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U ziet kansen, VL Consultants benut de mogelijkheden met effectief verandermanagement.
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Voor je ligt alweer de twaalfde editie van het 
magazine dat ieder jaar huis-aan-huis wordt 
verspreid in het 8181-postcodegebied. Mis-
schien zegt de naam ´SEH Presentatiegids´je 
meer, maar sinds vorig seizoen gaat dit blad 
verder onder de naam ´Wij zijn SEH´.

Zoals ieder jaar proberen we weer een compleet, 
origineel en representatief beeld van onze mooie 
voetbalclub SEH te geven. Dat doen we met volle-
dig nieuwe onderdelen en we kunnen wel stellen 
dat dit ook in deze twaalfde editie weer prima 
gelukt is. Zo kijken we terug op een bijzonder mo-
ment in de historie van de vereniging, behandelen 
we het altijd spannende onderwerp ´liefde´, en is 
er volop aandacht voor de grote verbouwing van 
de kantine in de afgelopen maanden.

Twaalf is bij de voetbalvereniging vaak het num-
mer van de mensen buiten het veld; denk aan de 
supporters, vrijwilligers en sponsoren. Juist die 
groepen proberen we dit keer extra in het licht te 
zetten. Iedereen bij de vereniging beseft dat we 
samen de club maken en het motto is niet voor 
niets ´Wij zijn SEH´.

Hoewel het altijd lastig is om mensen te bedanken, 
voor je het weet vergeet je immers iemand, willen 
we als redactie toch een aantal mensen extra op 
een voetstuk plaatsen. Als eerste Piet Looge. 
De man die vijf jaar geleden de PR-commissie 
stichtte en daarmee jarenlang de leiding had over 
deze gids. Vorig jaar heeft Piet voor het laatst zijn 
steentje bijdragen. Als redactie bouwen wij nu 
nog altijd voort op zijn werkwijze, kennis en vooral 
kunde. Waarvoor dank!

Een andere belangrijke partner: de sponsor-
commissie. Dankzij de inspanningen van die 
club presenteren we niet alleen een groot aantal 
bedrijven uit Heerde en omgeving, het is daar-
door ook mogelijk dit blad gratis huis-aan-huis 
te verspreiden. Mooi om te zien is verder hoe 
goed het eerste elftal, toch hét uithangbord van 
de club, ieder jaar weer meedenkt en meewerkt. 
Dit jaar helpen ze zelfs bij het verspreiden van de 
gids: fantastisch! We zijn ook blij dat we dit jaar in 
de persoon van Jacqueline Koops-Scheele een 
voorwoord hebben van de enige, echte Heerder 
burgemeester. 
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PR-commissie              

WIJ ZIJN SEH              
Editie 12

Tot slot een woord van dank aan onze vormgever Albert 
Kraan en het fraaie drukwerk van zijn opdrachtgever, Ko-
ninklijke Van der Most.

Rest ons als redactie je veel lees- en kijkplezier te wensen. 
Zie dit blad vooral ook als een uitnodiging om eens langs te 
komen op sportpark ´De Eeuwlanden´. Meer informatie vind 
je  op onze site, vvseh.nl en op Twitter. 

Hoe dan ook: wees welkom!

SEH PR-commissie, 
De redactie

Op de foto (v.l.n.r.): Johannes Dekker, Anton van Noorel, 
Harmen van Oene, Henri Dokter en Diane van Bessen



Redactie:

Henri Dokter, Harmen van Oene, 
Johannes Dekker, Anton van Noorel, 
Henri van Leeuwen, Diane van Bessen

Eindredactie:

Anton van Noorel

Vormgeving:

Albert Kraan 

Fotografie: 

Barend de Ruiter,  Harmen van Oene, Henri 
Dokter,  Freddy  Schinkel, Leon Schotman
Mariska van den Berg, Henri van der Beek

Druk:

Koninklijke van der Most, Heerde

Accommodatie:

Sportpark de Eeuwlanden
Veldkampseweg 2  -  8181 LN Heerde
Tel. kantine: 0578-692510

Postadres: 

Sprengenweg 5 -8181 NM Heerde
Tel.: 0578-693024 
secretaris@vvseh.nl

Website: 
 
www.vvseh.nl

Websiteredactie: 

Harmen van Oene; 
harmen_vanoene@hotmail.com 
Henri Dokter; 
dokterhenri@kpnmail.nl

Ledenadminstratie: 

Dick van Lohuizen;
ledenadministratie@vvseh.nl

Clubkleuren: 

Blauw en wit

Oprichtingsdatum:  

1 maart 1957

Bankrekeningnummer:

NL02RABO3265.03.765

Wedstrijdsecretaris :

Ruud de Gooijer; 
Tel.: 06-55158688 
Henri Houtman;
Tel.: 06-10952385

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd 
en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke 
toestemming van de redactie, auteursgerechtigden 
en/of bronvermelding.
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VAN INDIVIDU TOT COMPLETE SPORTVERENIGINGEN, WIJ DENKEN MET U MEE! WIJ LEVEREN 
ALLES OP GEBIED VAN SPORT, CUSTOM KLEDING TOT MEDAILLES.

VAN TEVREDEN KLANT TOT ENTHOUSIASTE SPORTER?

T E A M W E A R . N L  /  M A C H T E L D S K A M P  9  /  8 1 8 1  Z N  H E E R D E  /  I N F O @ T E A M W E A R . N L 

Het seizoen 2018-2019, de eerste van een vijf jarige samenwerking, 
heeft inmiddels haar eerst ‘Craft kampioenen’ opgeleverd. Alle teams 
nogmaals van harte gefeliciteerd namens team Craft!

Het belangrijkste is dat iedereen veel draagcomfort heeft, het 
uitgangspunt van onze kleding. Als we zien hoeveel teams naast de 
wedstrijdkleding ook trainingskleding heeft aangeschaft, is dit gelukt en 
dat maakt ons trots op de mooie samenwerking met voetbalvereniging 
SEH. Al deze kleding is ook te vinden op www.teamwear.nl en/of op de 
ledenwebshop vvseh.clubwereld.nl.

T E A M W E A R

Teamwear AD 2019.indd   1 7-6-2019   10:10:38
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We gaan weer een nieuw seizoen aftrap-
pen! Een nieuw seizoen met nieuwe kansen. 
Iedereen kan zijn of haar talenten weer laten 
zien en een positie in het veld veroveren. Ga 
je verdedigen of aanvallen en misschien wel 
scoren? 

Als nieuwe burgemeester van Heerde ben ik 
een nieuwe speler in dit boekje. En al sta ik 
buitenspel, ik moedig iedereen vanaf de zijlijn 
graag aan om er weer een geweldig en sportief 
seizoen van te maken. Want wat is er nu mooier 
dan samen met je team, je vrienden, op het 
groene veld te staan? Samen weer vol enthou-
siasme een nieuw seizoen ingaan en te strijden 
voor een mooie plek.

Wat zo mooi is aan sporten, is dat het mensen 
verbindt. Elke wedstrijd maak je er samen wat 
van. Voor, tijdens en na het duel; of je nu wint 
of verliest. Samen voel je de spanning voor en 
tijdens een wedstrijd en samen vier je bij een 
overwinning het feest. En met ‘samen’ bedoel ik 
ook alle trouwe supporters die in weer en wind 
staan te juichen. En alle vrijwilligers die ervoor 
zorgen dat deze mooie club bestaat en dat 
iedereen elke week, zowel op het veld als langs 
de zijlijn, kan genieten. 

