een familie.”

Dieks Heideveld is naar eigen zeggen elke wedstrijd van 
het eerste aanwezig. “Maar uitwedstrijden niet meer 
hoor, alleen de thuiswedstrijden”, vult zoon Dick aan. 
“Ja, of het moet zijn bij WZC ofzo. Dan wel”, countert 
de 93-jarige voormalig elektricien. En als het eerste 
dan uit speelt? Dan zit Dieks in de kantine. Het liefst 
om een kaartje te leggen met andere leden van de club.  
“Het is een mooie manier om je sociale contacten te 
onderhouden.”

Over het sportieve deel van de club heeft Heideveld 
ook wel een mening. “Ja, wat kun je ervan zeggen hé?! 
Het is derde klasse. Tweede klasse zal al wel lastig 
worden, maar als het maar gezellig en leuk blijft in de 
vereniging. Dat is het belangrijkste.”
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A ZWARTEWEG 1, HEERDE  T (0578)  692 064  
W LAGEMAAT-HEERDE.NL

sloopwerken - asbestsanering -  
bodemsanering - grondwerk - infra - recycling - 

afvalinzameling - containerverhuur

Dorpsweg 20 (Hollewand-zijde) 

tel. 038 444 0248 

www.lankmanict.nl 

Uw computer - speciaalzaak 
Verkoop / Reparatie / onderhoud  

Ook APPLE 

Koller Hattem BV            Hoopjesweg 2a            (038) 444 17 08            info@kollerhattem.nl            www.kollerhattem.nl

 Badkamers

 Verwarming

 Gashaarden

 Airconditioning

 Dakbedekking

 Klimaatbeheersing

 Duurzame energie

 Elektra

 Tegelwerk

TOTAALOPLOSSINGEN 

VOOR UW WONING OF 

BEDRIJFSPAND

Koller Hattem BV            Hoopjesweg 2a            (038) 444 17 08            info@kollerhattem.nl            www.kollerhattem.nl

 Badkamers

 Verwarming

 Gashaarden

 Airconditioning

 Dakbedekking

 Klimaatbeheersing

 Duurzame energie

 Elektra

 Tegelwerk

TOTAALOPLOSSINGEN 

VOOR UW WONING OF 

BEDRIJFSPAND

Koller Hattem BV            Hoopjesweg 2a            (038) 444 17 08            info@kollerhattem.nl            www.kollerhattem.nl

 Badkamers

 Verwarming

 Gashaarden

 Airconditioning

 Dakbedekking

 Klimaatbeheersing

 Duurzame energie

 Elektra

 Tegelwerk

TOTAALOPLOSSINGEN 

VOOR UW WONING OF 

BEDRIJFSPAND

snel en 
eigenzinnig
oplossingen
van nu
van cijfers naar 
toekomstplannen

hart voor 
resultaat

www.krcvanelderen.nl

Zwolle . Wezep . Ommen . Harderwijk . Apeldoorn
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Tel 06 - 115 955 86  
Tel. Kantoor 010 - 302 7100
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HOOFDTRAINER

Een man van de club. Zo mag je Marcel van Walderveen, 

coach van het eerste elftal van sv Hatto-Heim, wel 

noemen. De 49-jarige Hattemer gaat zijn tweede jaar in 

als coach van het vlaggenschip van de club. 

HOOFDTRAINER 

MARCEL VAN WALDERVEEN; 

“WIJ WILLEN  
ALTIJD WINNEN, 
BETER WORDEN 
EN HET PUBLIEK 

VERMAKEN” 
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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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Het bevalt de hoofdcoach goed bij de club. “We 
hebben een leuke jonge groep, die graag wil 
voetballen. Dat stralen ze ook uit. Ik moet ze eerder 
afremmen dan stimuleren, er zit veel energie in onze 
groep”, lacht Van Walderveen. 

