
Doorontwikkelen is het Credo

3e Klasse C
Seizoen vol met derby's

3E KLASSE C OOST  2016-2017

VERDER IN DEZE GIDS: DAMESVOETBAL  .  F-LEAGUE  .  DE KAMPIOENEN  .  G-VOETBAL  .  INTERVIEWS ... EN MEER

Hans Veldhuis
Plezier is het allerbelangrijkste

Mini Pups
De echte toppers!

Hoofdtrainer Sander Goosensen

9e editie
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Van de Redactie
9e editie

PR-Commissie bestaande uit: (v.l.n.r.) Henri Dokter, Piet  Looge, 
Anton van Noorel, Harmen van Oene, Johannes  Dekker

Hierbij de 9e editie van de 
SEH Presentatiegids. Na al 

die jaren (bijna) een traditie 
aan het worden. 

En zoals altijd rond aan-
vang van een nieuwe 

voetbalcompetitie huis-
aan-huis in en rond Heerde 

verspreid.
Deze uitgave betreft het 

voetbalseizoen 2016 – 
2017. Een seizoen wat 

mede in het teken staat 
dat onze vereniging in 

maart a.s. haar 60-jarig 
jubileum uitgebreid hoopt 

te vieren.

In deze Presentatiegids een bescheiden hint naar 
deze lange periode, daar u tegen de werkelijke ju-
bileumdatum via andere kanalen nog uitgebreid op 
dit feestelijk gebeuren geattendeerd gaat worden.

Geprobeerd is om opnieuw een editie te versprei-
den met veel informatie over onze dynamische 
vereniging. Wij hebben getracht alle geledingen 
voor het voetlicht te brengen, van de trappelende 
mini-pups tot de nooit af te schrijven categorie ve-
teranen/recreanten. Maar we hebben ook gepro-
beerd de pijlers onder onze vereniging niet te ver-
geten. Dit is namelijk het onvolprezen en onmisbare 
vrijwilligersleger (m/v). Zonder hen geen schone 
kleedruimtes, geen kantinebezetting, geen......juist, 
wat zou wel functioneren? Wij hopen op beschei-
den wijze in deze doelstelling te zijn geslaagd.
Tevens mag de inzet van onze sponsorcommissie 
en hun 'relaties' niet onvermeld blijven. Een groot 
aantal trouwe en loyale sponsors / adverteerders 
die ook nu weer bereid zijn geweest om zich in deze 

fraaie full-colour uitgave te presenteren. Zonder 
hun medewerking had deze PR-gids niet gereali-
seerd kunnen worden.

Tenslotte hoopt de PR- Commissie, als redactie van 
deze uitgave, u veel kijk- en leesgenoegen alsme-
de informatie te verstrekken. Overigens kunt u voor 
dat laatste eveneens het gehele jaar onze fraaie 
website  www. vvseh.nl  bezoeken◄

PR – Commissie
De redactie.
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'Seizoen in het teken van het
60-jarig jubileum'
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ZONDER RESPECT
GEEN VOETBAL
RESPECT IS MEER DAN EEN WOORD.
LAAT ZIEN DAT JIJ VOOR SPORTIVITEIT EN TEGEN GEWELD BENT.
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Barend de Ruiter
Voorzitter SEH

7

Beste lezer(es),

Voor u ligt de nieuwe presentatiegids van voet-
balvereniging SEH. Voor zover u nog geen kennis 
hebt gemaakt met onze prachtige club kan dat 
nu, want in deze gids bieden we een kijkje bin-
nen onze vereniging.

Het kenmerk van een vereniging is dat het mensen - 
jong en oud - samenbindt. Iedereen draagt zijn of haar 
steentje bij om er een goed lopende organisatie van  te 
maken. Elke keer ben ik als voorzitter opnieuw onder 
de indruk van de enorme inzet die door de vrijwilli-
ger(st)ers wordt getoond. Dat gaat soms met vallen 
en opstaan, maar we maken met elkaar altijd weer een 
stap voorwaarts.

Een van de belangrijkste ambities voor ons als club is, 
dat we midden in de samenleving willen staan. Wat 
ons betreft is de participerende samenleving dan ook 
geen loos begrip. We proberen daar waar mogelijk 
allerlei maatschappelijke samenwerkingsverbanden 
aan te gaan. Een mooi voorbeeld daarvan is de samen-
werking die we sinds kort hebben in het kader van ons 
G-voetbal met Campus Jeugdzorg, een jeugdhulp-
verleningsinstelling voor jongeren van 12 tot 30 jaar. 
Het afgelopen seizoen heeft een aantal jongeren al 
deelgenomen aan de G-voetbalcompetitie en ook het 
komend seizoen is dat het geval. Beide partijen zijn 
hierover zeer verheugd.

Voetbal is allang niet meer een sport alleen voor man-
nen, die tijd is definitief voorbij. Inmiddels zijn er bij 
SEH binnen alle jeugdcategorieën meisjesteams actief. 
Ook het 35+voetbal op de vrijdagavond is een extra 
poot binnen de club en dan uiteraard niet te vergeten al 
die 50-plussers die op de woensdagavond en zater-
dagmiddag lekker een balletje trappen. 

In 2017 hopen we ons 60-jarig bestaan te vieren en bij 
een verjaring hoort een feestje. Er worden verschillen-
de activiteiten georganiseerd voor alle leden van de 
club, maar ook voor de vrijwilligers (m/v) en sponsoren. 
Die sponsoren wil ik hierbij toch nog eens expliciet 

noemen, want ze zijn een niet meer weg te denken 
bestanddeel van de club. Met hun bijdrage, zowel 
financieel als in natura,  maken ze zaken voor de club 
mogelijk die anders niet uitgevoerd zouden kunnen 
worden. Bedankt daarvoor.

Tot slot nog het voetbal zelf. Het afgelopen seizoen 
mochten we een viertal kampioensteams begroeten: 
het G-team, A1, B2 en C4. Wat waren ze blij en wij met 
hen. Want hoe je het ook wendt of keert: kampioen 
worden is het mooiste dat er is. Sportief gezien kijken 
we ook weer uit naar komend seizoen. Er staan  dan 
nog meer derby's op het programma dan afgelopen 
seizoen. Wedstrijden tegen plaatsgenoten VEVO en 
WZC en streekgenoten Oene, Hatto Heim, Hattem, 
DSV, ESC, VSCO, 't Harde en Teuge. Een droominde-
ling!

Mocht u zich geïnspireerd weten door deze pre-
sentatiegids dan kunt u uiteraard lid worden. Maar 
u bent ook van harte welkom als toeschouwer bij 
de zaterdagse wedstrijden. Ik hoop u persoonlijk te 
mogen begroeten◄

Barend de Ruiter
Voorzitter.
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Expert Frits van Enk
Meidoornpassage 8, Wezep
(038) 3761298

Al jaren is Expert Frits van Enk de 
specialist voor home-elektronica 
in Wezep en omgeving. Na een 
grootse verbouwing is de winkel 
klaar voor de toekomst. De 
winkel heeft met nadrukkelijk 
gebruik van de Expertkleuren 
oranje, zwart en wit een moder- 
ne en tegelijkertijd sfeervolle 
uitstraling gekregen.

Modern en sfeervol 
winkelconcept
Het midden van de nieuwe winkel 
bestaat uit een servicecenter waarin 
alles is gericht op service aan de klant. 
Zo is hierin ruimte gereserveerd voor 
het geven van demonstraties en het  
verkrijgen van extra informatie en advies, 
gebaseerd op gebruiksvoordelen in 
plaats van technische specificaties.

Service First
De service van Expert Frits van Enk 
gaat verder dan de winkeldeur. “Als 
er onverhoopt iets mis is met uw appa-
ratuur kunt u op ons vertrouwen. We 
zetten ons graag in voor een snelle af-
handeling van reparaties. Ook na de 
garantietermijn”, aldus Wout Beelen. 
Grote apparaten worden door Expert 

Frits van Enk gratis thuisbezorgd en 
aangesloten op bestaande leidingen. 
“We zetten het apparaat op z’n plaats 
en sluiten het desgewenst meteen aan.  
Bovendien nemen we al het verpak-
kingsmateriaal en als de klant het wenst 
het oude apparaat mee terug.” Als 
klant kun je dus meteen van je aankoop 
genieten.

Ook voor inbouw
In de nieuwe winkel is een speciale in-
bouwwand gerealiseerd. Hier worden 
de specifieke inbouwmogelijkheden 
voor onder meer vaatwassen, koelen 
en koken in een keukenachtige sfeer 
neergezet.  Wout: “Ook voor inbouw-
apparatuur kunt u bij ons terecht. We 
hebben een ruime keus en verschillende 
merken. We komen geheel vrijblijvend 
bij u thuis om in te meten en wij geven 
u advies op maat. Na uw aankoop be-
zorgen we het apparaat bij u thuis en 
we vertrekken pas als alles werkt.” Ook 
op het gebied van inbouwapparatuur 
bent u dus bij Expert Frits van Enk aan 
het juiste adres!

Expert ontvangt u met 
een glimlach
Een constante factor in het geheel is het 
gemotiveerde winkelteam. Wout Beelen: 
“De kracht van deze winkel is naar 

mijn mening de persoonlijke benade-
ring en de kennis van de producten die 
we in huis hebben. Wij staan hier met 
een team dat graag de tijd neemt voor 
een klant en naar hem of haar luistert. 
Alleen zo kunnen we klanten immers 
helpen aan een helder en eerlijk advies. 
Voorop staat dat de klant met een tevre-
den gevoel de winkel verlaat en graag 
bij ons terugkomt.”

Expert Frits van Enk is gevestigd 
aan het Meidoornpassage 8 in 
Wezep. Er is gratis ruime par-
keergelegenheid bij de winkel. 
Voor meer informatie en  
een routebeschrijving, kijk op  
www.expert.nl/wezep. 

Wout Beelen: 
“Wij zijn klaar voor de toekomst”

Wezep_AdvertorialA4_2013_wk23.indd   1 31-05-13   11:28



Barend de Ruiter - Voorzitter
Algemeen beheer - Vrijwilligerscommissie 
Activiteitencommissie - Overleg gemeente
voorzitter@vvseh.nl

Rob van der Most - Algemene zaken
rwvandermost@gmail.com

Herman van Ommen - Beheerszaken
Accommodatie - Onderhoud
beheerszaken@vvseh.nl

Hans Onderdijk - Penningmeester
Financiële commissie
Kantinecommissie - Contributie
penningmeester@vvseh.nl

Henk van Gelder - Secretaris
Verenigingssecretariaat - Contact KNVB
secretaris@vvseh.nl

Henri Houtman - Wedstrijdsecretariaat
wedstrijdsecretaris@vvseh.nl

Gert Toorn - Voetbal technische zaken
voetbalzaken@vvseh.nl

Harro Visser  -  Jeugdzaken
jeugdbestuur - meisjesafdeling
jeugdbestuur@vvseh.nl 

Piet Looge - Sponsor- en PR activiteiten
commercielezaken@vvseh.nl 

Het Bestuur
'Transparantie en onderlinge communicatie'

Presentatiegids SEH                   2016-20179

V. l. n. r: Piet Looge, Henk van Gelder, Gert Toorn, Barend de Ruiter, Harro Visser.
Onder v.l.n.r: Rob van der Most, Herman van Ommen, Hans Onderdijk.

Het bestuur van de v.v. SEH 
wordt gevormd door negen 
personen, die gekozen zijn door 
de leden op de Algemene Le-
denvergadering van de club. Het 
bestuur is via de Algemene Le-
denvergadering eindverantwoor-
delijk voor het gevoerde beleid, 
maar veel beslissingen worden 
in de verschillende commissies 
genomen, die onder verant-
woordelijkheid van een van de 
bestuursleden valt. De structuur 
is gebaseerd op transparantie en 
onderlinge communicatie. Hier-
onder treft u de bestuursleden 
aan met daarbij het beleidster-
rein waarvoor zij verantwoorde-
lijk zijn.

Op de foto ontbreekt 
Henri Houtman
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Jongeren zijn de beste 

interviewers, omdat ze alles 

durven te vragen. 

Daarom hebben we 

Amber van Egteren (14 jaar, 

uit de Meiden A1) gevraagd 

om een kritisch interview te 

houden met een selectie-

speler. Haar keuze viel op 

één van de alleskunners 

van het vlaggenschip: 

Hans Veldhuis.