Het is ook niet voor niets ‘Wij zijn SEH’. Een club 
vorm je samen en samen sta je voor je club. Een 
club waar we in Heerde trots op kunnen zijn. Ik 
wens iedereen weer een succesvol en vooral 
ook gezellig seizoen toe. Maak er samen wat 
van, want scoren doe je niet alleen! 

Met vriendelijke groet,

Mr. J.A. (Jacqueline) Koops – Scheele 
Burgemeester van Heerde

 Burgemeester

scoren doe je niet alleen

Foto: Henri van der Beek



Clubkleuren; Blauw of wit?
,,Das een makkelijke. Dan ga ik voor blauw. 
Dat is de kleur van je aderen. Het aderlijke 
bloed, zoals dat ook bij SEH is, hopelijk 
voor velen. Bovendien is wit geen kleur.’’

Kunstgras of echt natuurgras?
,,Voor amateurverenigingen ga ik dan voor 
kunstgras. Waarom? Dat is heel simpel. Op 
kunstgras kun je vrijwel altijd spelen en 
ben je niet weersafhankelijk.’’

Gezelligheid of presteren?
,,Eigenlijk allebei. Maar als ik dan moet 
kiezen ga ik toch voor presteren. Alles uit 
de kast halen, streven naar het hoogste. 
Dat is het mooiste. Helemaal als dat dan 
gepaard gaat met gezelligheid.’’

Eerste elftal: 10e in de derde 
klasse, of 4e in de vierde klasse?
,,Op basis van mijn vorige antwoord zeg ik 
dan: 10e in derde klasse. Je wilt namelijk 
zo hoog mogelijk spelen, hoewel het bij-
voorbeeld voor toeschouwers leuker is als 
je hoger staat en vaak wint.’’

Eén groot bestuur zonder com-
missies of een kleiner bestuur 
met commissies?
,,Dat is een makkelijke: een klein bestuur 
met commissies. Als je als bestuur alles 

zelf doet, heb je weinig zelfwerkzaamheid 
vanuit de leden. Bovendien is de betrok-
kenheid dan minder.’’

Qua aantal leden: 200 alleen 
maar betrokken leden, of 600 le-
den, van wie maar 100 betrokken?
,,Lastig… Dan ga ik toch voor de grotere 
club. Omdat je als vereniging natuurlijk ook 
een maatschappelijk doel hebt. Daar past 
dan ook bij dat je voor de lol kunt voetbal-
len en dat plezier de kans krijgt.’’

Veel derby’s in district ‘oost’ of 
verderop spelen in een lager 
ingeschat district met wellicht 
meer kans op promotie?
,,Derby’s! Zoveel mogelijk. Goed voor de 
sfeer en voor de penningmeester, haha. 
Met sportieve rivaliteit is natuurlijk hele-
maal niks mis. Maar wel op een normale 
manier, graag.’’

Wel of geen vast G-team?
,,Vast, zonder discussie. Ik vind dat bij elke 
club iedereen moet kunnen voetballen. 
Dus ook hier bij SEH. Dat geldt ook voor 
mensen met een beperking. Iedereen is 
welkom.’’

8  Wij zijn SEH

Hij is inmiddels al jaren voorzitter van deze vereniging. En was bovendien jarenlang 
kartrekker van deze gids, ooit ontstaan ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 
de vereniging. Kortom; wij als redactie van de Wij zijn SEH vinden dat voorzitter Barend 
de Ruiter in deze gids niet mag ontbreken. Dit jaar leggen we hem twaalf dilemma’s, 
verwijzend naar deze editie, voor. Hij mag uitleggen waar hij voor kiest.

'Presterenvoor en met  
gezelligheid'
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35+ of dé nieuwe voetbalvorm 
voor 60-plussers, walking foot-
ball?
,,Hmmm… Allebei, maar als ik dan moet kie-
zen ga ik voor 35+. Want dat heeft echt een 
meerwaarde, voor mensen die op zaterdag 
niet kunnen voetballen. Die leden houd je 
op deze manier wel vast, door ze op vrij-
dagavond een mogelijkheid te bieden.’’

Selectiespelers wel of niet beta-
len om hogerop te komen?
,,Niet betalen. We zijn amateurs en dat 
willen we blijven. Dan moet je het hoog-
ste nastreven, zonder te betalen. Daarom 
moeten we er niet aan beginnen. Het liefst 
voetballen we met zoveel mogelijk eigen 
kweek, dat is het uitgangspunt. Voor de 
balans kan het echter soms niet verkeerd 
zijn wat jongens van buitenaf te halen.’’

Compleet rookvrij sportpark of 
volledig gezonde sportkantine?
,,Dan kies ik voor rookvrij. Roken kan 
namelijk zoveel schade aanrichten… En 
het stinkt ook gewoon. Bovendien vind ik 
bij een kantine dat je moet kunnen kiezen 
tussen diverse opties qua eten en drinken.’’

Leraar Duits of gepensioneerde?
,,Haha… Na 43 jaar trouwe dienst is het de 
hoogste tijd dat ik sinds deze zomer geen 
dagelijkse verplichtingen meer heb. Lijkt 
me dan helder wat ik kies, toch!?’’

Derby's 
met sportieve 

rivaliteit, daar is 
helemaal niks mis. 
Maar wel op een
normale manier, 

graag.

- Barend de Ruiter -



Expert Frits van Enk
Meidoornpassage 8, Wezep, (038) 3761298

facebook.com/Expert-Frits-van-Enk-Wezep

Beste service én persoonlijk advies
Altijd bij u in de buurt!

En natuurlijk bezorgen wij 
ook op afspraak bij u thuis!

Beste service én persoonlijk adviesBeste service én persoonlijk advies



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

Otto Teule – Penningmeester
Financiële commissie – Contributiebeheer
       penningmeester@vvseh.nl

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

Henri van Leeuwen - Commerciele zaken
Sponsorcommissie – PR-commissie
      commercielezaken@vvseh.nl

Op de foto (v.l.n.r.): 
Bovenaan Henri Hout-
man, Gerrit Stijf, 
Herman van Ommen
Onderaan: Henri van 
Leeuwen, Otto Teule, 
Barend de Ruiter, 
Henk van Gelder en 
Gert Toorn

Het bestuur van vv SEH bestaat uit acht personen, die door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging zijn 
gekozen. Het bestuur is via genoemd hoogste orgaan – de Algemene Ledenvergadering-  eindverantwoordelijk 
voor het gevoerde beleid. Veel beslissingen en acties worden echter in de verschillende commissies genomen, die 
onder verantwoordelijkheid van één van de bestuursleden valt. Op die manier is er meer zelfwerkzaamheid én be-
trokkenheid vanuit de leden. De verenigingsstructuur is gebaseerd op transparantie en onderlinge communicatie.
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Herman van Ommen - Beheerszaken
Accommodatie - Onderhoud
        beheerszaken@vvseh.nl

Henri Houtman - Wedstrijdsecretariaat
        wedstrijdsecretaris@vvseh.nl

Gert Toorn - Voetbal technische zaken
        voetbalzaken@vvseh.nl

Gerrit Stijf - Kantinecommissie
        gerrit.stijf@gmail.com

 Het bestuur

'voor en met elkaar'
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Groengele hesjes, een telefoon en overal stickers met 
daarop het juiste telefoonnummer; de relatief nieuwe EH-
BO-commissie van SEH laat van zich zien én horen. En dat is 
niet zo vreemd, want juist zij komen in actie bij de vraag om 
medische zorg: ,,Natuurlijk hebben wij ook niet overal het 
antwoord op, maar het gaat om de eerste zorg.´´