Van Walderveen speelde zelf vanaf zijn achtste jaar tot 
en met zijn 28e levensjaar bij Hatto-Heim. Begin jaren 
’90 speelde hij ook nog twee jaar bij sv Epe. Door een 
enkelblessure zag hij zich uiteindelijk genoodzaakt 
om te stoppen met de actieve beoefening van 
het voetbalspel. Een rol als trainer lag daarom 
automatisch in het verschiet, want Van Walderveen 
was al vanaf zijn 16e actief als jeugdtrainer bij Hatto-
Heim. “Ik heb in die tijd diverse trainersopleidingen 
gevolgd. Na mijn actieve carrière was ik onder andere 
actief als trainer van het 2e elftal en een jaar als 
hoofdtrainer van Hatto-Heim.”

Vervolgens trainde Van Walderveen twee jaar het 
tweede elftal van Genemuiden en was hij twee 
jaar werkzaam als assistent van het eerste team 
van Genemuiden. In die tijd haalde hij ook zijn TC 
1 diploma. Daarna voert zijn trainerscarrière hem 
naar OZC in Ommen en naar sv Epe. “In 2012 ben ik 
gestopt als trainer, vanwege een verandering van baan 
die lastig te combineren was met het trainerschap. 
Twee jaar geleden stond  echter Hatto-Heim op de 
stoep en kreeg ik weer veel zin om bij mijn eigen 
club aan de slag te gaan als hoofdtrainer”, kijkt Van 
Walderveen terug.

Bij zijn aantreden kreeg Van Walderveen twee 
doelstellingen mee van de club; verjongen van het 
team de komende jaren en aanvallend voetbal spelen. 
“Zowel de spelers als de supporters moeten een leuke 

middag hebben op zaterdag. Mensen willen strijd en 
aanvallend voetbal zien met jongens uit eigen jeugd. 
Natuurlijk wil je graag winnen, maar als dat niet lukt, 
dan moet je in ieder geval – zeker ook als supporter 
– het idee hebben dat je toch een leuke middag hebt 
gehad”, legt Van Walderveen uit, aan de rand van het 
kunstgrasveld. 

“Ik ben tevreden over het vorige seizoen. De 
verjonging is ingezet en we hebben bij vlagen echt leuk 
voetbal gespeeld. We hebben het alleen in het laatste 
deel van het seizoen laten liggen. Dit seizoen gaan we 
weer verder op de ingeslagen weg. Er zijn een aantal 
ouderen jongens vertrokken. Dit geeft weer kansen 
aan de andere jongere jongens, ze hebben vorig jaar 
een ervaring op kunnen doen en ik verwacht veel 
van hen. Ook ben ik  benieuwd welke nieuwe jonge 
jongens zich dit jaar weer aandienen. We moeten 
natuurlijk niet vergeten dat we ook nog een prima 
groep van mid-twintigers hebben die de jeugd de weg 
kan en moet wijzen. We hebben dit jaar besloten om 
vier talentvolle jongens uit de ‘onder-19’ twee maal 
per week met de eerste selectie te laten meetrainen. 
Zij kunnen zo ervaring opdoen en trainen onder 
maximale weerstand, dit moet de stap naar de eerste 
en tweede selectie volgend jaar vergemakkelijken.  

Hoever we komen in de competitie? Ik bekijk het 
altijd van wedstrijd tot wedstrijd en van training tot 
training ; als we in elke training en wedstrijd bezig zijn 
met ons individueel maar ook als team te verbeteren 
dan komen de resultaten vanzelf. We willen altijd 
winnen, maar mijn middag is sowieso geslaagd als de 
supporters met een glimlach naar de kantine of naar 
huis gaan.”