Jeugdspeelster 

Amber van Egteren 

interviewt selectiespeler 

Hans Veldhuis

Door Amber van Egteren
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Amber: Wat is je lievelingseten?
Hans: “Dat is pasta en dan het liefst spaghetti. Elke 
vrijdagavond eet ik wel een pasta. Het geeft me 
extra kracht voor de wedstrijd de dag erop.”

Amber: Wat is je favoriet vakantieland?
Hans: “Dat is Oostenrijk. Elke winter ben ik zo'n 1,5 
maand in de sneeuw te vinden om les te geven en 
om zelf te skiën.”

Amber: Hoe lang ben je al lid van SEH?
Hans: “Ik ben op mijn vijfde begonnen. Dus dat is nu 
zestien jaar, want ik ben nu 21.”

Amber: Op welke positie speel je?
Hans: “In de jeugd voetbalde ik meestal op het 
middenveld. Maar sinds ik in het eerste voetbal, 
heb  ik bijna overal wel gestaan. Ik sta het liefst 
ergens centraal op het middenveld.”

Amber: Wat doe je naast je sport?
Hans: “Ik volg momenteel een opleiding in Amster-
dam: Sport, Management en Ondernemen (Hbo-ni-
veau). Ik heb normaal gesproken nog twee jaar te 
gaan tot mijn diploma. Als hobby´s heb ik andere 
sporten, stappen en natuurlijk het skiën in de win-
termaanden.”

Amber: Wat is je favoriete voetbalclub?
Hans: “In Nederland is dat zonder twijfel Ajax. In 
het buitenland ben ik wel fan van Arsenal, omdat ze 
gewoon prachtig voetbal spelen.”

Amber: Wat vind je zo leuk aan voetbal?
Hans: “Het hele spelletje. Als ik het speel, ben ik 
ook bloed fanatiek en wil ik ook echt winnen. Ik  
vind het ook helemaal niks als er een keer op een 
zaterdag geen voetbal is.”

Amber: Wat vind je van meidenvoetbal?
Hans: “Haha, leuke vraag! Ik vind het heel leuk dat 
SEH sinds een paar jaar een meidenafdeling heeft. 
En als er bijvoorbeeld een EK is, dan kijk ik ook wel 
naar damesvoetbal. Maar ik moet wel eerlijk zeg-
gen dat ik normaal liever naar mannenvoetbal kijk.”

Amber: Hoe is het om te voetballen in het 1e elftal?
Hans: “Ja, heel leuk! Het is eigenlijk iets waar je als 
kleine jongen al van droomt. Vroeger ging ik ook 
vaak bij de wedstrijden van het eerste kijken. Toen 
ik ook voor dat team mocht  voetballen kwam er wel 
een soort van droom voor me uit.”

Amber: Wat is je hoogtepunt tot nu toe bij SEH?
Hans: “Haha, dat is niet zo moeilijk. Dat is natuurlijk 
het kampioenschap van het seizoen 2014-2015. 
Eerst verliezen we de laatste competitiewedstrijd 
in en tegen Hattem. Dat we dan in de kampioens-
wedstrijd wel van dat team weten te winnen, was 
fantastisch.”

Amber: Heb je nog tips voor de jeugd?
Hans: “Even denken…  Plezier is wel heel belangrijk, 
juist ook voor de jongere spelers en de jeugdle-
den. Je moet het spelletje leuk blijven vinden. Het 
is prachtig als je wint en kampioen wordt, maar 
plezier is toch wel het belangrijkste.”◄

Presentatiegids SEH                   2016-201711
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SEH probeert haar zeer gewaardeerde en loyale sponsors 
op vele manieren een platform te bieden, waardoor de regi-
onale zichtbaarheid en herkenbaarheid wordt vergroot. Werd 
in het verleden het plaatsen van een advertentie, een recla-
mebord of een variant voldoende geacht binnen de definitie 
van 'sponsoring', de laatste tijd  wordt invulling van een ruimer 
begrip gevraagd.....en dus door SEH geboden. Steeds meer 
biedt onze sportieve omgeving het juiste recept voor een 
'meet & greet' van vele bedrijven en organisaties.

Afgelopen seizoen zijn er weer de nodige activiteiten geor-
ganiseerd.  Onder andere een voetbaluitje naar Go Ahead 
Eagles inclusief een uitstekend diner en de bekende spon-
soravond volgens een vertrouwd en gewaardeerd recept. 
Tijdens deze avond is er tevens een apart programma voor 
de partners van onze sponsors. De avond werd afgesloten 
met een voortreffelijk buffet verzorgd door – en jawel – een 
van onze sponsors.  Met betrekking tot de sponsoravond in 
maart 2017 moet u te zijner tijd de mailbox maar goed in de 
gaten houden. Zonder vooruit te lopen op de uitnodiging die 
u te zijner tijd gaat ontvangen, nu reeds de toezegging dat dit 
een volstrekt andere en unieke, spectaculaire avond beloofd 
te gaan worden.

Wanneer u nog niet tot de SEH sponsors behoort, dan bent u 
bij deze van harte uitgenodigd om dit alsnog te worden. 

Redenen hiervoor zijn er voldoende, zoals:
−  SEH: een bekende, sportieve, sociale en maatschappelijk  
    betrokken vereniging.
−  Zo'n 750 leden met ongeveer veertig teams; van senioren,  
    meidenvoetbal, veel junioren en jeugd, 35+teams, 
    veteranen tot ons G-team.
−  Een fraai sportcomplex met onder andere twee 
    kunstgrasvelden, twee natuurvelden en een eveneens met     
    kunstgras beklede pannakooi.
−  Representatieve sponsoraccommodatie.
−  Een breed draagvlak binnen de Heerder gemeenschap.
−  Een groot en actief vrijwillig(st)ers'leger'.
−  Voor u een breed scala aan sponsormogelijkheden.

De omvang van uw sponsorbijdrage is van ondergeschikt 
belang : U BENT VAN HARTE WELKOM en u mag en kunt re-
kenen op waardering en loyaliteit binnen alle geledingen van 
onze vereniging.

Voor meer informatie : sponsorcommissie@vvseh.nl  
of via ondergetekende.◄

Namens de sponsorcommissie,

Herman Zwerver,
T.  0653809976 

Naar aanleiding van succesvolle sponsoruitingen tijden de Olympische Spelen 1984 in Los 
Angeles, wordt sportsponsoring steeds meer als een krachtig communicatiemiddel gezien.  
Hoewel alle bescheidenheid ten opzichte van genoemde Spelen bij SEH past, is in de 
voorbije ruim tien jaar een vergelijkbare trend waarneembaar. Dit uiteraard op de schaal 
van een dynamische 'amateurvoetbalclub'...... 

SEH en haar sponsors :
  Samen  sterker!

12

V.l.n.r: GertDijkhof, Henk Stijf, Jan Wagenaar, Herman Zwerver, Jarno Klouth. Op de foto ontbreken Peter Kiers en Wilco Bijsterbosch
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HATTEMERBROEK - HEERDE - ZWOLLEBBQ & CATERING

U ziet een kans...
wij een uitdaging.

+31(0)578 69 54 33

ONTZORGEN.
U ziet kansen, VL Consultants benut de mogelijkheden met effectief verandermanagement.

Maak kennis met een jonge en energieke organisatie gespecialiseerd in het leveren van 
consultancy, projectmanagement, interim management en organisatieadvies, waarbij 
de focus is gelegd op de utilitybranche, productie- en handelsorganisaties.
Het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen; dat gaat u niet zelf doen.

VL Consultants BV  Europaweg 9, 8181 BG Heerde | +31(0)578 69 54 33 | www.vlconsultants.nl

Utilitybranche

Productie- en

Handelsorganisatie

ICT en Logistiek

HOOFD- CO- EN STERSPONSOREN 

ZICHTBAARHEID

Brinkman
Heerde, Stationsstraat 29

Voegersbedrijf
GEBR. TER VELDE b.v. 
Kerkdijk 9 - 8181 RR Heerde

Er zijn gelukkig ook dit seizoen weer veel overeenkomsten gesloten. Het is ondoenlijk 
om alle ca. 180 sponsors in deze SEH Presentatiegids te vermelden. Maar grote en zoge-
naamde kleine worden in beginsel op gelijke voet behandeld met dezelfde basis facili-
teiten. Alle sponsors ontvangen bijvoorbeeld periodiek een digitale nieuwsbrief met een 
terugblik en plannen voor de naaste toekomst. Uiteraard zal het geen verbazing wekken, 
dat de categorieën Hoofd-, Co- en Stersponsors de grootste uitstraling hebben.

Hoofdsponsor

Houtman Transport

Cosponsor

Bart Pool Installaties     -     Plus Van den Hoven

Rabobank Noord Veluwe     -     Veluwenkamp Bedrijven

Stersponsor

Partyservice & Cateringbedrijf Cor van Oene    -   dalli group

Automobielbedrijf van Bennekom   -   Unifact

Voegersbedrijf Gebr. Ter Velde   -   Slagerij van Guilik

Expert Frits van Enk Wezep   -   Boverhoff

Veldhuis Advies   -   VL Consultants

Teamwear.nl   -  Jumbo Brinkman
   

De SEH sponsor mogelijkheden zijn:

•   Shirtsponsoring

•				Reclameborden		(langs	de	velden	en	'zeskantjes'	in	het	clubhuis)

•				Advertenties	(Presentatiegids,	website,	krantje	tijdens	SEH1	wedstrijden,	

     F-league info boekje, TV in het clubhuis)

•				Diversen,		zoals	het	jeugdweekend	–	toernooien	–	balsponsoring,	

     banieren – materiële en product sponsoring.

Kortom : een pakket met het nodige 'maatwerk'. Samengesteld 

speciaal voor alle ( potentiële) sponsors.  

U bent van harte uitgenodigd!

13
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“Elke zaterdag is er 
grote bedrijvigheid 
bij SEH. Een kleine 
impressie van de 
activiteiten op de 
groene mat en ach-
ter de schermen".
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Kerkstraat 1b, 8181 JA Heerde, Telefoon 0578-699210
www.pmbelastingadviseurs.nl

Autoschadebedrijf De Wilde Twello
Engelenburgstraat 2 - 7391 AM  Twello, Tel. 0571-274804 - Fax 0571-273249

Autoschadebedrijf De Wilde Vaassen
Talhoutweg 36 - 8171 MB Vaassen - Tel. 0578-576777 - Website www.autoschade-dewilde.nl

Kom vrijblijvend langs voor advies betreffende autoschade

Wij herstellen voor 
alle verzekeringsmaatschappijen

DE  ALLERMOOISTE  DAG 
EBESSCHOTMAN BRUIDSFOTOGRAFIE 
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03-09-2016     WZC - SEH

01-10-2016         Oene - SEH

19-10-2016          SEH - Hatto-Heim

05 november ‘16        VEVO - SEH

03 december ‘16        SEH - Hattem

28 januari ‘17         SEH - WZC

11 maart ‘17         SEH - VEVO

25 maart ‘17         SEH - Oene

01 april ‘17         Hatto-Heim - SEH

06 mei ‘17          Hattem - SEH

Alle clubs uit de aanstaande derde klasse C in het district Oost stonden te juichen toen de KNVB de 
indeling van deze zaterdagcompetitie bekend maakte. Maar liefst 12 ploegen van de Noord-Veluwe 
komen tegen elkaar uit, wat resulteert in maar liefst 38 derby' s. Dit zijn onze 10 derby’s.
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Wij zijn in 2002 gestart met onze PLUS supermarkt in 
Heerde.  PLUS Retail is de Nederlandse organisatie achter 
de PLUS supermarkten, die geleid worden door zelfstan-
dige ondernemers.  In totaal zijn er 260 PLUS vestigingen 
in Nederland.  Ons bedrijf is de afgelopen veertien jaar 
sterk gegroeid. In 2007 hebben wij een supermarkt in We-
zep kunnen overnemen,  die eveneens is omgebouwd naar 
onze formule. Twee moderne PLUS supermarkten met bij-
na 300 medewerkers (m/v), wat omgerekend 75 FTE'ers 
betekent.