Nu nog wat extra mensen
Eigenlijk hebben ze alles voorhanden. Naast de telefoon 
en hesjes hebben ze een koffer met allerlei materialen ter 
beschikking. En mocht het echt nodig zijn, dan is er een AED 
op sportpark ´De Eeuwlanden´ te vinden. ,,Nu nog wat extra 
mensen. We zijn zeker op zoek naar meer vrijwilligers. We 
proberen de leden betrokken te krijgen´´, vertelt Gert Toorn 
van de EHBO-commissie.

veiligheid op het sportpark
Naast Toorn bestaat de commissie uit Miranda Tellegen, 
Gerda Wensink, Gerben Rorije en Damy Bredenhof. Sinds het 
afgelopen seizoen zijn zij druk bezig om eerste hulp bij on-
gelukken op een professionele manier te kunnen aanbieden 
op sportpark ´De Eeuwlanden´. En met enige regelmaat wordt 
daar ook al gebruik van gemaakt, vertellen ze.
,,Het gaat om een stukje veiligheid op het sportpark´´, vindt 
Gerda Wensink. ,,Het is vooral gericht op de eerste hulp. Puur 
de opvang. Snel reageren bij ongelukjes´´, legt ze uit. Damy 
Bredenhof vult aan: ,,Maar soms kan het echt levensreddend 
zijn, door goed te handelen. Hart- of hersenbeschadiging kan 
je ook voorkomen.´´

Daarom is er sinds afgelopen seizoen iedere zaterdag 
standaard een EHBO´er aanwezig op het sportpark. ,,Het zijn 

twee blokken, maar bij meer vrijwilligers zouden we er ook 
drie kortere blokken van kunnen maken´´, zegt Gert Toorn. 
,,Uiteindelijk willen we ernaar toe dat alle diensten op de 
zaterdag helemaal gedicht zijn. En daarnaast kijken of we ook 
doordeweeks tijdens de trainingen iets kunnen betekenen. 
We proberen meer mensen betrokken te krijgen, bijvoorbeeld 
door ze aan te spreken.´´

eerste zorg leveren
Wie EHBO´er wil zijn, moet het liefst wel de beschikking heb-
ben over een diploma BHV of AED. Eventueel is er ook via de 
voetbalvereniging zelf een opleiding te volgen. En wie dan de 
dienst volgt, krijgt de EHBO-telefoon toegewezen. Daar kun-
nen toeschouwers, begeleiders en spelers heen bellen voor 
een medische situatie op het sportpark. ,,Je hebt niet overal de 
antwoorden op, maar je kunt wel eerste zorg leveren. Dat kan 
al heel belangrijk zijn en geeft in die zin ook wel voldoening´´, 
aldus Damy Bredenhof.

Zeker bij een grote vereniging als SEH moet zoiets als EHBO 
goed geregeld zijn. Daar is iedereen het wel over eens. Gerda 
Wensink: ,,Ik ga van mezelf uit. Ik ben zelf ook moeder van 
voetballende kinderen. Dan is het gewoon prettig als je weet 
dat zoiets goed geregeld is. En het is dan mooi om er ook zelf 
onderdeel van uit te maken. Uiteindelijk doen we het niet voor 
onszelf, maar voor een ander.´´

Sinds afgelopen voorjaar is een nieuwe optie op de site van 
SEH te vinden: de Blessurehulp. Het geeft snel en eenvoudig 
informatie over blessures en lichamelijke klachten.

Op het sportpark

eerste zorg altijd dichtbij 

Op de foto (v.l.n.r.): 
Damy Bredenhof, 
Gerda Wensink en 
Gert Toorn



Zij behalen via SEH de voetbaltop. 
De kans is groter en groter dat er 
over een jaar of tien een voormalig 
jeugdspeler van SEH te zien is in het 
betaalde voetbal. Met enige regel-
maat komen scouts van profclubs 
als PEC Zwolle, FC Twente en Vi-
tesse kijken bij De Eeuwlanden naar 
nieuw talent. Verschillende jongens 
zitten dan ook al in de jeugdoplei-
ding van die verenigingen. Jesse 
Wijnstok, Jelmer Kommer, Justin 
van Gelder en Sven van Egteren 
vertellen erover.

Hoe ben je bij je club terecht geko-
men en hoe is het om voor een BVO 
te spelen?
Jesse: Ik ben gescout bij SEH en 
mocht een paar keer meetrainen. Na 
het gesprek bleek dat ik mocht blij-
ven. Het is heel leuk, elke week speel 
je tegen goede teams en je mag vaak 
trainen.
Jelmer: Ik ben gescout bij SEH. Toen 
had ik trainingen bij PEC Zwolle. 
Ik zat steeds bij de groep die door 
mocht. Het is heel erg leuk, om voor 
zo’n profclub te voetballen. Bijvoor-
beeld om tegen goede tegenstan-
ders te spelen, daar leer ik veel van.
Justin: Ik was zeven jaar, toen ik een 
brief kreeg met een uitnodiging om 
mee te trainen. Na de stage mocht 
ik bij FC Twente spelen. Dat vond en 
vind ik heel mooi, een grote eer. 
Maar ik voel me er niet anders door.

Sven: Bij SEH was ik al een keer ge-
scout, maar afgevallen. Toen ik later 
bij Epe zat, was ik wel door. Het is wel 
uniek om te voetballen bij Vitesse, 
niet heel veel mensen kunnen het 
zeggen.

Hoe ziet je voetbalweek eruit? 
Jesse: Wij spelen op maandag altijd 
een oefenwedstrijd. Verder trainen 
we drie keer in de week en hebben 
we zaterdag een wedstrijd. 

Op zondag en woensdag zijn we vrij. 
Moe ben ik dan niet.
Jelmer: Ik train op maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag. 
Op woensdag doe ik aan andere 
sporten. Op zaterdag is de wedstrijd 
en op zondag ben ik vrij. Zwaar? Valt 
wel mee, ik krijg voldoende rust.

14  Wij zijn SEH

VIA SEH
BETAALD 
VOETBAL 
HALEN

Vertel eens iets over jezelf...

Ik ben 12 jaar en woon in Heerde. Ik ben 
de linksbuiten van Go Ahead  Eagles onder 
de 13 jaar. We spelen 1e Divisie, tegen o.a. 
PEC Zwolle, Roda JC en Excelsior. Chillen 

en gamen is wat ik verder graag doe.

JESSE WIJNSTOK

Ik ben 13 jaar, woon ook in Heerde en voet-
bal bij PEC Zwolle. Dit seizoen bij onder 14 
als rechtsachter. Afgelopen jaar speelden 
we in de 1e divisie, tegen o.a. Excelsior, Go 
Ahead en Willem II. Ik vind het wel leuk om  
Fifa te spelen.

JELMER KOMMER

Ik ben 14 jaar oud, woon in Veessen en 
speel bij FC Twente. Het komende seizoen 

bij de onder de 16 als spits. We spelen in de 
Eredivisie tegen bijvoorbeeld Ajax, PSV en 
Vitesse. Ook ik vind het leuk om te gamen.

JUSTIN VAN GELDER

Ik ben 14 jaar en woon in Heerde. Ik voetbal 
bij Vitesse onder 16 als spits. We komen uit 
in de Eredivisie en spelen o.a. tegen Ajax, 
PSV en Feyenoord. Ik vind het naast voet-
ballen fijn om te chillen en te gamen.

SVEN VAN EGTEREN

profclubs     kijken op de eeuwlanden naar nieuw talent
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Justin: Ik train op maandag en vrijdag 
eenmaal en op dinsdag en donderdag 
tweemaal. Op zaterdag is de wedstrijd 
en woensdag en zondag ben ik vrij. Al-
leen het reizen vind ik soms wel zwaar.
Sven: Ik heb op vier keer per week een 
veldtraining, en op zaterdag een wed-
strijd. De zondag en woensdag ben ik 
vrij. Op die manier krijg ik genoeg rust.