HOOFDTRAINER

“TWEE DOELSTELLINGEN; 

VERJONGEN EN AANVALLEND 

VOETBAL SPELEN” 
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2E

4E

TEAMS
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5E

6E
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7E

MINI’S

TEAMS
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J08-4

J08-3



s.v. HATTO-HEIM | PRESENTATIEGIDS 2019/202032

 

JO8-2

JO8-1

TEAMS
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JO9-2

JO9-1
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JO10-3

JO10-2 

TEAMS
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JO10-1

JO11-3
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JO11-2

JO11-1

TEAMS
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JO12-3

JO12-2
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JO12-1

JO13-2

TEAMS
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JO13-1

JO15-2
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JO15-1

JO17-2

TEAMS
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JO17-1

JO19-3
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JO19-2

JO19-1

TEAMS
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MO13-1

MO11-1
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MO15-1

MO17-2

TEAMS
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MO17-2

HMC VR1
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Ridderstraat 17, Hattem,

telefoon 038 - 444 22 25

www.vandenbergtechniek.nl

Betrouwbaar - Snel
- Vakkundig

Alles op het

gebied van

installatietechniek
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

Leliestraat 47 Nieuwesluis 35
8051 CX  Hattem 8064 EA Z

Nieuwesluis 35
attem 8064 EA Zwartsluis.

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

tengevel

itwerk

rpleisterwerk

tengevelisolatie 

• Binnen stukwerk

• Lijsten en ornamenten

• Restauratiewerkzaamh

• Nieuwbouw/verbouw

4448066 www.pierik-stuc.nl
4449905 info@pierik-stuc.nl

l

werk

lisolatie 

• Binnen stukwerk

• Lijsten en ornamenten

• Restauratiewerkzaamheden

• Nieuwbouw/verbouw

Tel.: 038-4448066
Fax: 038-4449905

• Buitengevel

• Spuitwerk

• Sierpleisterwerk

• Buitengevelisolatie 

• Binnen s

• Lijsten e

• Restaura

• Nieuwbo

Tel.: 038-4448066
Fax: 038-4449905

• Buitengevel

• Spuitwerk

• Sierpleisterwerk

• Buitengevelisolatie 

• Binnen stuk

• Lijsten en or

• Restauratie

• Nieuwbouw

4448066 www.pierik-stuc.nl
4449905 info@pierik-stuc.nl

erk

isolatie 

• Binnen stukwerk

• Lijsten en ornamenten

• Restauratiewerkzaamheden

• Nieuwbouw/verbouw

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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VERKOOP

AANKOOP

TAXATIES

Zuidwal 52,  Hattem

www.posthuis.eu

038 - 444 32 33

Uw makelaar
 in Hattem 

en omgeving

ZWOLLE

HATTEM

WEZEP

WAPENVELD

HEERDE

WORD NU LID 
VAN DE 

SUPPORTERS-
VERENIGING

www.bowlinghattem.nl

* Kinderfeestjes
* Familiefeesten
* Bedrijfsfeesten
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VOORZITTER STICHTING SPONSORING 

SV HATTO HEIM; SEBASTIAAN VAN OLST: 

“WIJ ZIJN ER 
VOOR DE HELE 
VERENIGING” 

 

SPONSORING

Het doel van de stichting is natuurlijk om sponsoren 
te werven. Een mooi voorbeeld is volgens Van Olst 
de jeugdsponsorgroep, die al vele jaren de vereniging 
steunt. “Mede daardoor kunnen wij onze volledige 
jeugd geheel in tenue steken; pakken, tassen, shirts, 
noem maar op. Ongelooflijk mooi dat zij hun contract al 
voor de tweede keer verlengd hebben en zo hun derde 
termijn ingaan. Daar zijn we als vereniging oprecht 
dankbaar voor.”

Bij de senioren is er ook een groep bedrijven opgestaan 
die het eerste elftal ondersteunen. “En mooi nieuws, 
want zij zorgen er nu ook voor dat het tweede 
gesponsord wordt. De huidige sponsor, EMA Gravures 
is na jarenlange trouwe sponsoring ermee gestopt en 
de hoofdsponsorgroep adopteert het tweede nu. Wij 
zijn EMA Gravures veel dank verschuldigd voor de vele 
jaren steun aan onze vereniging”, aldus Van Olst. 
Maar naast de sponsoring van de teams, hoopt de 
Stichting Sponsoring ook geld te genereren voor andere 

projecten, zoals de nieuwbouw van de kleedkamers. 
Een wens die er bij de vereniging al vele jaren ligt. 
“Bedrijven kunnen bijvoorbeeld kleedkamers 
adopteren. En er volgen meer dan dit soort acties 
de komende tijd”, kijkt Van Olst vast vooruit. Ook is 
er de wens voor een wedstrijdanalyse-systeem bij 
de vereniging. Diverse camera’s die langs de lijn de 
verrichtingen van teams monitoren, waardoor de 
trainers nog meer informatie kunnen krijgen van de 
gespeelde wedstrijden. 