Als zelfstandig supermarktondernemer kun je een eigen 
koers varen. In Heerde hebben wij dan ook een groot vers 
assortiment,  eigen slagerij, veel spaaracties, streekpro-
ducten en het grootste biologische assortiment van de 
Veluwe. Veel van deze producten zijn exclusief te koop bij 
'onze' PLUS, waarmee wij onze naam regionaal nadruk-
kelijk hebben gevestigd. Sinds de laatste uitbreiding van 
onze supermarkt,  komt een steeds groter deel van onze 
klanten van buiten de plaats Heerde. Een ontwikkeling 
waar wij uiteraard erg trots op zijn.

Veranderingen
Het boodschappen doen is in deze bijna vijftien jaar sterk 
veranderd. Het assortiment is fors uitgebreid, de kwaliteit 
verbeterd en de consument kan bij PLUS Van den Hoven 
op verschillende manieren  boodschappen doen. Men kan 
kiezen om af te rekenen via de traditionele kassa of de 
zelfscankassa. Wanneer men geen tijd heeft, dan kan via 
www.plus.nl besteld worden en de volgende dag worden 
de boodschappen thuis bezorgd. Betaling bij aflevering 
door middel van een mobiel pinapparaat. Ook beschikken 
wij over een Pickup-point in onze supermarkt.

PLUS  Van den Hoven en  SEH
Met SEH werken wij al ruim veertien jaar samen, als leve-
rancier van een deel  van de kantine benodigdheden en 
als sponsor. Daarnaast hebben wij samen enkele keren 
de voetbalplaatjesactie met  SEH spelers en speelsters 
tot een groot succes gemaakt. Zelfs zo groot, dat er beide 
keren meer dan 100.000 plaatjes extra zijn gedrukt. 
Ik ben er trots op dat wij sponsor zijn van het G-team. Het 
doet mij goed dat wij het beste en meest enthousiaste 
team van SEH mogen sponsoren. Ik vond het fantastisch 
dat dit team kampioen is geworden. Op de 'platte kar' door 
Heerde met keiharde muziek. Extra leuk was het natuurlijk 
dat er ook bij de sponsor werd langs gegaan. Op deze wij-
ze ontstaat er een win/win situatie.

Jubilea
SEH bestaat in maart 2017 zestig jaar en PLUS Van den 
Hoven gelijkertijd vijftien jaar. Daarom vind ik het heel  
plezierig om 'in de schijnwerper' te staan in deze pre-
sentatiegids. PLUS Van den Hoven zal de  kindermiddag 
sponsoren en er zal in samenwerking met de SEH jubile-
umcommissie nog een aantal activiteiten ontwikkeld wor-
den om beide jubilarissen onder de aandacht te brengen.

Als afsluiting en met een knipoog naar onze PLUS slogan:

PLUS en SEH :  samen bieden ze meer!                        

Dick van den Hoven

Samen 
bieden ze meer!
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Wellicht heeft u het al meegekregen: Sportclub Excelsior Heerde bestaat 
komend voorjaar zestig jaar! Dat is uiteraard niet vanzelf gebeurd. Er is een 
hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Tijd om vier heuse SEH-coryfeeën te 
vragen om hier wat over te vertellen.  Vijftien dezelfde vragen maakt het 'ju-
bileumgetal' van zestig antwoorden. Dit alles over de  verschillende periodes 
waarin ze sportief of bestuurlijk actief waren.

Bij de oprichting was ik 10 jaar. Functie: 
beginnend voetballer :-). Later vele jaren 
bestuurlijk actief. 

Gestart op het Van Meurspark. In de jaren 
'60 verhuizing naar  Sportpark Molenbeek.

Drie SR-teams, A1, B1 en C1-2-3. Mini-
mum leeftijd 12 jaar. Met de nodige  'crea-
tiviteit' voetbalden 10 jarigen in C3.

Op de maandag en woensdag. Verlich-
ting  op houten palen en uitsluitend op de 
zijstroken.

In de zomerstop geen activiteiten.
Winterstop was er niet. De keurmeester  
bepaalde het wel/niet doorgaan van de 
wedstrijden.

Herman Haas, een goede stopperspil; 
Gerhard Smit een snelle linksbuiten en 
Gerard van der Maten een prima linksbin-
nen. 

Niet bewust meegemaakt. In de eerste fase 
van deze periode was ik te jong voor 'gekke 
dingen'. 

Sponsoring was er niet. Kleding voor eigen 
rekening. Creatieve moeders borduurden 
vaak S.E.H. op het 'kontzakje'.

Door geldgebrek geen 'speelse' activitei-
ten. Alles wat georganiseerd werd, was 
voor de financiën zoals oliebollen bakken 
plus uitventen. 

Nauwelijks iets. Geen geld en middelen. 
Ook mocht buiten de wedstrijden de Van 
Meursweide niet worden gebruikt.

In ieder geval niet met de 'platte kar'. 
Ongetwijfeld intern gevierd als team, 
maar er was weinig geld beschikbaar en 
dus geen uitbundig feest.

In mijn beleven was dat een promotie van 
SEH1. In die tijd was het een wedstrijd op 
zich om als 'jochie' ergens een plekje in een 
van de weinig beschikbare auto's te krijgen.

Mede omdat er in die tijd verder weinig 
vertier was, was iedereen zeer betrokken. 
Kortom 'betrokkenheid'. 

Eerst                            later

Allard de Jong
(1957 tot circa 1970)

Wat is uw naam?

Wat was uw functie destijds?

Waar voetbalde SEH destijds?

Hoe zag het logo er in deze tijd uit?

Hoeveel teams/leden had SEH toen ongeveer?

Hoe vaak en op welke avonden werd er getraind?

Wat gebeurde er in de zomer- en winterstop 
(voor zover dat laatste van toepassing)?

Wie was de topvoetballer / hét grote voetbaltalent 
van SEH in deze periode?

Wat gebeurde er na afloop van de wedstrijd? Was er 
al sprake van het fenomeen ´de derde helft´?

Wat gebeurde er op het gebied van sponsoring? 
Stonden er al namen van bedrijven op shirts?

Wat waren in die tijd de leukste activiteiten 
gedurende het seizoen?

Wat werd/wordt er zoal gedaan voor de jeugd?

Hoe vierde men een promotie of kampioenschap en 
wat kregen de spelers?

Wat was het hoogtepunt van SEH in deze periode?

Omschrijf het karakter van SEH, uit het oogpunt 
van uw periode.
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SEH door de jaren heen, 15 vragen en 60 antwoorden
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Ik ben in de jaren ´80 voorzitter ge-
weest van onze mooie vereniging.

Op het huidige sportpark van AV De 
Gemzen (Molenbeek). In 1984 verhui-
zing naar ´De Eeuwlanden´.

Destijds ging het om circa zes SR-teams 
en ongeveer twaalf juniorenteams.

De senioren altijd op dinsdag / donder-
dag. De jeugd op maandag en woens-
dag.

Tijdens de winterstop zaalvoetbal. In 
de zomerstop was het sportpark tot 
half augustus gesloten. Onderhoud en 
het inzaaien van de velden.

Uiteraard meerderen. Bijv: de gebroeders 
Van Ommen, broertjes Riphagen, Aart en 
Tiem Bijsterbosch en Walborg Kieskamp.

De derde helft bestond al. Iedereen tot 
circa 18:00 uur maar de penningmeester 
wilde  nog wel eens rekken i.v.m. de 
omzet.

De hoofdsponsor van destijds, Rein de 
Jong, zorgde voor de eerste reclame-
borden langs het nieuwe hoofdveld. 

Meerdere. Zoals een barbecue eind van 
het seizoen, sinterklaasfeest en de be-
kende koekactie. Mede georganiseerd 
door de actieve supportersvereniging..

Activiteiten van de supportersvereni-
ging, zoals de koekactie en het sinter-
klaasfeest.

Vanuit de supportersvereniging 
waren er altijd bloemen. Daarnaast 
zorgden we voor een gezellige 
avond voor de kampioenen.

Dat was de bouw van de nieuwe ac-
commodatie in 1984-'85. De opening 
was middels een optocht van de leden, 
welke de inventaris overbrachten.

SEH was en is een gezelligheidsvereni-
ging. Niet direct prestatiegericht. Saamho-
rig, omzien naar elkaar. De club was / 
is vooral sociaal gericht.

Ik ben voorzitter vanaf november 
2008 tot heden.

In deze periode heeft de club altijd op 
sportpark 'De Eeuwlanden' gespeeld.

Ongeveer 520 leden en zo'n 30 teams. Nu 
rond de 730 leden en zo’n 37 teams. De 
mini's, F-league en 35+ niet meegerekend.

Dankzij de twee  kunstgrasvelden kan iedereen 
twee keer per week trainen en is  i.v.m. kunst-
licht op veld 3 ruimte voor avondwedstrijden.

Door de twee kunstgrasvelden wordt er in 
principe zowel in de zomer- als winterstop 
gewoon door getraind.

Ongetwijfeld Richard van de Streek. Meer 
dan 16 jaar in het eerste elftal. In 2015
 nam hij afscheid van het 1e elftal.

Ten opzichte van vroeger niet zoveel 
veranderd. Nog steeds is de 'derde helft' 
een bekend begrip. Blijft gezellig. 

Sinds vijf jaar kent SEH het kledinglease-
plan. Voor een geringe contributieverho-
ging krijgen alle spelende leden een tenue 
van de club, dat eigendom van de club blijft. 

Er worden veel activiteiten georganiseerd. 
Het  RABO-jeugdweekend, klaverjaswed-
strijden, vrijwilligersavond etc. Maar ook 
voor de sponsoren avonden/uitjes.

Voor de jeugd zijn er verschillende activitei-
ten, zoals: sinterklaasfeest, zwemmen in 
de winter en het RABO jeugdweekend.

Ik heb het voorrecht gehad zowel een 
promotie als een uitbundig kampioenschap 
mee te maken. De selectie kreeg  van de 
club een buffet en receptie aangeboden.

Successen van alle teams. 2 kunstgrasvel-
den, het G-team en herintroductie van het 
meidenvoetbal en uitbreiding /vernieuwing 
van de accommodatie. 

Een sociale club. Niet alleen aandacht 
voor de sport, maar deel willen uitmaken 
van de maatschappij. Sportief misschien 
een tandje erbij.

Ik ben voorzitter geweest in de periode 
1998 tot en met november 2008.

Op 'De Eeuwlanden'. Natuurgras 
trainingsvelden: problematisch!

Tussen de 450 en 500 leden. Acht 
SR-teams en circa 25 jeugd-
teams. 

Door ledengroei en slechts één trai-
ningsveld, konden veel teams maar 
één keer per week 's avonds trainen. 

In de zomer alles gesloten. Vanaf 1 
april al niet meer op het trainingsveld 
(Inzaaien). In de winter bij gebrek aan 
kunstgras veel afgelastingen.

Lastig. Ik ga toch voor René van Gin-
kel. De huidige assistent-trainer. Hij 
was een complete voetballer.

Een uur na de laatste wedstrijd moes-
ten we officieel de kantine sluiten. Een 
pilsje kostte nog een gulden. 

Destijds 'Van Bennekom' op het 
shirt. Later de eerste contacten met 
de huidige hoofdsponsor 'Houtman 
Transport'.

De jaarreceptie vond ik altijd een hoogte-
punt. Oergezellig was het. Daarnaast de 
verschillende toernooien.

Het jeugdweekend was er al. Het  jeugdbe-
stuur zorgde voor verschillende uitjes, zoals 
een wedstrijd van FC Zwolle of Go Ahead 
Eagles bezoeken.

Voor het behalen van een promotie kreeg 
het team een beperkt geldbedrag en na-
tuurlijk een groot feest.

Renovatie van de kleedkamers.  Een enorm 
project  onder de bezielende leiding van 
Bertus ter Velde.

SEH is altijd een beetje gezien als een club 
met veel hoogopgeleiden . Is het waar....? 
Zeker is dat het  een gezellige club is met 
ware vriendschap.

Hoewel het geruime tijd 
geleden is, moet het 
deze zijn geweest.

Rond 2005 werd dit 
logo ingevoerd.

Vernieuwd. Mede  omdat 
men te vaak vroeg waar 
SEH vandaan komt.