Hoe combineer je voetbal met 
school?
Jesse: Ik ga gewoon in Heerde naar 
school. Ik hoef niet te gymen, dan kan 
ik het huiswerk maken. Daarna word 
ik opgehaald voor de training, en weer 
thuisgebracht.
Jelmer: Ik zit op school in Zwolle, ie-
dereen van de jeugdopleiding van PEC 
zit daar. Dan kunnen we in de ochtend 
trainen, en zijn we in de middag vrij. Ik 
ga naar Zwolle met de bus.
Justin: We trainen naast de school in 
Enschede, die combineert het goed 
met de trainingen. We missen geen 
belangrijke vakken vanwege de 
training. Ik ga met de trein op en neer, 
daardoor moet ik ’s ochtends om vijf 
uur al opstaan.
Sven: Ik zit op school in Arnhem. Dat 
combineer ik met de trainingen. Met 
een busje word ik ’s ochtends opge-
haald en later weer thuisgebracht.

Wat is je sterke punt als voetballer?
Jesse: Ik ben snel en ik leer heel snel. 
Dus ik pik snel op wat de trainer zegt. 
En ik kan makkelijk een mannetje 
passeren.
Jelmer: Ik kan goed verdedigen. En ik 
ga altijd door, ik geef nooit op.
Justin: Ik ben goed in afmaken, 
scoren. Ik ben snel, en een slimme 
speler. Ik zie bijvoorbeeld looplijnen 
en dieptes.
Sven: Ik ben goed in het slimmig-
heid in het spel, denk aan het positie 
kiezen.

En waar moet je nog aan werken?
Jesse: Ik kan zo niet iets bedenken.
Jelmer: Mijn techniek kan nog wel iets 
beter.
Justin: Ik moet constanter worden, 
goed geconcentreerd blijven de hele 
wedstrijd door.

Sven: Mijn linkerbeen, de tweebenig-
heid dus. En goed de bal vast kunnen 
houden.

Heb je nog iets met SEH?
Jesse: Als SEH 1 thuis speelt, ga ik wel 
kijken. Dan kom je vaak veel bekenden 
tegen, dat is wel leuk.
Jelmer: Ik kom nog wel eens als SEH 
1 een thuiswedstrijd heeft, of juist een 
ander jeugdteam. Veel kijken kan niet; 
ik speel vaak in de middag.
Justin: Als het kan, kom ik meestal wel 
even. Maar soms valt het gewoon niet 
te combineren.
Sven: Als SEH 1 thuis speelt, kom ik 
nog wel eens. Veel mensen begroeten 
me dan, dat is leuk.

Kom je later nog eens terug bij SEH 
om te voetballen?
Jesse: Als ik weer terug kom bij de 
amateurs, denk ik wel weer te gaan 
voetballen bij SEH.
Jelmer: Ik denk het wel, maar ik kan 
het natuurlijk niet beloven.
Justin: Ik zou het op zich wel willen, 
maar je weet niet hoe het gaat.
Sven: Als ik bijvoorbeeld af zou vallen, 
denk ik wel weer terug te keren bij 
SEH.

Iedereen wil natuurlijk bij een be-
kende profclub voetballen. Heb je 
tips?
Jelmer: Goed blijven trainen en altijd 

luisteren naar wat de trainers zeggen.
Jesse: Vooral jezelf blijven en niet te 
geforceerd gaan spelen.
Justin: Altijd goed je best doen en blijf 
erin geloven. Dat is belangrijk.

Waar zou je uiteindelijk zelf het lief-
ste willen voetballen?
Jesse: Bij Barcelona en dan de Cham-
pions League winnen lijkt me heel 
mooi. Ik hoop dan via Feyenoord naar 
Barcelona te gaan.
Jelmer: Ik hoop eerst bij PEC te mo-
gen voetballen, daarna hopelijk nog 
grotere clubs. Barcelona lijkt me heel 
vet, net als het Nederlands Elftal.
Justin: Ik zou graag bij Liverpool willen 
spelen, en het Nederlands Elftal is ook 
mooi.
Sven: Met Liverpool in de Champions 
League en dat ik dan de winnende 
maak ofzo. En het Nederlands Elftal 
bereiken zou ook heel tof zijn.

Veel 
blijven 

oefenen, maar 
ook het plezier 

erin blijven 
houden
-sven-

profclubs     kijken op de eeuwlanden naar nieuw talent
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Sportclub Excelsior Heerde is een vereniging met meer 
dan 700 leden. Dit is de bedrijven en ondernemers in 
Heerde en omgeving de afgelopen jaren ook niet 
ontgaan. Zij tonen op diverse manieren hun betrokken-
heid met onze vereniging. Het aantal sponsoren blijft 
groeien en daar zijn we als sponsorcommissie heel blij 
mee!

meer financiële armslag

De flinke groei die SEH de afgelopen tien jaar heeft 
doorgemaakt, vraagt niet alleen meer inzet van 
vrijwilligers, maar ook om meer financiële armslag. 

De sponsorcommissie is één van de kanalen binnen de 
vereniging om dit samen met bedrijven te 
verwezenlijken. Het streven naar betrokkenheid, zakelijke 
contacten evenals goede public-relations en promotie 
zijn zaken die wij als sponsorcommissie voor de sponsor 
serieus nemen.

meer betrokken gaan voelen

Door het contact met de sponsoren te intensiveren via 
bijvoorbeeld bijeenkomsten, hopen we dat de sponsoren 
zich nog meer betrokken gaan voelen met de grootste 
sportvereniging in de gemeente Heerde. Dat gebeurt 
onder meer in de fraaie SEH-sponsorruimte. Via een breed 
scala aan sponsormogelijkheden hebben de sponsoren 
een ruime keus. Om zo transparant mogelijk te zijn is er ook 
een flyer gemaakt waarin al die sponsormogelijkheden zijn 
opgenomen. De vereniging steunen kan bijvoorbeeld in de 
vorm van shirtsponsoring, maar er valt ook te denken aan 
advertenties of goederen in natura.

kracht van internet

De bijdrage aan onze vereniging zal zeker opgemerkt 
worden door de leden en bezoekers die wekelijks rond 
onze voetbalvelden te vinden zijn. 
En onderschat ook niet de kracht van internet; onze 
website wordt wekelijks door duizenden mensen bezocht.

Geïnteresseerd geworden om sponsor 

te worden?

Mail bijvoorbeeld eens naar sponsorcommissie@vvseh.
nl Vraag naar de mogelijkheden of zoek op zaterdag eens 
contact met één van de commissieleden op het sportpark. 
De sponsorcommissie wenst iedereen een sportief en mooi 
seizoen 2019/2020 toe!

De SEH sponsorcommissie

De Eeuwlanden

ideale plek om te 
sponsoren

Op de foto (v.l.n.r.): Jan Wagenaar, Martijn Kuiper, Jarno Klouth, 
Rijk Potkamp en Henk Stijf
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Een vereniging die meer dan 60 jaar bestaat, zoals SEH, 
heeft natuurlijk al van alles meegemaakt. Moeilijke tijden, 
emotionele herinneringen en fantastische momenten; 
het komt allemaal voor. In de rubriek ‘Historisch moment’ 
blikken we terug op één bijzondere gebeurtenis uit de 
clubgeschiedenis. Dit keer gaan we terug naar het jaar…: 
2000! Naar 3 juni, wel te verstaan.