Naast Sebastiaan van Olst, bestaat de Stichting 
Sponsoring uit Jarno Robijn, Patrick van der Kolk, 
Reinhard van der Zwaan en Gonny van Duinen. Het 
bestuur wordt later dit seizoen nog aangevuld met twee 
personen.

Mochten bedrijven sv Hatto-Heim willen steunen, dan 
kunnen zijn contact opnemen met Sebastiaan van 
Olst, bereikbaar via telefoonnummer 06 55 14 48 53. 

Sebastiaan van Olst is sinds anderhalf jaar voorzitter van de Stichting 
Sponsoring sv Hatto-Heim. Een stichting dat geld probeert binnen te 
halen voor de vereniging. Maar geen stichting die alleen maar gericht is, 
zoals hier en daar gebeurt, op het eerste elftal. Nee, ieder team is even 
belangrijk. 
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info@jrsigning.nl | 06-2275 0264

Montage

Onderhoud

Realisatie

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
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Klantbeoordelingen 

9.3/10
op basis van ruim 1700 beoordelingen

Voor 21:30 uur besteld
morgen in huis

Gratis verzending
vanaf €20,-

Grootste assortiment
uit voorraad leverbaar

Klantbeoordelingen

Grootste assortiment
uit voorraad leverbaar

Klantbeoordelingen

Grootste assortiment
uit voorraad leverbaar

Nr. 1 webshop in 
kitten en lijmen
Nr. 1 webshop in 
Kitcentrum.nl

Vliegensvlugge
levering

Passi� voo� Creati�

voor tekeningen die er toe doen

voor sessies met een kop en een staart

voor trainingen en coaching

Neem vrijblijvend contact met me op!

T 06-12030995
www.letsgoart.nl
info@letsgoart.nl

Let’s go social!
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Voor al 
uw fiets 
plezier 

Kruisstraat 12 Hattem 
038-4441535 

Distelhoeve 11 Hattem 
038-4441461 Werkerlaan 93   - Stadshagen - 038-4237773

Kruisstraat 18   - Hattem        - 038-4447600

NLOB DE
WHAIRCREATES
C O L L E C T I O N



COMPETITIE-INDELING 3E KLASSE C OOST
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ROUVEEN SC 
Sportpark Rouveen 
Korte Kerkweg 22 
7954 GC Rouveen 
0570-640444 
 
 
SWIFT ‘64 
Sportpark Swift 64 
Sportweg 6 
8255 DC Swifterbant 
055 - 323 13 45 
 
 
VV HATTEM     
Sportpark Het Achterveen  
Konijnenbergerweg 2/B  
8051 CC Hattem  
038-4442493 
 
 
ELSPEET 
Uddelerweg 100
8075 CN Elspeet
0577 491588
 

 
VIOS VAASSEN
Sportpark De Kouwenaar
Woestijnweg 63
8172 CN Vaassen
0578 573 156

HTC
Sportpark de Pelikaan
Brinkhoekweg 200
8034 PC Zwolle
038 453 3086

E.S.C.
Zwolscheweg 6
8081 CG Elburg
0525 681 066

BAS   
Sportpark De Schelp  
Sportlaan 3  
8256 ZG Biddinghuizen  
T: 0525 -62 14 69  

ZWOLSCHE BOYS  
Jo van Marle sportpark  
Landsheerlaan 42  
8016 KH Zwolle  
038 465 7013  
  
  
OENE  
Sportpark De Hoge Kamp   
Deventerweg 2   
8167 NA Oene   
0578-641385 

VV HULSHORST
Sportpark “De Eendracht”
Brandsweg 3
8077 SK Hulshorst
0341-452608

OLYMPIA ‘28
Sportpark ‘t Hoenbroek 
Burg Malcorpslaan 1 
8061 AG Hasselt 
038-4772303