Herman Visser
(jaren '70 en '80)

Cees Stolk
(jaren '90 tot begin 21e eeuw)

Barend de Ruiter
(begin 21e eeuw tot heden)
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Bestel nu uw container online: www.vanwerven.nl

Verlengde Looweg 7, 8096 RR Oldebroek   Tel. (0525) 63 14 41   Fax (0525) 63 30 95  
E-mail info@vanwerven.nl   Website www.vanwerven.nl  

DUURZAAM ONDERNEMEN 
MET MENS EN TECHNIEK

•  Afvalinzameling  
& -Verwerking

•  Energie  
& Grondstoffen

• Infra

 

 
 

 

JBRAAKMAN 
Parallelweg 16 
8191KT Wapenveld 
 
Tel: 038-4470134 
Mobiel: 06-13256858 
Email: info@jbraakman.nl 
www.jbraakman.nl 

Straat en Grondwerk 
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Europaweg 3a        www.bdklogistics.nl
8181 BG Heerde    info@bdklogistics.nl

Wij scoren online!
E
T
W

info@unifact.nl
0578 63 17 17
www.unifact.nl 

Websites
Webshops
Innovatieve webconcepten

Stationsstraat 18
8181 CX Heerde

Tel: 0578 - 694595

.nl

All-in stukadoorsbedrijf Rave
Kamperhoeve 59
8052 BD Hattem

Tel: 06-15031310

www.all-instukadoorsbedrijfrave.nl

Auto & Motor  
Rijbewijs Halen!! 
Ook spoed-opleiding 
mogelijk. Voor info: 
www.rijschoolhelder.nl 

Bruggenhoek 4 
8191 NP 
Wapenveld 
038-4479987 

 

 

Ook voor: 
 Bromfiets 
 BE Combinatie 
 Theorie-cursus  
     (cat: Auto) 

Margriet: 06-55996698 
Edwin:      06-53512914 



Op de vraag waarom mensen hiervan lid worden, is 
het antwoord vaak eenduidig: we zijn trots op ons 
blauw-wit en dat willen we weten ook!

Het ledenaantal van de 'Vrienden van SEH' is in bijna 
drie jaar tijd verdubbeld. Vanzelfsprekend een pret-
tige constatering op financieel gebied, aangezien de 
'Vrienden' ook het afgelopen seizoen de club weer 
ondersteund hebben bij diverse projecten. Het finan-
cieel ondersteunen van de club is de hoofddoelstel-
ling, maar het bestuur kijkt verder en wil met diverse 
activiteiten ook een nog grotere  saamhorigheid 
creëren binnen de club SEH.

En dat is, zo durft het bestuur wel te zeggen, ook in 
het afgelopen seizoen meer dan gelukt. Zo was het 
clubhuis bij diverse activiteiten tot de nok toe gevuld 

en was ook de gezamenlijke decembertraining van 
alle senioren en het familietoernooi met maar liefst 
vijftien teams weer een groot succes. Ook werd er 
gedurende het seizoen opnieuw voor het nodige 
amusement op meerdere  zaterdagmiddagen gezorgd 
met het altijd succesvolle rad van avontuur en een 
aantal live optredens van lokale artiesten!

Ook het komende seizoen zullen de 'Vrienden van 
SEH' zich op meerdere momenten presenteren. Zo 
staat er vanzelfsprekend weer een 'kipavond' op de 
rol, zal er weer een gezellige ledenavond georgani-
seerd worden en zullen de eerder genoemde succes-
volle activiteiten uiteraard herhaald worden. En omdat 
zeker binnen een voetbalvereniging ook geldt: hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd, zijn de 'Vrienden van 
SEH' het komende seizoen ook OP ZOEK NAAR U!

Bent u bereid bij te dragen aan de hoofddoelstelling: 
het samen sterker maken van onze prachtige club 
SEH, maar bovenal TROTS OP DE KLEUREN BLAUW 
EN WIT? Twijfel dan niet, spreek een van de be-
stuursleden aan (zie foto) en word lid van de 'Vrien-
den van SEH'!◄

Vrienden  van SEH                            'Trots op onze mooie vereniging'

Dat voetbalvereniging SEH leeft in Heerde en 
omstreken is duidelijk af te lezen aan de groei 
van het aantal clubleden in de laatste jaren. Maar 
dat steeds meer leden zich ook echt betrokken 
voelen bij de club is prachtig zichtbaar aan het 
ledenaantal van de 'Vrienden van SEH'. 
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Ons familiebedrijf heeft van oudsher de roots in Heer-
de, het is er vanaf 1875 gevestigd. Vanaf het begin 
heeft het binnen de mogelijkheden van de verschil-
lende periodes altijd midden in de Heerder gemeen-
schap willen staan. Een positie welke door de respec-
tievelijke directeuren/eigenaren in de bedrijfshistorie 
altijd werd gehuldigd.

Hoe in het verleden 'sponsoring' werd uitgevoerd en 
genoemd ('ondersteuning'?) zullen ongetwijfeld de 
historici onder ons correct weten te omschrijven. Het 
zal zonder enige twijfel niet in verhouding staan met 
de actualiteit. Voortschrijdende mobiliteit van mens 
en technische mogelijkheden maken elk vergelijk on-
mogelijk. Maar de basis is in zijn algemeenheid voor 
Houtman Transport altijd hetzelfde gebleven, name-
lijk “Heerde” steunen. Dit door een grote mate van 
betrokkenheid te tonen naar het verenigingsleven, 
goede doelen steunen (zoals recent uitgebreid de 
'Samenloop voor Hoop' in Heerde), het stimuleren van 
vrijwilligers en hun werkzaamheden. Ik noem bijvoor-
beeld het uitlenen van vrachtwagens welke als podia 
gebruikt worden; vervoer van muziekinstrumenten 
naar optredens of concoursen en transport van de 

toestellen van de gymnastiekvereniging. 
En zo zijn er nog meerdere ondersteuningsactiviteiten 
te noemen.

Naast al deze algemene activiteiten hebben we een 
groot aantal jaren geleden besloten om onze be-
drijfsnaam aan een specifieke vereniging te verbin-
den, namelijk vv SEH. Hiervoor zijn onder andere be-
langrijke argumenten als: een gezond bedrijf en een 
gezonde club. Daarnaast associëren we ons graag 
met groei. Na de recente economische crisis gezond 
te hebben overleefd, maken we de laatste tijd weer 
een expansie mee, zelfs dit jaar minimaal 10%. Bij SEH 
weet men de forse groei van laatste jaren eveneens 
vast te houden. Tevens de overeenkomsten tussen 
bedrijf en vereniging als kwaliteit van de organisaties, 
positieve en sociaal maatschappelijke betrokkenheid 
binnen het 'Heerdese'. En daarnaast de uitdaging 
aangaan, de een zakelijk de ander sportief, door de 
denkbeeldige lat steeds hoger te leggen.

Wij menen dat een gezond verenigingsklimaat uiter-
mate belangrijk is. Het zal met name de jeugd meer 
binden en hierdoor langer betrokken houden. Het 
positieve effect zal direct of in een later stadium af-
stralen op de Heerder gemeenschap, omdat men niet/
minder snel naar elders zal vertrekken dan wel zeker 
zal terug keren.

Om bovenstaande redenen hopen wij als Houtman 
Transport BV nog vele jaren door alle lagen van het 
verenigingsleven “te mogen rijden”◄

Alweer vele jaren is HOUTMAN  TRANSPORT  BV uit 
Heerde de loyale SEH hoofdsponsor. Wat heeft dit 
bedrijf ertoe gebracht en wat beweegt hen nog steeds 
om deze gewaardeerde positie in te nemen. 
Een monoloog van directeur Gerrit van der Maten.

Motivatie van de 
                   Hoofdsponsor...
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Apotheek Heerde is hét adres als het om medicijnen gaat. Het is onze zorg dat u, 
onze klant, de medicatie krijgt die past bij uw specifieke situatie. Bijvoorbeeld als er 
verschillende medicijnen worden gebruikt. Of als er sprake is van een allergie. Bij 
de afgifte van medicijnen controleren wij hier zorgvuldig op. Apotheek Heerde doet 
echter meer. Wij geven onafhankelijk en persoonlijk advies over het gebruik van 
medicijnen. En steunen initiatieven en verenigingen die bijdragen aan het welzijn 
van mensen. Bijvoorbeeld de beweegtuin bij Brinkhoven, EHBO-Vereniging Heerde 
en de verbandtrommel van voetbalvereniging S.E.H.

Uw gezondheid is onze zorg.
Vooral als het om uw medicijnen gaat.

Locatie Wendhorst
Eperweg 33
Heerde

Telefoon
E-mail
Internet

Apotheek Heerde
Brinklaan 7
Heerde

(0578) 69 27 90
info@apotheekheerde.nl
www.apotheekheerde.nl

Apotheek Heerde
Als het om uw medicijnen gaat



DE SUPPORTERSVERENIGING

'BIJNA 40 JAAR VAN 
GRASBAANRACES, ZEEVISSEN 

TOT ROMMELMARKT'

Zoals u gewend bent ook in deze presentatiegids een 
bijdrage van de SEH supportersvereniging. 
De supportersvereniging werd voor het eerst besproken 
op 15 september 1976 en werd op initiatief van dhr. F. 
Bredewold op 5 november 1977 een feit. De eerste no-
tulen verschenen in 1985 en de eerste openbare leden-
vergadering werd in 1988 gehouden. In het jubileumjaar 
2017 van  v.v. SEH bestaat de supportersvereniging  dus 
veertig jaar. In die periode jaar is veel veranderd, maar 
ook een aantal zaken zijn ongewijzigd gebleven. Werden 
voorheen o.a. kerstacties, grasbaanraces, feestavonden, 
Sinterklaasfeesten, fiets- en schaatstochten, zeevissen, 
etc. georganiseerd, nu ligt meer de nadruk op de ver-
koop van promotie materialen, verlotingen, bijdragen aan 
teams. Sommige zaken zijn overgenomen door andere 
geledingen binnen SEH, sommige zaken zijn opnieuw 
opgestart – zoals bijvoorbeeld de recente rommelmarkt - 

of veranderd. 
Maar de doelstelling is altijd dezelfde gebleven: door 
middel van activiteiten geld genereren voor materiële 
en financiële ondersteuning van SEH. Een zelfstandige 
vereniging met eigen statuten die tevens  participeert in 
de activiteiten commissie. Een vereniging welke voor alle 
leden is en moet zijn en die probeert SEH positief in de 
samenleving te zetten. Dit laatste door bijvoorbeeld  deel 
te nemen aan de KWF Samenloop voor Hoop in Heerde in 
juni jl. In de afgelopen 40 jaar is veel bereikt: het organi-
seren van vele activiteiten, verbouwingsbijdragen, abri’s, 
staantribune, commentaarpositie, beschikbaar stellen van    
prijzen,  bijdragen aan kampioenen en feestavonden.
 Het bestuur heeft al vele jaren een vaste samenstelling en   
allemaal leden die in het veteranenteam spelen. Dat is wel 
eens lastig met bijvoorbeeld verlotingen, maar gelukkig 
krijgen we veel steun  van de juniorenteams. Ook de ver-
koop van artikelen  gaat door, zo zijn er paraplu’s, sleutel-
hangers en sinds kort shampoo flessen te koop. 

Op naar het jubileumjaar 2017 voor zowel de v.v. SEH als 
haar immer springlevende supportersvereniging, waar 
iedereen voor slecht € 8,= per jaar lid kan worden.  Een 
tarief dat al sinds de invoering van deze munt ongewijzigd 
is gebleven◄

Namens de Supportersvereniging SEH,                             
Harry Zwarthof 
voorzitter 

'Een vereniging die  voor alle leden is en moet zijn en die 
probeert SEH positief in de samenleving te zetten'.

Samenstelling bestuur :
-   Harry Zwarthof, voorzitter
-   Otto Teule, penningmeester
-   André vd Steenhoven , secretaris
-   Luuk Willering, lid
-   Jan Bagerman, lid
-   Rene Draaijer, lid
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Zowel het hoofdveld als het oude trainingsveld werden 

in de zomer van 2012 vervangen door twee hypermo-

derne kunstgrasvelden wegens ernstige capaciteits-

problemen. Deze velden hebben de kwaliteit en uitstra-

ling van het sportpark een enorme boost gegeven, zo 

blijkt ook wel uit de vele complimenten die de club 

mag ontvangen van bezoekende verenigingen over de 

uitstekende staat van Sportpark de Eeuwlanden.

Waar natuurvelden wekelijkse maaibeurten en af en toe 

groot onderhoud vereisen, dient ook kunstgras we-

kelijks behandeld en onderhouden te worden. Binnen 

SEH is er bij de ingebruikname  een  'onderhoudsploeg 

kunstgras' in het leven geroepen, die wekelijks met 

veel plezier hun werk doen en garant staan voor de 

goede bespeelbaarheid van deze velden.