Na een natte ochtend wordt het gedurende deze dag steeds 
mooier weer. Het lijkt wel alsof de zon het eerste elftal van 
SEH toelacht. Het vlaggenschip van de vereniging mag het 
deze middag opnemen tegen de buurman, WZC uit Wa-
penveld. Plaats van handeling: sportpark Muldersingel van 
het nabij gelegen WHC uit Wezep. De inzet: een plek in de 
tweede klasse van het amateurvoetbal.

dé derby tussen SEH en WZC
Het is de periode net na de eeuwwisseling. Mensen luisteren 
(dan nog) graag naar Britney Spears (Oops!...I Did It Again) 
en Bon Jovi (It’s my life). Wijlen Wim Kok van de Partij van de 
Arbeid is de Minister-President van het land. En oud-
international en analyticus Ruud Gullit trouwt op deze 3 juni 
met Estelle Cruijff, het nichtje van…

Maar op de Veluwe is dat allemaal niet belangrijk en telt op 
die dag eigenlijk maar één ding. Het gaat om dé derby tussen 

SEH en WZC. De ploegen zitten ook bij elkaar in de compe-
titie, in de 3e klasse B. De Heerdenaren eindigen daarin als 
derde, achter Elspeet en kampioen Otterlo. WZC Wapenveld 
wordt de nummer vier in de competitie, met zes punten ach-
terstand op SEH. Andere tegenstanders dit seizoen: onder 
meer Oene, BAS, Prins Bernhard, Zalk en DSV’61. Laatstge-
noemde eindigt overigens als laatste.

meer psycholoog dan trainer
Eigenlijk is de nacompetitie voor SEH eerder een teleur-
stelling dan een grote opsteker als toetje van dit seizoen. 
,,We zijn de competitie sterk begonnen, wonnen de eerste 
periode, maar kwamen in een ongelooflijke dip terecht. Er 
was een tijd dat ik me meer psycholoog dan trainer voelde’’, 
meldt trainer Hans van ’t Veer uit Epe destijds na de wedstrijd 
aan de regionale krant De Stentor. ,,Tegen het eind van de 
competitie kwam de vorm weer terug. We wonnen de laatste 
twee wedstrijden en legden daarmee de basis voor een 
goede nacompetitie.’’
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Historisch moment:

Dankzij winst in derby 
naar 2e klasse!



groeibriljant Van de Streek
De bijna vijftienhonderd toeschouwers zien een ver-
makelijke wedstrijd. Spannend vooral, want goed is het 
niet echt. Jongens als Jan van Egteren en Rob Bisschop 
moeten de deuren achterin gesloten houden voor SEH, 
met hulp van Rien van der Maarel van Maurice van Ginkel. 
Op het middenveld is het aan René van Ginkel, Margo 
Bagerman en Gerhard Haverkamp om het spel te verdelen 
en voorin staat het supertrio Bülent Akar, Richard van de 
Streek en Henry van Gelder. En op doel staat de ervaren 
Jan van Ommen. Met dit team kan het toch niet misgaan!?
Toch wel, zo lijkt het even. Want vlak voor rust gaat Rob 
Bisschop in de fout. Hij trapt Martijn Horst van de Wapen-
velders na en moet met rood direct van het veld. 

Toch komt juist SEH nog in het eerste bedrijf op een 
voorsprong. Doelpuntenmaker? De op dat moment nog 
maar 18-jarige Richard van de Streek, dankzij uitstekend 
aangeven van Henry van Gelder. En vlak na de thee weet 
dezelfde groeibriljant, Van de Streek, de marge zelfs te 
verdubbelen naar 2-0. Doelpunten op, psychologisch ge-
zien, twee zeer gunstige momenten. Zeker als je met een 
man minder op veld staat in een derby om promotie.
Het feest barst dan ook al in alle hevigheid los op de tri-
bunes. Of, zoals De Stentor in het verslag schrijft: ,,Langs 
de kant bleek al snel dat de Heerdenaren het initiatief 
hadden. Met liederen en tromgeroffel werd de tegenstan-
der uitgedaagd. De gasten uit Wapenveld waren aanmer-
kelijk stiller. Konden geen passende teksten vinden.”
Maar de toenmalig trainer Hans van ’t Veer noemt de 

tegenstander uit Wapenveld niet voor niets ‘Duitsers’; ze 
blijven gaan, voor elke meter en bovenal geven ze nooit 
op. Invaller Ramon Koetsier weet de aansluitingstreffer 
te maken voor de Wapenvelders, met nog een kleine tien 
minuten te gaan. Ze hebben bovendien nog altijd een 
man meer op het veld. Het zal toch niet? Met jongelingen 
als Herbert de Graaf en Ben Toorn als invallers in het veld 
probeert SEH vol te houden. Met name dankzij keeper Jan 
van Ommen, die zijn ploeg meerdere keer overeind weet 
te houden, lukt dat. En als scheidsrechter Van der Vlist dan 
eindelijk fluit voor het einde, barst het feest los: de promo-
tie naar de 2e klasse is een feit!

Voor trainer Hans van ‘t Veer is het alweer zijn vierde 
promotie. Ook met zijn drie eerdere clubs (KHC, DVOV 
Rozendaal en Rouveen) flikt hij het kunststukje. Maar: ,,Ik 
denk dat dit de mooiste is’’, beseft hij gelijk na de wed-
strijd.

herinnering aan deze periode blijft
Met vrijwel hetzelfde team probeert SEH het daarop in de 
tweede klasse. Het eerste jaar gaat het heel aardig; het 
seizoen erna eindigt de ploeg op positie tien (van twaalf). 
Het elftal degradeert naar de derde klasse. Sindsdien 
heeft het vlaggenschip nooit meer in de tweede klasse 
gespeeld, maar mede dankzij een aantal fraaie fotocol-
lecties in de kantine blijft de herinnering aan deze perio-
de nog springlevend. En dan vooral de promotie, na die 
heerlijke overwinning op buurman WZC; Oops..., We Did 
It (again)!

Opstelling van SEH in deze wedstrijd: Jan van Ommen; 
Rien van der Maarel, Jan van Egteren, Maurice van Ginkel, 
Rob Bisschop; Margo Bagerman, René van Ginkel, Ger-
hard Haverkamp (78. Ben Toorn); Bülent Akar (53. Herbert 
de Graaf), Richard van de Streek en Henry van Gelder (62. 
Gerben Fijn)

De staf van SEH 1 bestond in dit seizoen uit: Hans van ’t 
Veer, Chris Strijk, Jan Riphagen, Jojan van den Bosch, 
Henri Houtman en Eldert van der Ploeg. 
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De gasten 
uit Wapenveld 

waren aanmerkelijk 
stiller. Konden 
geen passende 
teksten vinden



Vroeger? Toen was alles anders. En misschien ook wel beter. De oudste leden binnen de vereniging kunnen er sma-
kelijk over vertellen. Veel keuze was er ook niet: je begon als een jochie van een jaar of acht bij de jongste jeugd, 
met je gloednieuwe zwarte schoenen met witte strepen. Daarna ging je steeds verder omhoog naarmate je ouder 
werd, totdat het eerste elftal lonkte. En als je daar een jaar of vijftien tot twintig in had gespeeld, was er nog wel een 
seniorenelftal die jouw hulp goed kon gebruiken. Eventueel zelfs als wisselspeler of grensrechter. En verder? Nou, 
veel andere opties waren er niet. Maar tegenwoordig is dat wel anders.
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G-team

mogelijkheden te over!

Een jaar of tien geleden zijn de mogelijkheden om te 
voetballen bij SEH flink uitgebreid. Daardoor is het aan-
tal leden in de periode 2008 tot 2011 bijvoorbeeld ge-
stegen van 535 naar 670 leden! Niet alleen in de jeugd 
en voor de meiden en dames; maar ook voor mannen of 
oudere jongeren is tegenwoordig van alles mogelijk. 