D.S.V. ‘61
Sportpark De Haere 
Haerderweg 19 
8085 BK Doornspijk 
0525-661506

S.V. HATTO-HEIM
Sportpark ‘t Achterveen
Konijnenbergerweg 2a
8051 CC Hattem
038-4442200



CONTACTGEGEVENS
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Sportpark ‘t Achterveen
Konijnenbergerweg 2a
8051 CC Hattem
Tel. 038-4442200

Website: www.svhattoheim.nl
Mailadres: info@hattoheim.nl
Verenigingsnummer: BBKT40K

Bestuur
Voorzitter  Wim Hoogers voorzitter@svhattoheim.nl 0611870330
Secretaris  Harry Rouwenhorst hrouwenhorst1951@kpnmail.nl 038-4448788
Penningmeester  Dirk van Dijk penningmeester@svhattoheim.nl 038-4445881
Vice voorzitter en Tech. zaken  (vacature)  
2e Secretaris  Tonny Harmsen b.a.harmsen1963@kpnmail.nl 038-4446357
Jeugdzaken Wilco Liefers wilcoliefers@hotmail.com 06-28558152
Accommodatie Jan van Raalte jg.van.raalte@gmail.com 06-20388585
Clubhuis en Activiteitencommissie  Alette van Es alettevanes@live.nl 06-51716171
Activiteiten/supportersvereniging/Clubhuis Dianca Toren diancatoren@live.nl
Lagere senioren. Communicatie  Henk Bergsma hbergsmah@gmail.com 038-4443370
HMC en Sponsoring William Eghuizen eghuizen@icloud.com 06-22186730
Projecten en Communicatie intern/extern Margo van Bork margovanbork@ziggo.nl 06-12030995
Wedstrijdsecretaris Algemeen Gradus Dijkman dijkman9@gmail.com 0613863211
Veld-kleedkamerindeling Jarno Visser jarnovisser@hotmail.com 0618846860

Stichting Sponsoring
Voorzitter  Sebastiaan van Olst  06-55144853
Penningmeester  Reinhardt van der Zwaan   

Supporterclub
Voorzitter  Marco Schuurman  06-46627887
Penningmeester  Jan Wienen  06-15076088

Jeugdcommissie 
Voorzitter  (vacature)  
Hoofdleider mini’s John Eikelboom johneikelboom@hotmail.com 06 37477128
Klaas-Jan Ritzema kjritzema@hotmail.com  06 47135297
Hoofdleider JO8 en JO9 Wilco Liefers wilcoliefers@hotmail.com 06 28558152
Hoofdleider JO10 Ernst Bouwmeester ernstbouwmeester@hotmail.com
Hoofdleider JO11 en JO12 Pascal Docter e.hoofdleiderhattoheim@gmail.com 06 13464929
Hoofdleider JO13 Arjen Lankman arjenlankman@msn.com 
Hoofdleider JO15 en JO17 Jan Langevoord janlangevoord@gmail.com 06 10709432
Hoofdleider JO19 Arjen Lankman arjenlankman@msn.com
Jeugdsecretaris Jacomien Oosting jeugdsecretaris.svhattoheim@gmail.com 

Wedstrijdsecretariaat
Algemeen  Gradus Dijkman dijkman9@gmail.com 06-13863211

Ledenadministratie
 Ton van Duinen  038-4446574

Clubhuis
Personele bezetting Dirk Jan ter Velde  038-4442908

Verhuur Veluwenkamp Bedrijven Kunstgrasveld
 Gradus Dijkman  06-13863211
 Tonny Harmsen  038-4446357

Redactie / advertenties Jarno Robijn

Fotografie Gonny van Duinen Fotografie

Vormgeving en productie Bredewold Communicatievormgevers. 
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ONZE BESTE OPSTELLING

FREEROAD ZWOLLE
Molenland 3 | 8024 AL Zwolle | 038 - 4280300 | www.freeroad.nl | 
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