Eén van die trouwe lieden is Wim Olthuis die wekelijks 

aanwezig is voor het nodige werk: “Een strak kunst-

grasveld lijkt normaal, maar onderschat de hoeveelheid 

werk niet. Elk jaargetij vergt een bepaald soort onder-

houd en zeker in de herfst en winter dient er extra veel 

werk verzet te worden”. Want alle leden van de ploeg 

zijn het er over eens dat met name bij grote hoeveel-

heden bladeren op de velden er extra hard gewerkt 

moet worden. “De velden dienen wekelijks geborsteld 

en gesleept te worden. Blad bemoeilijkt dit proces en 

moet dus eerst verwijderd worden. Een tijdrovende klus 

waaraan je niet ontkomt aangezien anders het borstel-

proces niet optimaal uitgevoerd kan worden”, aldus 

Jacob Logtenberg. Hij draait altijd op vrijdag zijn dienst.

Sinds afgelopen winter heeft SEH ook de beschikking 

over een eigen professionele sneeuwschuiver. Zo-

doende kan er ook bij sneeuwval vrijwel altijd gevoet-

bald worden volgens Harmen van Oene. “Het sneeuw-

vrij maken van de velden is ad-hoc werk, waarbij de 

weerberichten nauwlettend gevolgd worden. Het liefste 

willen we 100 procent bespeelbaarheid garanderen, 

maar dat is niet mogelijk vanwege het weer”. 

De vrijwilligers doen allen met liefde en plezier hun 

werk voor de club. Er zijn door de week en met name 

op vrijdag meerdere vrijwilligers aanwezig die voorbe-

reidingen treffen voor de altijd drukke zaterdag. “We 

drinken gezamenlijk een bak koffie na afloop van onze 

werkzaamheden. Vervolgens ontmoeten de meesten 

elkaar weer op zaterdag bij jeugdwedstrijden of het 

1e elftal. “We zijn dan stiekem wel een beetje trots op 

onze mooie club SEH en het schitterende Sportpark de 

Eeuwlanden,” sluit Wim Olthuis af ◄

'Fraai  kunstgras:
             is niet  vanzelfsprekend'Onderhoudsploeg kunstgras SEH
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V.l.n.r: Jacob Logtenberg, Harmen van Oene, Wim Olthuis, 
Hendrik Jan Hertsenberg, Ted Hoogers, Allard de Jong

SEH heeft sinds 
september 2012 de 
beschikking over 
twee zeer fraaie 
kunstgrasvelden. Dat 
deze er altijd op en 
top bij liggen komt 
de vereniging niet zo 
maar aanwaaien. De 
onderhoudsploeg 
van de kunstgrasvel-
den is wekelijks aan-
wezig op het sport-
park voor onderhoud 
aan de twee velden 
en bewaking van de 
hoge kwaliteit.



1e Selectie 
  Seizoen 2016-2017



Bovenste rij van links naar rechts: Jur Rorije, Kees Stolk (hersteltrainer), Jan van Ommen (keeperstrainer), Rick van Ommen, 
Marthijn van der Steege, Rob IJzerman, Mathei Wagenaar,Soren van Hell (ass. scheidsrechter), Wim Hanekamp (leider)

Middelste rij van links naar rechts: Mark Zandvliet, Michiel de Gooijer, Bas Veldkamp, Sander Goosensen (Hoofdtrainer), Rene 
van Ginkel (ass. trainer) Harmen van Oene, Guus Bregman, Jurian Rosendal

Onderste rij van links naar rechts: Hein Dezijn, Dennis Bartelds, Sander Draaijer, Gert Jan Barneveld, Amar Ugljanin, Richard 
Tijssen, Johan Farenhorst, Max van de Berg, Emel Ugljanin



Harmen van Oene
Middenvelder 27 jaar

Jens Rorije
Verdediger 19 jaar

Owen Niemeijer
Verdediger 19 jaar

Sander Draaijer
Aanvaller 18 jaar

Rick van Ommen
Middenvelder 24 jaar

Hans Veldhuis
Middenvelder 22 jaar

Jurian Rosendal
Verdediger 20 jaar

Max van de Berg
Verdediger 18 jaar

Guus Bregman
Verdediger 23 jaar

Christian van Beek
Middenvelder 24 jaar

Bas Veldkamp
Middenvelder 19 jaar

Erik Barneveld
Aanvaller 24 jaar

Mark Zandvliet 
Aanvaller 21 jaar

Richard Tijssen
Keeper 26 jaar

Gert Jan Barneveld
Keeper 30 jaar

1E 
SELECTIE
v.v. SEH

SEIZOEN 
2016-2017
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Marthijn v/d Steege
Verdediger 31 jaar

Michiel de Gooijer
Verdediger 26 jaar

Dennis Bartelds
Verdediger 18 jaar

Sander Goosensen
Hoofdtrainer

Wim Hanekamp
Leider

Rick Zandvliet
Verdediger 23 jaar

Emel Ugljanin
Middenvelder 22 jaar

Rene van Ginkel
Assistent trainer

Kees Stolk
Verzorger

Johan  Farenhorst
Middenvelder 25 jaar

Mathei Wagenaar
Verdediger 18 jaar

Jan van Ommen
Keeperstrainer

Hein Dezijn
Aanvaller 19 jaar

Soren van Hell
Ass. scheidsrechter

TECHNISCHE 

STAF
SEIZOEN 

2016-2017
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vv Oene

Sportpark "De Hoge Kamp"  
Deventerweg 2
8167 NA Oene
T. 0578-641385 

SVI

Sportcomplex "De Siggels"
IJsselcentraleweg 9
8014 BK Zwolle
T. 038-4650037

DSV'61

Sportpark "De Haere"
Haerderweg 19
8085 RG Doornspijk
T. 0525-661506

Olympia '28

Sportpark "'t Hoenbroek"
Burg Malcorpslaan 5
8061 AG Hasselt (OV)
T. 038 4772303 

VSCO '61

Sportpark "De Heughte"
Zwarteweg 15
8097 PR Oosterwolde
T. 0525-62 14 69

ESC Elburg

Burgemeester Bode Sportpark
Zwolseweg 6
8081 CG Elburg
T. 0525-681066

Fc RDC

Sportcomplex "Borgele"
Bredenhorst 183
7414 HE Deventer
T. 0570-640444

v.v. Hattem

Sportpark ‘t Achterveen
Konijnenbergerweg 2-c
8051 CC Hattem
T. 038-4442493

v.v. SEH

Sportpark “De Eeuwlanden”
Veldkampseweg 2 
8181 LN Heerde
T. 0578-692510

s.v. Hatto Heim

Sportpark:  "Het Achterveen"
Konijnenbergerweg 2a
8051 CC Hattem
T. 038-4442200

s.v.'t Harde

Sportpark "Schenk"
Bovenweg 8
8084 PB 't Harde
T. 0525-651860

v.v. VEVO

Sportpark "De Noord"
Veesserenkweg 39
8194 LK Veessen
T. 0578-631359

W.Z.C.

Sportpark "Monnikenbos"
Zandbergen 4, 
8191 NA Wapenveld.
T. 038-4478200

Tegenstanders 3e klasse C Oost
Seizoen 2016-2017

Teuge SP

Sportpark "de Dulmer"
de Zanden 92
7395 PB Teuge
T. 055 - 323 13 45
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vv Oene

Sportpark "De Hoge Kamp"  
Deventerweg 2
8167 NA Oene
T. 0578-641385 

DSV'61

Sportpark "De Haere"
Haerderweg 19
8085 RG Doornspijk
T. 0525-661506

VSCO '61

Sportpark "De Heughte"
Zwarteweg 15
8097 PR Oosterwolde
T. 0525-62 14 69

Fc RDC

Sportcomplex "Borgele"
Bredenhorst 183
7414 HE Deventer
T. 0570-640444

v.v. SEH

Sportpark “De Eeuwlanden”
Veldkampseweg 2 
8181 LN Heerde
T. 0578-692510

s.v.'t Harde

Sportpark "Schenk"
Bovenweg 8
8084 PB 't Harde
T. 0525-651860

W.Z.C.

Sportpark "Monnikenbos"
Zandbergen 4, 
8191 NA Wapenveld.
T. 038-4478200

Bekerprogramma

Zaterdag 20 augustus '16
14.30 u  Epe - SEH
Dinsdag 23 augustus '16
19.30 u  SEH - Nrd Vel. Boys
Zaterdag 27 augustus '16
14.30 u  SEH - Overwetering

Inhaalprogramma

22-okt-16 inhaal / beker
19-nov-16 inhaal / beker
17-dec-16 inhaal / beker
21-jan-17 inhaal / beker
25-feb-17 inhaal / beker
04-mrt-17 inhaal / beker
15-apr-17 inhaal / beker
17-apr-17 inhaal / beker

Wedstrijdprogramma
Seizoen 2016-2017

03-sep-16 
VSCO’61 Oene
Hattem Harde ‘t
Olympia’28 Teuge SP
WZC  SEH
DSV’61 Elburger SC
VEVO Hatto Heim
SVI FC RDC

10-sep-16 
Harde ‘t VSCO’61
FC RDC Hattem
Elburger SC Olympia’28
Teuge SP WZC 
Hatto Heim DSV’61
Oene VEVO
SEH SVI

17-sep-16 
Hattem VEVO
DSV’61 Oene
Elburger SC Hatto Heim
FC RDC Teuge SP
Olympia’28 VSCO’61
SVI WZC 
SEH Harde ‘t

24-sep-16 
VSCO’61 Hattem
WZC  Olympia’28
VEVO DSV’61
Harde ‘t SVI
Oene Elburger SC
Hatto Heim FC RDC
Teuge SP SEH

01-okt-16 
Elburger SC Harde ‘t
Oene SEH
DSV’61 VSCO’61
SVI Hattem
FC RDC Olympia’28
VEVO WZC 
Hatto Heim Teuge SP

08-okt-16 
VSCO’61 VEVO
Hattem DSV’61
Olympia’28 SVI
WZC  FC RDC
Harde ‘t Hatto Heim
SEH Elburger SC
Teuge SP Oene

15-okt-16 
DSV’61 SVI
Oene Harde ‘t
FC RDC SEH
Hatto Heim VSCO’61
Teuge SP Hattem
VEVO Olympia’28
Elburger SC WZC 
  

29-okt-16 
VSCO’61 FC RDC
Hattem Elburger SC
Olympia’28 DSV’61
WZC  Oene
SVI VEVO
Harde ‘t Teuge SP
SEH Hatto Heim

05-nov-16 
Hattem Olympia’28
VEVO SEH
Elburger SC Teuge SP
Oene Hatto Heim
FC RDC Harde ‘t
SVI VSCO’61
DSV’61 WZC 

12-nov-16 
Elburger SC FC RDC
WZC  VSCO’61
Hatto Heim Hattem
Oene Olympia’28
SEH DSV’61
Harde ‘t VEVO
Teuge SP SVI

26-nov-16 
VSCO’61 Elburger SC
Hattem WZC 
Olympia’28 SEH
DSV’61 Harde ‘t
VEVO Teuge SP
SVI Hatto Heim
FC RDC Oene

03-dec-16 
Teuge SP VSCO’61
SEH Hattem
Harde ‘t Olympia’28
Hatto Heim WZC 
FC RDC DSV’61
Elburger SC VEVO
Oene SVI

10-dec-16 
VSCO’61 SEH
Hattem Oene
Olympia’28 Hatto Heim
WZC  Harde ‘t
DSV’61 Teuge SP
VEVO FC RDC
SVI Elburger SC

28-jan-17 
Oene VSCO’61
Harde ‘t Hattem
Teuge SP Olympia’28
SEH WZC 
Elburger SC DSV’61
Hatto Heim VEVO
FC RDC SVI
  

04-feb-17 
VSCO’61 Harde ‘t
Hattem FC RDC
Olympia’28 Elburger SC
WZC  Teuge SP
DSV’61 Hatto Heim
VEVO Oene
SVI SEH

11-feb-17 
VSCO’61 Olympia’28
WZC  SVI
Harde ‘t SEH
VEVO Hattem
Oene DSV’61
Hatto Heim Elburger SC
Teuge SP FC RDC

18-feb-17 
Olympia’28 WZC 
DSV’61 VEVO
SVI Harde ‘t
Elburger SC Oene
FC RDC Hatto Heim
SEH Teuge SP
Hattem VSCO’61