Een pareltje binnen de voetbalvereniging is bijvoorbeeld 
het G-team. Het biedt mensen met een lichamelijke, dan 
wel geestelijke, beperking de mogelijkheid om te voetbal-
len. Dat gebeurt sinds 2010 al in competitieverband. Helaas 
vanwege een tekort van spelers was dit vorig jaar niet meer 
het geval, maar dankzij een aantal nieuwe spelers doet het 
team dit jaar weer volop mee in de competitie!

Eigenlijk is alles en iedereen welkom
Vanwege de achtergrond van de spelers komt het regel-
matig voor dat er verhuisd moet worden. Dit heeft wisse-
lende teamsamenstellingen tot gevolg. Mede dankzij de 
samenwerking met Campus Jeugdzorg lukte het lange 
tijd om een team op de been te brengen. Tot vorig jaar 
dus. Trainer Mark van de Streek vertelt: ,,Vorig jaar zaten 
we al krap qua bezetting, maar tijdens de zomer zijn er 
opnieuw drie spelers gestopt. We kunnen dus zeker wat 
nieuwe spelers of speelsters gebruiken!”

De begeleiding ziet dus graag een nieuwe Messi komen. 
,,We kunnen wel een type Jaap Stam gebruiken, haha”, 
zegt Van de Streek met een knipoog. ,,Nee hoor. Eigenlijk 
is alles en iedereen welkom om mee te doen, ongeacht 
de beperking. We hebben al eens een jongen gehad die 
voetbalde zonder armen.” Collega-trainer Frank Heinen 

over andere wensen: ,,Het belangrijkste is dat je er echt 
bent. Op woensdag tijdens de training, maar vooral tij-
dens de wedstrijden op zaterdag.”

De nieuwe spelers of speelsters komen terecht in een 
team, waarbij het sociale en de gezelligheid heel be-
langrijk is. ,,Vaak hebben mensen met een beperking een 
bepaalde routine op een dag. Sporten is dan een mooie 
toevoeging. Ze zijn er een keertje uit, dat geeft de bege-
leiding dan ook rust”, legt Heinen uit.

Voor informatie over het G-team kunt u contact opnemen 
met de coördinator Frank Heinen, 06-5346 0624, heinen-
frank@hotmail.com
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 Ook kweekvijver voor 

'de oudere jongeren'

Ook voor de volwassenen zijn er voldoende mogelijk-
heden om te voetballen bij SEH. Niet alleen op zaterdag, 
maar bijvoorbeeld ook op andere dagen. De huidige sa-
menleving en economie vraagt om meer flexibiliteit, ook 
van de sporten. En dus is die er.

De 35+ groep is bijvoorbeeld een populaire optie tegen-
woordig. Elke vrijdagavond een training en periodiek, bij 
een vereniging in de buurt, een competitiewedstrijd. Dat 
deze vorm populair is blijkt wel, want de groep is de laatste 
jaren erg hard gegroeid. Sportief gaat het nog om een mooi 
niveau, maar natuurlijk is gezelligheid ook belangrijk.

enthousiaste groep voetballers
Een alternatief voor de 35+ groep zijn de recreanten van 40 
jaar en ouder. Op woensdagavond en zaterdagmiddag komt 
al jaren een zeer enthousiaste groep voetballers bij elkaar 
om het spelletje te spelen. Samenspel en vertier zijn daarbij 
belangrijk; kwaliteit en loopvermogen is (duidelijk) van 
ondergeschikt belang. Maar onderschat het fanatisme niet. 
Een schijnbeweging, waarbij de tegenstander struikelt, is 
bovendien maandenlang voer voor de fijne gesprekken.

een gezonde dosis humor
Alsof dat nog niet genoeg is, zijn er natuurlijk ook nog 
de ´gewone´ seniorenteams. Hoewel, gewoon…? Ieder 
team heeft een eigen verhaal met vooral ook eigen unieke 
spelers. Echte vriendenteams die staan te juichen als ze op 
zaterdagmiddag weer gezamenlijk de weide op mogen. 
Tijdens de wedstrijd is er natuurlijk fanatisme, maar dat 
wordt altijd gecombineerd met een gezonde dosis humor, 
gezelligheid en sportiviteit. Die eigenschappen komen 
overigens ook altijd goed van pas na afloop van het duel in 
de kantine. Ook deze teams kunnen met enige regelmaat 
frisse en nieuwe krachten gebruiken. Wees welkom: het 
levert je ongetwijfeld nieuwe vriendschappen op en 
natuurlijk een kijkje in de wondere wereld van de 
kelderklasses in het amateurvoetbal.

Zoals te zien: er zijn meer dan voldoende spelvormen bij 
SEH. Voor de hardwerkende man zijn er daarnaast opties 
voor buiten de zaterdag om. Twijfel vooral niet aan de eigen 
kwaliteit, want er is altijd wel een mogelijkheid te vinden 
dat past bij het niveau. Meld je aan bij de vereniging, bij 
SEH is er voetbal voor iedereen. Het motto is immers niet 
voor niks ´Wij Zijn SEH´!



trouwe supporters van elkaar
De liefde tussen Damy en Sarina is anderhalf jaar geleden 
ontstaan op het voetbalveld van SEH. Het begon allemaal 
met een onschuldige ‘hoi’ vanuit de kant van Damy, waarna 
het contact verder verliep via Instagram. ,,Op het voetbal-
veld gaan we beiden onze eigen weg, maar natuurlijk zijn 
we wel trouwe supporters van elkaar’’, vertellen ze. Wie 
kan er nou eigenlijk beter voetballen? Beiden zijn ze 
erover eens: Sarina is de betere voetballer van het stel. 
Spits Damy Bredenhof is 23 jaar en voetbalt nu drie jaar 
bij SEH. Damy speelt zelf in het vijfde en geeft training 
aan de jongens onder 19. Naast voetballen werkt Damy 
als accountmanager Bouw & Techniek bij Dutch Days in 
Nunspeet.

snel onder de knie 
Sarina de Graaf is 19 jaar en speelt sinds 2015 bij de 
voetbalvereniging. ,,Ik vond voetbal altijd al een leuke 
sport.’’ Sarina had het spel al snel onder de knie en is sinds 
het begin spits bij de Dames-1. Sarina werkte de afgelo-
pen periode bij Plus van den Hoven in Heerde. Vanaf dit 
schooljaar gaat ze de studie Verpleegkunde op Windes-
heim in Zwolle volgen. 

Iedere zaterdag trekken diverse Heerdenaren naar de voetbalvelden om hun favoriete club 
aan te moedigen. Ze juichen, ze zuchten, ze applaudisseren. De supporters van SEH zijn niet 
anders dan die van andere voetbalclubs. Iedere supporter draagt zijn club een warm hart toe, 
want voetbal is emotie. Soms slaat de vonk zo over dat er ook liefde bij komt 
kijken, wat verder gaat dan de passie voor de club…

op de eeuwlanden 
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discotheek D' aesculaap
Als klein meisje ging Maureen Houtman (42) op zaterdag 
met haar vader mee naar SEH en ze was gelijk enthousiast 
over het spel. Zonder dat ze het wist, had haar vader haar lid 
gemaakt van de voetbaldames. Henri Houtman(46) verhuis-
de voor zijn zevende vanuit Nunspeet naar Heerde en sloot 
zich officieel aan bij de club in 1979. Natuurlijk hadden ze 
elkaar al wel vaker gezien op de voetbalclub, maar de echte 
vonk sloeg over op een zaterdagavond in discotheek D' Ae-
sculaap in 1995. Inmiddels kennen Maureen en Henri Hout-
man elkaar 24 jaar en zijn ze 20 jaar getrouwd. Ze hebben 
samen twee jongens, Justin van 18 en Dylan van 16 jaar, die 
ook fanatiek voetballen. 