11-mrt-17 
VSCO’61 SVI
WZC  DSV’61
Olympia’28 Hattem
SEH VEVO
Teuge SP Elburger SC
Hatto Heim Oene
Harde ‘t FC RDC

18-mrt-17 
Elburger SC SEH
Oene Teuge SP
VEVO VSCO’61
DSV’61 Hattem
SVI Olympia’28
FC RDC WZC 
Hatto Heim Harde ‘t

25-mrt-17 
VSCO’61 DSV’61
Hattem SVI
Olympia’28 FC RDC
WZC  VEVO
Teuge SP Hatto Heim
Harde ‘t Elburger SC
SEH Oene

01-apr-17 
VEVO SVI
FC RDC VSCO’61
Elburger SC Hattem
DSV’61 Olympia’28
Oene WZC 
Teuge SP Harde ‘t
Hatto Heim SEH
  

08-apr-17 
VSCO’61 Hatto Heim
Hattem Teuge SP
Olympia’28 VEVO
WZC  Elburger SC
SVI DSV’61
Harde ‘t Oene
SEH FC RDC

22-apr-17 
VSCO’61 WZC 
Hattem Hatto Heim
Olympia’28 Oene
DSV’61 SEH
VEVO Harde ‘t
SVI Teuge SP
FC RDC Elburger SC

29-apr-17 
Oene FC RDC
Elburger SC VSCO’61
WZC Hattem
SEH Olympia’28
Harde ‘t DSV’61
Teuge SP VEVO
Hatto Heim SVI

06-mei-17 
VSCO’61 Teuge SP
Hattem SEH
Olympia’28 Harde ‘t
WZC  Hatto Heim
DSV’61 Elburger SC
VEVO FC RDC
SVI Oene

13-mei-17 
SEH VSCO’61
Oene Hattem
Hatto Heim Olympia’28
Harde ‘t WZC 
Teuge SP DSV’61
Elburger SC VEVO
FC RDC SVI
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Hoe zie je het komende seizoen voor je?
Ik vind dat we, ten opzichte van vorig 
seizoen, wel stappen moeten gaan ma-
ken. Doorontwikkelen is heel belangrijk 
bij deze jonge ploeg. Maar we moeten 
ook reëel blijven.

Wat betekent dat dan voor de doelstel-
ling?
Vorig jaar wilden we ons zo snel moge-
lijk veilig spelen. Dat is ons uiteindelijk 
eigenlijk pas in de laatste speelronde 
gelukt. Dus het doel is om dat nu eerder 
doen. Maar bovenal moeten we met 
elkaar beter worden en stappen maken.

Deskundigen zeggen altijd: het twee-
de seizoen op een hoger niveau is het 
moeilijkst…
Dat is waar. De nieuwigheid is eraf. 
Je moet daardoor scherper zijn, want 
anders is dat tweede jaar inderdaad 
moeilijker.

Zijn er veel wijzigingen in de selectie?
Nee eigenlijk niet. Er zijn geen jongens 
die vertrekken. Wel krijgen een aantal 
jongens uit de A en Dennis Bartelds, 
een verdediger die overkomt van Epe 
A1, de kans om zich te bewijzen. Over 
de breedte verwacht ik ons ten op-
zichte van vorig seizoen dus sterker en 
stabieler.

Met Guus Bregman en Michiel 
de Gooijer heb je wel twee 
verdedigers die nog lang uit de 
running zijn. 
Hoe ga je dat oplossen?
Eigenlijk komen daar alleen 
A-junioren voor terug. Zij moeten 
nog een stap maken. Daardoor 
zal het wel eens wisselvallig zijn, 
maar gemiddeld gezien moet het 
beter worden. Maar als iedereen 
straks weer fit is, dan hebben we 
een heel goed team.

Je gaat ook dit jaar de jeugd 
weer de kans geven? Zeker, 
dat blijf ik doen. Dat vind ik 
ook mooi. Zij moeten zich 
dan wel ontwikkelen in een 
seizoen en stabieler worden. 
De jeugdigheid moet er een 
beetje af. Als we een keer 
met 1-0 voor komen, moeten 
we zorgen dat we dat uit 
kunnen spelen. Als dat lukt, 
heb ik er wel vertrouwen in 
dat het goed gaat komen 
dit seizoen◄

Het eerste elftal van SEH speelt ook komend seizoen in de 3e klasse. 

Dat gebeurt voor het tweede jaar op rij onder leiding van Harderwijker 

Sander Goosensen. Hij kijkt alvast vooruit op het komende seizoen.

Interview met trainer Sander Goosensen

´Doorontwikkelen´ 
              is het credo
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Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl

vv SEH brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende kracht die veel verder gaat dan voetbal

alleen. Want de vereniging betekent ook veel voor Heerde en dat ondersteunen we van harte.                

Rabobank Noord Veluwe ondersteunt vv SEH

Waardoor 
iedereen wint.

Uw club én de 
buurt versterken.
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Eperweg 55
8181 EV Heerde
Tel.: +31(0)578 - 691591 
Fax: +31(0)578 - 695795
Email: info@dekeet.nl
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Scoor niet alleen op het 
veld, maar ook bij ons in de 

showroom! 

De koffie staat klaar en we 
staan u graag te woord met 

professionele kennis. 

Openingstijden:
ma t/m vrij: 08.00 - 12.00 uur

en van 13.00 - 18.00 uur. 
zaterdag 10.00 - 12.00 uur 
en van 13.00 - 16.30 uur 

Airco | APK | Onderhoud | Schadeherstel 



R

Veteranen 35 +...  
De nog steeds groeiende 35+ categorie zit in een heuse 

competitie met teams uit de regio. Over het algemeen 

bestaande uit oud-elftalspelers voor wie de reguliere 

competitie om tal van redenen te complex is geworden. 

Familie en werkverplichtingen zijn de meest gehoorde. 

Daarom wekelijks een avondtraining en de wedstrij-

den op de vrijdagavond. Een sportief en gezond, maar 

eveneens een aangenaam alternatief. Aangepaste spel-

regels, speelduur en veldformaat zijn de belangrijkste 

varianten op de officiële regels. Na afloop in de respec-

tievelijke clubhuizen natuurlijk uitgebreid 'evalueren'.......

en het bleef nog lang gezellig.

Gezien de continu enthousiaste deelname een bewijs 

dat het 35+ voetbal in een behoefte voorziet. Op deze 

wijze een ongedwongen afbouw van ieders sportieve 

carrière met behoud van het strijdbare competitie ele-

ment. Wellicht voor meerderen een aantrekkelijk alter-

natief?  WEES WELKOM!

...en  recreanten 40 + 
De tweede veteranen categorie betreft 'recreanten 40 + '.  

Hier geen competitie met regio verenigingen, maar reeds 

vele jaren op de woensdagavond en zaterdagmiddag 

een gezellig partijtje onderling 'ballen'.  Veldgrootte en 

het formaat van de doelen wordt afgestemd op het aan-

tal deelnemers. Een belangrijke voorwaarde is tevens 

het vermijden van fysieke contacten. Samenspel is de 

kern, loopvermogen meegenomen.

Een enthousiaste groep waarbij sommige 'oude rotten' 

vaak enkele voetbaloerkreten maar moeizaam kunnen 

onderdrukken. Dat heet vrijblijvend fanatisme bij deze 

collectieve sportieve gezelligheid. Na afloop van de 

inspanningen worden in het clubhuis gezamenlijk de 

kaakspieren nog uitgebreid getest....◄

 Ook kweekvijver voor 
              'de oudere jongeren'

Reeds vele jaren snellen zij over de groene SEH vel-

den op Sportpark de Eeuwlanden. Met 'zij' bedoelen 

we onze 'oudere jongeren' : 35+ voetballers en de 

veteranen-recreanten.

Interesse?
Gewoon ter plaatse even 

melden en aanschuiven.....
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JBRAAKMAN 
Parallelweg 16 
8191KT Wapenveld 
 
Tel: 038-4470134 
Mobiel: 06-13256858 
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Straat en Grondwerk 

 * Straatwerk 
* Grondwerk 
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Websites
Webshops
Innovatieve webconcepten

Stationsstraat 18
8181 CX Heerde

Tel: 0578 - 694595
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All-in stukadoorsbedrijf Rave
Kamperhoeve 59
8052 BD Hattem

Tel: 06-15031310

www.all-instukadoorsbedrijfrave.nl

Auto & Motor  
Rijbewijs Halen!! 
Ook spoed-opleiding 
mogelijk. Voor info: 
www.rijschoolhelder.nl 

Bruggenhoek 4 
8191 NP 
Wapenveld 
038-4479987 

 

 

Ook voor: 
 Bromfiets 
 BE Combinatie 
 Theorie-cursus  
     (cat: Auto) 

Margriet: 06-55996698 
Edwin:      06-53512914 
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www.bijsterboschhypotheekadvies.nl

* Woning kopen?
* Geen zin in lange wachttijden
   bij een bank? 
Kom gerust eens bij ons binnen lopen of maak een afspraak 
om u hier over te laten informeren en om te bekijken
welke mogelijkheden er voor u zijn.

Wezeweg 7       8181 PM  Heerde  

                  Tel. 0578-694050  Fax. 0578-560405 
                                 www.dikkeschei.nl

    Huizen ouder dan 2 jaar: 6% BTW  (m.u.v. glas)
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Heerde 
Dorpsstraat 13  T 0578-200200

ook zonder afspraak

openInGsTIJden
MA 8.30 - 18.00 UUR
DI 8.30 - 18.00 UUR
WO 8.30 - 18.00 UUR
DO 8.30 - 18.00 UUR
VR 8.30 - 21.00 UUR
ZA 8.30 - 16.00 UUR

 

          De S.E.H.-er  ~ Seizoen 2013-2014 5 De S.E.H.-er ~ Seizoen 2013-2014         4 

 
 
 
 

 
 

  
  

 
1 uur BOWLEN € 18,50 

 
Golden Tulip Epe heeft 4 bowling banen, ideaal voor een kinderfeestje of 

bedrijfsuitje. 
 

Dagelijks: Plate service à € 15,50 per plate, 3 gangen keuze menu à  € 32,50 
Zaterdag: uitgebreid 3 gangen diner buffet à 29,50 

 
 

Wilt u een reservering maken?  
belt u dan met: 0578-612814  

 
www.goldentulipepe.nl 

Sales@goldentulipepe.nl 
 

Postweg 3, 8181 VK Heerde
Tel.: 0578 - 691 707  
Fax: 084 - 749 66 21
E-mail: verkoop@rtco.nl
www.rtco.nl

Dé groothandel voor al uw 
elektrotechnische, 
sanitaire-en c.v.-artikelen.

PRINTSHOPVAN DER MOST 
Voor al uw groot en klein formaat drukwerk

www.printshopvandermost.com



Jeugdbestuur 
         'Nieuwe ronde, nieuwe kansen'

Dat gaat echter niet zomaar. Voor het jeugdbestuur 
betekent de start van een nieuw seizoen ook een 
zoektocht naar voldoende begeleiders (m/v). Bij het 
ene team gaat dat eenvoudiger dan bij het andere. 
Sommige ouders melden zich spontaan (hulde!), bij 
andere teams is het soms het bekende 'trekken en 
sleuren', maar tot nu toe kan het altijd weer geregeld 
worden, zodat alle teams verantwoord aan de compe-
titie kunnen deelnemen. De ervaring leert dat het vaak 
dezelfde namen uit de 'vrijwilligers kaartenbak' zijn 
die zich inzetten, waar wij als jeugdbestuur hen zeer 
erkentelijk voor zijn. Maar om meer spreiding in deze 
clubwerkzaamheden te krijgen, doen wij hierbij onver-
minderd aan iedereen de oproep om verantwoorde-
lijkheid te nemen. Lidmaatschap van onze vereniging 
betekent meer dan alleen een potje voetbal voor uw 
zoon of dochter. SEH, dat zijn wij allemaal!
 
In de rust tijdens de laatste thuiswedstrijd van de 
eerste selectie in het afgelopen seizoen mochten wij 
drie teams huldigen, te weten C4, B2 en A1. Belang-
rijk omdat in al deze teams spelers kunnen zitten die 
vroeg of laat de overstap naar de selectie kunnen 
maken en ervoor gaan zorgen dat 'het eerste' minimaal 
in de derde klasse kan blijven en wie weet, nog eens 
kan doorstromen naar een hogere klasse. Toekomst-
muziek? Dat hoeft niet. Als wij vanaf de jeugd met z'n 
allen de schouders eronder zetten en samen zorgen 

voor speelplezier en kwaliteit, kan het niet anders dan 
dat dit vroeg of laat zijn vruchten afwerpt en dat onze 
vereniging op een steeds hoger plan komt.
 
Als jeugdbestuur kijken we voortdurend hoe het beter 
zou kunnen. Wat kunnen wij nog toevoegen? Wij zijn 
trots u te kunnen meedelen dat we het nieuwe seizoen 
kunnen starten met een coaching/training van onze 
jeugdleiders/-sters en trainers. Onder leiding van een 
deskundige (één van onze vrijwilligsters) wordt hen 
geleerd om niet alleen te kijken naar voetbaltech-
nische kwaliteiten, maar ook naar andere succes-
factoren, zoals groepsgedrag en andere specifieke 
onderwerpen die voor bepaalde leeftijdsgroepen 
kunnen gelden. Als we breder kunnen kijken naar onze 
spelende jeugd en ook kunnen coachen op andere 
kwaliteiten, zijn wij er van overtuigd dat dit uiteindelijk 
het niveau en de prestaties van speler en speelster ten 
goede komt. Wanneer deze bij hun SEH-team goed in 
hun vel zitten zal dit zeker doorwerken in de prestaties 
van dat team.   

Kortom, wij als jeugdbestuur kijken uit naar het nieuwe 

seizoen en wensen alle teams veel succes!◄

De start van een nieuw sei-
zoen geeft altijd een gezon-
de spanning bij alle teams. 
De spelers en speelsters 
moeten weer even wennen 
aan elkaar, aan de (nieu-
we) trainer en natuurlijk aan 
de nieuwe tegenstanders. 
Uiteindelijk wil iedereen aan 
het eind van de competitie 
het felbegeerde kampi-
oenshirt aantrekken en 
gehuldigd worden. 
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De Kampioenen
Seizoen 2015/16

SEH A1

SEH B2
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SEH C4
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G-team
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Het belang van 
   keeperstraining

Jurjen van Dijk (18 jaar) was het afgelopen seizoen 
de keeperscoördinator van SEH. Dat deed hij naast 
het voetballen in A1, waarmee hij als doelman kam-
pioen wist te worden. “Als coördinator moet je vooral 
kijken dat er tijdens trainingen eenzelfde lijn is. En 
je gaat bij veel wedstrijden kijken. Ik train zelf ook 
de keepers uit de C- en de –D-jeugd.”

Want de keepers bij SEH worden serieus geno-
men. “Vanaf de E tot en met de C analyseren we de 
keepers heel nauwkeurig. We kijken dan naar hun 
keeperskwaliteiten, zoals de valtechniek en het
uittrappen. Voor de keepers ook belangrijk, 
zodat ze weten waar ze staan.”

Een keeper is dan ook belangrijke 
positie op het veld. “Het is de 
enige positie die met een ander 
kleur shirtje op het veld staat. Je 
mag praktisch alleen maar je handen gebruiken. 
Eigenlijk zijn keepers heel gek, ze moeten zichzelf 
min of meer opofferen. En je kunt geen fouten maken. 
Als een spits een grote kans mist, dan zeg je ´jammer, 
volgende keer beter.´ Dat is bij een keeper niet.”

Het is dus belangrijk om keepers goed te trainen. 
“Dat begint al bij de jonge jeugd, bij de E-tjes. Dan 

ben je vooral bezig met techniek. Bij de D en de C 
komt daar kracht bij. Vanaf de C is het vooral ook 
tactisch, zodat keepers mentaal ook een stukje 
kunnen vorderen.” Juist het trainen is nog wel iets 
waar het volgens Jurjen mis gaat. “Er zijn trainers die 
denken dat keepers leren van balletjes die op doel 
worden geschoten. Maar daar leren ze niks van. 
Ze hebben veel meer aan het naspelen van   
wedstrijdsituaties.”

              Over het algemeen is Jurjen meer dan 
             tevreden over de keepers bij SEH. “Ik 
          geniet er altijd van, het is mooi om te zien. 
                       Zeker als iemand zich ontwikkelt,                                          
                                     zegt hij enthousiast. “Maar ik
        ben ook  perfectionistisch,  
            dus ik zie ook nog wel  
                                                           verbeteringen. Bijvoor 
                 beeld in het onderhou 
                den van contacten. 
                Dat je weet hoe  jongens  
              ervoor staan en dat je ze  
       uitleg geeft over bepaalde  
       keuzes Maar ook dat gaat  
     steeds beter. Uiteindelijk  
          gaat het erom dat we   
            keepers opleiden voor  
               het eerste elftal. 
    En daarmee zijn we  
       op de goede weg.”

Over het algemeen worden keepers niet heel serieus 
genomen. Ze worden vaak als ´gek´ bestempeld, 
of als ´slechte voetballers´. Maar bij SEH is dat wel 
anders. Keeperscoördinator Jurjen van Dijk vertelt 
over het belang van trainen.
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Ook willen we graag in het seizoen 2017-2018 starten 

met een seniorenteam, het damesvoetbal. Daarvoor is 

verdere aanwas nodig. Dus aan alle dames/meiden die 

deze presentatiegids lezen en het leuk lijkt om te gaan 

voetballen: kom eens kijken of  loop vrijblijvend een 

training mee. Wij zijn er van overtuigd dat als je een-

maal kennis hebt gemaakt met 'het lederen monster', 

het niet anders kan dan dat je ook besmet raakt met het 

voetbalvirus. Niet alleen het spelletje, maar ook alles 

daar omheen is een verrijking voor iedereen. Teamsport 

is ook geven en nemen, positief gedrag naar elkaar én 

tegenstander, maar bovenal ontspanning en plezier. Een 

gezonde geest in een gezond lichaam! 

Het is mooi om te zien dat de SEH meiden er zo'n 

plezier in hebben. Ook als het sportief eens tegen zit 

(de verschillen tussen de teams in een klasse zijn vaak 

groot) blijft dit plezier voorop staan en wordt er niet 

op elkaar afgereageerd. Het is ook mooi om te zien dat 

training loont. We zien menig speelster groeien en dat 

het spelpeil telkens toeneemt. Waar zal dat eindigen? 

Geen idee, maar het kan niet anders dan dat het mei-

denvoetbal een steeds belangrijker onderdeel van de 

SEH familie wordt. Dit vraagt om goede begeleiding 

en faciliteiten. Wij zijn blij met de (nieuwe) trainers en 

begeleiders (m/v). Stuk voor stuk 'voetbaldieren' met 

allemaal het zelfde belang voor ogen. Meidenvoetbal 

moet een blijvend succes worden! Aan ons zal het niet 

liggen. Daarom aan alle meiden, jong en oud: kom langs 

en doe mee!

 

Nadere info over meidenvoetbal bij Gerda Wensink via 

gerda.wensink@upcmail.nl

 

Meidenvoetbal 
in de lift!

Wij zijn trots u te kunnen 
melden dat we in het komende 
seizoen in bijna alle leeftijds-
klassen met een meidenteam 
vertegenwoordigd zijn. SEH 
timmert behoorlijk aan de weg 
als het om onze 'sister act' 
gaat. Maar we willen meer! 
Om ook de prestaties naar een 
hoger niveau te tillen willen 
we groeien. Meer speelsters in 
alle leeftijdsklassen betekent 
dat het niveau toeneemt. We 
kunnen dan gerichter trainen 
op bepaalde kwaliteiten per 
team en per klasse. 

Aan alle meiden, jong en oud: 

Kom langs en doe mee!
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PROMOTIE
Deze categorie is er speciaal voor de 6-7 jari-
gen, die elke zaterdagochtend van 09:00-10:00 
uur hun onderlinge competitie afwerken. De 
jeugdleden, zowel jongens als meisjes (!), zijn in 
vaste teams van maximaal 5 spelers ingedeeld, 
die vier tegen vier op een kwart veld twee wed-
strijden van 20 minuten spelen. Een overzich-
telijk geheel, waarbij iedereen aan voetballen 
toekomt, veel balcontacten heeft, niemand zich 
kan onttrekken aan het spelletje en – zeker zo  
belangrijk – op deze wijze niemand 'overlopen' 
wordt. Op deze manier wordt maximaal

spelplezier bereikt, waarbij 'het winnen', maar 
ook 'het verliezen' bij het leerproces hoort. 
Al jong wordt dus op deze wijze het karakter 
'gestaald'. Tijdens de wedstrijdjes passeren veel 
basisvaardigheden van het voetbal op een bij 

deze leeftijdsgroep passend niveau. 
Tevens is er een vaste begeleider per team en 
spelend in een vertrouwde omgeving. Iedereen 
voelt zich hierdoor snel thuis.

GRENZELOOS
Om de F-league nog interessanter te maken, is 
gekozen voor een internationaal karakter. Een 
spel zonder grenzen, want met de minste moeite 
hip-hop je van een wedstrijd tegen het Engelse 
Liverpool, naar een wedstrijd tegen het Italiaan-
se Juventus. Wat dacht je van op één ochtend 
bijvoorbeeld te spelen tegen het Spaanse Real 
Madrid en het Turkse Galatasaray, dat alles in 
de officiële clubtenues en zonder  paspoort- en 
grenscontrole. Kortom, op de zaterdagochtend 
maak je een uur lang deel uit van de  ideale 
(sportieve) samenleving..... en wordt het SEH 
sportcomplex even omgetoverd tot het centrum 
van heel voetballend Europa. Wie wil hier nu niet 
bij zijn!

INTERESSE EN MEEDOEN?
Nieuwe leden zijn altijd welkom en kunnen di-
rect meedoen. Naast de genoemde wedstrijden 
op zaterdagmorgen is er op woensdag een trai-
ning van 17:00 – 18:00 uur. Meld je bij interesse 
iets voor 17:00 uur bij een van de trainers, dan 
kun je direct meetrainen. Alvast veel succes en 

plezier gewenst!

Wanneer je de MINIPUP's ontgroeid bent, ben je ongeveer 6 jaar. Bij de mini's heb 
je lekker leren 'ballen'' , op speelse manier de eerste voetstappen op de groene 
grasmat gezet. Maar met genoemde 6 jaar maak je al de eerste promotie mee en wel 
naar de F-League oftewel de 'internationale' Veldhuis League 4 Kids.
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‘Altijd            speels enthousiasme’
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Rabo Jeugdweekend 

Door het organisatiecomité wordt elk jaar het 
onderste uit de kan gehaald. Ook zij kijkt ieder 

jaar uit naar dit festijn vanuit teamspirit en gevoel 
van grote saamhorigheid.

Het jeugdweekend is bestemd voor de 
D-, E- en F-jeugd en de minipups. Dit  jaar voor 
de tweede keer onder de naam “RABO-jeugd-

weekend”,  omdat deze bank als sponsor dit 
speelse evenement heeft geadopteerd. Op de 

donderdagavond voor het jeugdweekend wordt 
gestart met het opbouwen van meerdere grote 
tenten, bestemd voor de overnachting.Dankzij 

de vele vrijwillig(st)ers stond het onderkomen in  
‘no-time’. Op vrijdagmiddag rond 15.30 uur ging 

het evenement onder luid gejuich van start.
  

SEH beschikt over een continu groeiende jeugdafdeling. Om 
onze jeugd ook buiten de trainingen en wedstrijden  te  ver-
maken, worden er gedurende het seizoen diverse activiteiten 
georganiseerd. Het RABO jeugdweekend is de grootste hiervan.



‘Altijd            speels enthousiasme’

Nadat alle luchtbedden waren opgeblazen en 
iedereen een plekje onder het tentdoek had 
gevonden, werden alle spelers voorzien van 
een snackje & drankje. Vervolgens werd een 
onderling toernooi gehouden waar iedereen 
ook een aantal penalty’s moest nemen om de 
finalisten voor de volgende dag te bepalen. Na 
deze sportieve strijd hebben we nog allemaal 
naar een spannend verhaal van Abe de verha-
lenverteller mogen luisteren.
Na een hopelijk goede nachtrust volgde eerst 
een stevig ontbijt. Voor de ochtendactiviteiten 
was veld 3 omgetoverd tot een waar attrac-
tiepark, waar alle kinderen in groepen van de 
diverse spellen gebruik maakten, zoals levend    
tafelvoetbal, slingerbal, wipe-out baan,  zeep  
       helling, een stormbaan en nog veel meer.  
         