Romantiek
,,Op een gegeven moment werd ik leider van het meiden-
team, het team waarin Maureen speelde. Tijdens de training 
werd er niet geflirt, maar er zijn heel wat kusjes gedeeld 
tussen ons op andere plekken bij SEH’’, vertelt Henri met 
een lach. De liefde voor Maureen zit diep bij Henri. Maureen: 
,,Omdat SEH destijds nog geen damesteam had, ben ik twee 
seizoenen gaan spelen bij VEVO in Veessen. Op zijn zachts 
gezegd niet een club waar Henri groot voorstander van is. En 
toch kwam hij langs om ons aan te moedigen. Dan moet hij 
wel van mij houden.’’
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De Kampioenen
Alle  kampioenen  bij  elkaar



Sponsor in de spotlight in deze editie van de presenta-
tiegids  Wij zijn SEH is Café de Rooster, in de volksmond 
misschien wel beter bekend als ‘Café van Neck’. Waarom? 
Niet alleen vanwege het feit dat de samenwerking tussen 
beiden partijen al dateert van heel vroeger, maar toch ook 
zeker omdat het om een speciale samenwerking gaat.

Café de Rooster en SEH

een prachtig huwelijk

26  Wij zijn SEH

Op de vraag hoelang Café de Rooster al wel niet sponsor 
is van voetbalvereniging SEH moeten eigenaren Antonio 
san Miguel Quiros en Corine van Neck eigenlijk allebei het 
antwoord schuldig blijven. Dat de samenwerking van heel 
vroeger dateert, kunnen beiden volmondig beamen. Het 
begon met de kleinst mogelijke advertentie en is inmid-
dels uitgegroeid tot een serieus sponsorschap volgens 
een all-in formule. Antonio en Corine zijn er trots op: ,,We 
dragen SEH een warm hart toe en komen beiden maar al 
te graag op sportpark De Eeuwlanden.’’ Het sponsorschap 
is heel vroeger in gang gezet door toenmalig eigenaar, 
vader van Corine, Hennie van Neck.

Geven en nemen
Antonio (52 jaar) en Corine (47 jaar) zijn op regelmatige 
basis te vinden bij SEH en daarentegen zijn de nodige 
SEH’-ers (van jong tot oud) toch ook wel frequent aan-
wezig in of bij het prachtige café op het Heerder-dorp, 
gelegen naast de grote kerk. ,,Dat maakt het zo leuk, het 
is wederzijds. Geven en nemen, als het ware’’, zegt Corine.
Zeker op zaterdag is de familie te bekennen op het 
sportpark. Jongste zoon Pablo (10 jaar) vertoont dan zijn 
kunsten op het groene laken en is zeer fanatiek in het 
spelletje. ,,Hij is begonnen op zijn vierde en is niet weg te 

slaan van het voetbalveld. Aankomend seizoen komt hij 
in de JO11-1, hij is een echte linkspoot’’, aldus de trotse 
Antonio, die hem zaterdags fanatiek aanmoedigt langs de 
lijn. Dochter Mari Carmen (15 jaar) komt af en toe mee-
kijken bij haar jongere broertje Pablo; oudste zoon Pedro 



voetbalt niet meer. ,,Pedro heeft ook gevoetbald in de 
jongste jeugd en is zelfs een keer kampioen geworden met 
zijn elftal. Dat was erg leuk, maar helaas is hij een aantal 
jaren terug gestopt met voetbal en is andere dingen gaan 
doen’’, aldus moeder Corine.

binding met het café en de gasten
Wie Café van Neck ooit bezocht heeft, weet dat het café 
meer dan alleen een plek is voor het consumeren van een 
versnapering. Corine weet dat mooi te verwoorden, door 
te stellen dat de binding met het café en de gasten verder 
gaat dan alleen het cafébezoek: ,,Met diverse gasten wordt 
er bijvoorbeeld een fietsgroep gevormd (De Roosterbikers, 
herkenbaar fel roze tenue) en veel Heerdenaren zijn al wel 
eens op bezoek geweest in het plaatsje Güéjar Sierra in 
Spanje, de geboorteplaats van Antonio.’’

Wie daar ooit geweest is samen met Antonio, weet dat zijn 
geboortestreek hem trots maakt. Fraaie verhalen kan hij 
vertellen over zijn herkomst en daarom is het misschien ook 
niet zo vreemd dat sinds een aantal jaren Café de Rooster 
naast het gebruikelijke café-leven, ook geopend is voor 
heerlijke Spaanse tapas. ,,Donderdag, vrijdag en zaterdag 
serveren we inderdaad Spaanse tapas, in combinatie met 
prachtige Spaanse wijnen’’, aldus Antonio, die uitstekend 
uit de voeten kan in de keuken en kwaliteit serveert met 
een groot uitroepteken!

Het gewone café is daarnaast, met uitzondering van 
woensdag en zondag, iedere dag geopend vanaf 14:00 
uur. ,,Veel mensen kennen onze achtertuin niet, maar 
daar is het zomers echt heerlijk toeven’’, aldus Corine. Die 
woorden zijn zeker niet gelogen, want met veel zon en de 
nodige speelruimte voor kinderen is een verblijf tot in de 
late uurtjes zeker geen straf.

extra ruimte voor feestjes
Waar de gemiddelde Heerdenaar de recente grote ver-
bouwing aan het monumentale pand (want dat is het!) nog 
wel kan herinneren, wordt op dit moment hard gewerkt aan 
een extra ruimte voor feestjes en of partijen.

Die ruimte moet volgens Antonio dezelfde look krijgen 
als het vertrouwde oud bruine café, waar Café de Rooster 
bekend om staat. ,,Op die manier kunnen we het café altijd 
open houden en onze vaste gasten verwelkomen in het 

nieuw te vormen gedeelte, en daarnaast ook de vraag naar 
steeds meer feestjes blijven beantwoorden.’’ Over partijen 
gesproken; menig kampioenschap of promotiefeestje van 
een SEH-team is tot de late uren als afsluiting gevierd bij 
Van Neck.

Gezelligheid gegarandeerd
Wie nog nooit in het pittoreske café geweest is, doet er 
goed aan toch eens een bezoek te brengen aan Café de 
Rooster. Gezelligheid gegarandeerd aan de bar of in de 
tuin bij Antonio en Corine. En anders loop je de uitbaters 
vast nog wel eens tegen het lijf bij SEH, want daar blijven 
ze maar al te graag komen. ,,Ik probeer zaterdags als het 
met het werk uit komt ook bij het eerste elftal kijken. Dat 
doe ik met veel plezier’’, aldus Antonio, die als Pablo zich 
blijft ontwikkelen zoals hij dat nu doet daar over 6 of 7 jaar 
misschien daar wel tot verplicht wordt!
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De nodige
SEH’-ers zijn

vaak aanwezig
in of bij het

café



Vrienden Van SEH
Afgelopen mei was het moment daar, toen op de ledenver-
gadering van de Vrienden van SEH, unaniem een schenking 
van maar liefst 12.500 euro aanvaard werd door de aanwe-
zige ‘Vrienden’. Het prachtige gebaar is volledig beschik-
baar gesteld voor de verbouwing, die de al fraaie SEH-ac-
commodatie de afgelopen twee maanden onderging.
De meeste Nederlanders sparen ‘gewoon’, zonder specifiek 
doel. Dat doen we bij de Vrienden van SEH niet: door middel 
van een jaarlijkse bijdrage (lidmaatschap) en diverse acties 
door het jaar heen sparen we geld, waarmee we verschil-
lende activiteiten houden en geledingen uit de vereniging 
financieel ondersteunen. Elk jaar weer.