       Als afsluiting  op  zaterdag rond  
        het middaguur was de penaltyfi- 
         nale. Voor deze happening 
                         probeert de organisatie altijd
           een keeper te strikken met 
         nationale bekendheid. 
  In het verleden werden keepers als  
     Henk Timmer, Mickey van der  Hart  
         en Ajax keepster Laura du Rey al  
           verwelkomd. 

                            Dit jaar hebben we Boy de Jong  
        mogen begroeten,  
                keeper van PEC Zwolle 
en Europees kampioen van 2011 onder de 17 jaar.
De winnaars van de penaltybokaal ontvingen 
een fraaie beker en de allerbeste zelfs een 
gesigneerd shirt van PEC Zwolle. 

Hierna kregen alle deelnemers nog gezonde 
broodjes  en daarna gingen ze enthousiast 
huiswaarts.

Voor en tijdens dit evenement is hulp van ou-
ders/verzorgers onontbeerlijk. Het is prijzens-
waardig hoeveel SEH-mensen met zichtbaar 
plezier zich hiervoor willen inzetten. Speels 
enthousiasme voor jong en oud! Daar het RA-
BO-jeugdweekend voor deelnemers gratis is, 
wordt een belangrijk deel van de kosten door 
deze hoofdsponsor en vele lokale bedrijven 
gedekt. De organisatie en ‘onze SEH-jeugd’ 
zijn al deze bedrijven erg dankbaar voor hun 
bijdragen.
 Het kan niet anders : 

‘volgend jaar weer 
een groots jeugd-

voetbalfeest!’
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Naast wekelijkse trainingen wordt er gedurende het standaard 
voetbalseizoen deel genomen aan twee competities.  Van sep-
tember tot en met december is er de najaarscompetitie en van 
februari tot en met de maand mei de voorjaarscompetitie. Vorig 
jaar werd het G-team in de najaarsronde glorieus kampioen. 
Een heuse rondrit – de traditionele 'platte kar'- door Heerde 
en omstreken.  Onderweg als intermezzo bij de sponsor PLUS 
supermarkt de door de heer Van den Hoven aangeboden glazen 
champagne enthousiast soldaat makend.... en tijdens de nieuw-
jaarsreceptie in het SEH clubhuis nogmaals een spetterende 
huldiging. Het was een waar feest!

Ook dit seizoen zal het G-team weer hun kunsten laten zien. 
Een min of meer vervelend bijkomend verschijnsel van het 
G-voetbal is de vaak wisselende team samenstellingen. De 
achtergrond van de spelers/speelsters brengt vaak met zich 
mee, dat er regelmatig verhuisd moet gaan worden. 
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In 2010 is SEH gestart met G-voetbal. Een categorie voor voetbal-
lers/-sters met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. 
Wekelijks een genoegen om het spelplezier en vriendelijk fanatisme 
te mogen bekijken.



Voor verdere informatie en/of  aanmeldingen met betrekking tot 

het G-team kunt u zich richten tot de coördinator Gert Leurink  

T.  0578 – 695472   -   gjleurink1964@kpnmail.nl

Mede dankzij de sportieve samenwerking met Campus Jeugdzorg, 
de jeugdhulpverleningsinstelling gevestigd tussen Heerde en Wa-
penveld, lukt het ook komend seizoen opnieuw om een volledig en 
enthousiast team op de groene mat te krijgen. Niettemin een vrien-
delijk verzoek aan u allen, dat wanneer er in uw omgeving iemand 
(m/v) is die past in deze doelgroep en die interesse plus enigermate 
fysieke mogelijkheden heeft, neem graag contact op met onderge-
tekende.

Naast genoemde competities wordt er ook deelgenomen aan 
toernooien in de regio. Tevens is het inmiddels een traditie, dat 
voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie een oefenwedstrijd met 
het eerste elftal wordt gespeeld. Soms met een verrassende gast-
speler, zoals begin januari jl. de heer Van den Hoven, de gewaar-
deerde sponsor van ons team.
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www.bijsterboschhypotheekadvies.nl

* Woning kopen?
* Geen zin in lange wachttijden
   bij een bank? 
Kom gerust eens bij ons binnen lopen of maak een afspraak 
om u hier over te laten informeren en om te bekijken
welke mogelijkheden er voor u zijn.

Wezeweg 7       8181 PM  Heerde  

                  Tel. 0578-694050  Fax. 0578-560405 
                                 www.dikkeschei.nl

    Huizen ouder dan 2 jaar: 6% BTW  (m.u.v. glas)
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Reeds circa tien jaar komen de ‘kerels’ van vier en 
vijf jaar bij weer en wind van 09:00 tot 10:00 uur 
onder begeleiding van (groot)ouders met ple-
zier ‘opdraven’. Circa 25 getalenteerde en tot de 
vezels gemotiveerde toppers zijn volop in ‘be-
weging’. Onder speelse begeleiding worden de 
eerste beginselen van het edele spelletje bijge-
bracht. Geen dondertoespraken, geen 
tactisch harnas, maar simpelweg 
samen erg veel voetbalplezier 
hebben. Lekker rennen, met of 
zonder bal, gewoon alle  energie 
op de grasmat achter laten.

Iedere zater-
dag, uitge-
zonderd de 
zomerstop, 
dezelfde 
locatie, het-
zelfde tijdstip 
en gaandeweg 
ook dezelfde 
voetbalvriendjes. 
Is iemand in de 
beginfase nog wat 
afwachtend, juist 
door deze routine 
omstandigheden 
zijn ze snel vertrouwd 
met elkaar.
Papa en mama, 
opa en oma langs de
lijn de eerste
schoorvoetende

Minipups
    De  echte  toppers

Sommige zogenaamde ‘toppers’ spelen en zingen jaarlijks 

enkele avonden de Amsterdamse ARENA plat, maar de échte 

‘toppers’......juist,  die spelen elke zaterdagmorgen op de groe-

ne kunstgrasmat van SEH.

voetbalbewegingen nauwlettend bekijken en 
daarna even een ‘bakkie doen’ in het clubhuis. 
Voor allen een prima start van het weekend.

Aan het eind van het seizoen een afsluitende 
barbecue, die vooraf wordt gegaan door 
de klassieker : de wedstrijd tussen de 
mama’s en hun – en ons aller - toppers. 
Altijd razend spannend!

Ook interesse? Welkom! Meld uw zoon of dochter 
aan bij: hermanzwerver81@hotmail.com

'alle energie op de 
grasmat achter laten'
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Speciaal 
belicht

SEH E1 is de laatste jaren continu actief geweest op 
het hoogste niveau van de landelijke E-jeugd. Het 
gevolg daarvan is wekelijks spelen tegen uitstekende 
ploegen, met daardoor een hoge weerstand en dus 
een mogelijk optimaal leerproces. Niet elke speler 
gaat in dat proces automatisch met sprongen vooruit 
weet trainer Peter Koetzier. Hij was de laatste jaren 
verantwoordelijk voor SEH E1 en heeft vele spelers 
voorbij zien komen: “Van sommigen verwacht je 
reuze sprongen vooruit, die vervolgens uitblijven. 

Wie de voetbalvereniging SEH, en met name het eerste elftal, al langer volgt 
weet dat het blauwwitte vlaggenschip vaak louter bestaat uit jongens van de 
eigen opleiding. Het beleid van de vereniging streeft een steeds beter 
wordende jeugdopleiding na, waarvan de E-jeugd een zeer belangrijk 
onderdeel is. 
Op een hoog niveau klaar gestoomd worden voor het echte werk 
op een groot veld: HET KAN BIJ SEH!
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Andersom komt ook voor, want de hogere prestatie-
druk werkt niet voor elke speler bevorderend. 
Het is aan ons als begeleiding om de jongens daarin zo 
optimaal mogelijk te begeleiden. Dat is een geweldige 
uitdaging!”

Voetballen op een hoog niveau in de jeugd houdt ook 
in dat tegenstanders niet meer alleen uit de directe 
regio komen. Wedstrijden tegen clubs als Urk, SC 
Genemuiden, DOS Kampen of Hierden zijn dan zeker 
geen uitzondering meer. “Je merkt dat de jongens het 
fantastisch vinden als ze mogen voetballen op het 
hoofdveld van Urk. Soms levert dat geweldige open 
wedstrijden op, met kwalitatief heel erg goed voetbal 
waar je als trainer, maar zeker ook als liefhebber van 
jeugdvoetbal, alleen maar van kunt genieten” aldus 
Koetzier, die volgend jaar bij SEH D1 gaat assisteren.
Ook in de competitiestructuur bij de KNVB verandert er 
volgend jaar wat op E-niveau. De hoofdklasse ‘zeven 
tegen zeven’ komt te vervallen en wordt vervangen 
voor een hoofdklasse met  ‘negen tegen negen’, waarin 
de BVO’s en grote amateurclubs zullen gaan acteren. 
SEH E1 gaat opnieuw spelen in het niveau daar onder: 
de 1e klasse. Ook dan zal het doel weer zijn om jonge 
leergierige spelers, met een uitstekende basis, beter te 

maken met het oog op het 1e elftal. 
“Dat er dan zoals afgelopen seizoen meer dan de helft 
van je spelers uitgenodigd wordt door BVO’s, KNVB 
voor trainingsstages en/of wedstrijden voelt heel dub-
bel: het is een fraai compliment aan de totale oplei-
ding, maar aan de andere kant wil je de parels graag 
behouden voor het blauwwit van SEH,” sluit Peter 
Koetzier trots af.

Speciaal 
belicht
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BOUW 
GARANT 

 

VERBOUWPLANNEN? 

NIEUWBOUWPLANNEN?

BOUWBEDRIJF 

IJZERMAN HEERDE B.V. 

Neem eens vrijblijvend contact met ons 
op voor het uitbrengen van een offerte 

Wij staan garant voor een juiste verhouding 
tussen prijs en kwaliteit en komen gemaakte 
afspraken met u na. 

U kunt ons op verschillende manieren bereiken: 

Persoonlijk door ons kantoor aan de Kerkdijk 9 te Heerde te bezoeken 
Telefonisch door te bellen met nummer 0578 - 691718 
Per fax: 0578 - 696573 
E-mail: info@bouwbedrijf-ijzerman.nl 
Website: www.bouwbedrijf-ijzerman.nl 
T: 0578 - 69 1718
E: info@bouwbedrijf-ijzerman.nl

F: 0578 - 69 6573
Kerkdijk 9, 8181 RR Heerde

Het vertrouwde
adres voor al
uw verbouwingen

- Aanbouw
- Interne verbouwing
- Badkamer
- Serre

- Carport
- Dakkapel
- Renovatie dak
- Etc.  ...

!



Accommodatie:
Sportpark “De Eeuwlanden”
Veldkampseweg 2
8181 LN Heerde
Tel. kantine: 0578-692510

Samenstelling Bestuur:

Functie   Naam  Tel.nummer

Voorzitter  Barend de Ruiter  0578-693264
Secretaris  Harry Zwarthof  0578-694659
Penningmeester Hans Onderdijk  0578-695846
Wedstrijdsecretaris Allard de Jong   0578-691422
Algemene zaken Henri Houtman  0578-696706
Coördinator 
voetbaltech. zaken Herwin Renshoff  0578-693737
Coördinator senioren 
onderhoud accom. Jan van der Maten  0578-693439
Afvaardiging 
jeugdbestuur  Rob van der Most  0578-695930

Samenstelling Jeugdbestuur:

Functie   Naam  Tel.nummer
 
Jeugdvoorzitter  Rob van der Most 0578-695930
Secretaris   Albert Draaijer 0578-696325
Wedstrijdsecretaris junioren Cor Scholten  0578-694581
Wedstrijdsecretaris pupillen Ruud de Gooijer 06-55158688
Evenementen   Jochem Blok  06-51268188 
Evenementen   Gijs de Wilde  0578-694487 
Technisch Jeugdcoördinator René van Ginkel 0578-696151
lid    Robèrt van Dijk 0578-692930

 

Sponsorcommissie:

Herman Zwerver
Simon Bredewoud
Bas Grotenhuis
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Uw logistieke dienstverlener

Europaweg 20 - 8181 BH Heerde
Telefoon 0578 - 691716 Telefax 0578 - 694544

www.houtmantransport.nl  -  info@houtmantransport.nl