Een schitterend gebaar
Omdat er de afgelopen jaren geen extreem grote uitgaven 
gedaan waren, was afgelopen voorjaar hét moment om 
de vereniging eens flink te verblijden. Op een bijzondere 
algemene ledenvergadering, ingelast vóór de aankomende 
verbouwing, mocht penningmeester Otto Teule een cheque 
van maar liefst 12.500 euro in ontvangst nemen namens 
de Vrienden van SEH. Een schitterend gebaar als welkome 
aanvulling op de financiële positie van de club, en voor een 
voetbalvereniging ook nog eens een belangrijke. Geen 
enkele amateurclub kan zonder dergelijke schenkingen. 
Vandaar dat het bestuur van de Vrienden van SEH nog maar 
eens wil benadrukken dat nieuwe leden van harte welkom 
zijn. We willen samen SEH door het jaar heen financieel on-
dersteunen en met schenkingen af en toe eens wat ‘extra’s’ 
kunnen doen.

Lid worden? Meld je bij één van de bestuursleden en draag 
zo samen met ruim 100 andere blauwwitten onze vereniging 
een warm hart toe!

Supporters Vereniging SEH 
Op 15 september 1976 en op 5 november 1977 werd de 
supporters vereniging door een aantal enthousiaste leden 
definitief een feit. De eerste notulen verschenen in 1985 
en de eerste openbare ledenvergadering werd in 1988 ge-
houden. Naast het financieel ondersteunen van de vv SEH 
(recentelijk nog 7500 euro voor verbouwing accommoda-
tie!) ligt de nadruk op de verkoop van promotiemateriaal, 
het houden van verlotingen en bijdrage leveren aan teams 
of de voetbalvereniging.

veel projecten verwezenlijkt:
Daarnaast organiseert de supporters vereniging jaarlijks de 
Grote clubactie. Sommige zaken zijn overgenomen door 
andere geledingen binnen SEH, andere elementen zijn 
opnieuw opgestart (rommelmarkt) of in een ander jasje 
gegoten. Maar de doelstelling is altijd hetzelfde gebleven: 
door middel van activiteiten geld genereren voor materiële 
en financiële ondersteuning van de voetbalvereniging SEH. 
In de afgelopen 40 jaar is veel geld binnen gehaald en zijn 
veel projecten verwezenlijkt: organisatie van activiteiten, 
verbouwingsbijdragen, abri’s, staantribune, commentaar-
positie, kleine bijdragen voor bijvoorbeeld keuken- en 
geluidsapparatuur, prijzen voor toernooien, enzovoorts. 
De supportersvereniging zal het aankomende seizoen ook 
meedoen met de Samenloop voor Hoop in Heerde en hierbij 
de totale voetbalvereniging betrekken.

Opgeven als lid voor slecht 8 euro per jaar kan nog steeds, 
een prijs die al sinds de invoering van de euro gelijk geble-
ven is.
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De ondersteunende diensten

voor de extra’s van de club

Op de foto (v.l.n.r): Harry Zwarthof, Rene Draaijer, 
Otto Teule en Alwin de Vos

Op de foto (v.l.n.r.): Bovenaan Michiel de Gooijer, 
Henri Houtman, Harmen van Oene. Onderaan: 
Rik Dingerink en Michael Bosman
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Onderhoudsploeg

met, over en voor de voetbal

Op de foto ontbreken: Kees Stolk, Laurens Eising en Henk van der Wal

Iedere dinsdag tussen 08.00 en 12.00 uur komen circa 
twaalf mannen bijeen bij het sportpark van SEH, De Eeuw-
landen. Het zijn de mannen van de onderhoudsploeg.
Zij onderhouden gedurende het seizoen de accommodatie. 
Dat wil zeggen: het clubgebouw, de velden, de netten, het 
groen langs de velden en de bestrating. Alles wordt netjes 
bijgehouden en is er een vaste taakverdeling. Want ieder-
een heeft zo zijn specialisme.

prestaties van het eerste doorgesproken
Na zo’n 1,5 uur hard werken is er rond 09.30 uur tijd voor een 
pauze. Het moment waar tijdens een kopje koffie de presta-
ties van het eerste regelmatig worden doorgesproken. Want 
veel van de mannen volgens het vlaggenschip op de voet. 
In goede of in slechte tijden; zij komen kijken bij het eerste 
elftal. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de werkzaamhe-
den aan en rond de accommodatie: de mannen zijn er altijd, 
of het nou druk is of eigenlijk heel rustig. Soms is het buiten 

zo slecht weer dat er eigenlijk niets te doen is, maar dan zijn 
er altijd wel weer klusjes binnen te vinden.

De beste stuurlui staan aan wal
Het is een gezellige en leuk groep mannen bij elkaar. Luuk 
Willering is met zijn 68 jaar de jongste van het stel: ,,Alle 
mannen hebben ooit gevoetbald bij SEH. We kunnen het niet 
laten om het dan over voetbal te hebben. De beste stuurlui 
staan immers aan wal. En heel soms worden onze sugges-
ties gedeeld met de trainer van het eerste, Pascal Diender”, 
wordt er verteld.

Na de pauze gaat de onderhoudsploeg weer snel verder met 
de werkzaamheden. Het slepen van de velden, schilderen, 
schoonmaken of de lijnen kalken; het vindt allemaal plaats 
op de dinsdag. Na afloop is de accommodatie weer helemaal 
gereed voor een nieuwe voetbalweek, met ongetwijfeld een 
vol programma op de velden. Hulde voor deze vrijwilligers!

Jan van der Maten 72

Allard de Jong 72

Evert van de Vrugt 73
Jan Regtering 78

Bertus ter Velde 77
Luuk Willering 68

Evert van der Maten 72

Hendrik Jan Hertsenberg 74

Wim Olthuis 69
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Ook het aankomende seizoen gaat Heerdenaar Pascal 
Diender aan de slag met het eerste elftal van SEH. 
Vorig jaar deed het team lang mee om de prijzen in de 
4e klasse, maar viste het uiteindelijk overal net naast. 
Om dat te voorkomen moet het komend seizoen beter, 
weet de coach.

Pascal, het was je eerste jaar als hoofd-

trainer. Hoe is het bevallen?
,,Door de prettige samenwerking met spelersgroep, 
staf en overige elftallen is het seizoen voorbij gevlogen. 
Dat komt mede door het feit dat we eigenlijk het hele 
seizoen om een prijs hebben gespeeld. Voor mij per-
soonlijk een geslaagd seizoen, omdat ik ervaring op heb 
kunnen doen als hoofdtrainer en mij verder heb kunnen 
ontwikkelen als trainer/coach.’’

Het was ook je eerste jaar op ‘De Eeuwlan-

den’. Hoe zou je de club typeren?
,,SEH is een echte vereniging, waarbij het wij-gevoel 
sterk aanwezig is. Als je kijkt op welke wijze de verbou-
wing van clubgebouw tot stand komt, is dat een mooie 
teamprestatie. Op sportief vlak is dat ook zo: iedere 
speler die zou willen voetballen, zou met plezier moeten 
kunnen spelen bij de club. De voorwaarden hiervoor 
worden gecreëerd en de faciliteiten zijn perfect, onge-
acht het team. De betrokkenheid en voetbalbeleving zijn 
aanwezig, maar kunnen naar mijn idee nog wel beter.’’

Betrokkenheid rondom het eerste elftal 

komt veel naar voren. Waarom is dat zo 

belangrijk?
,,Buiten het feit dat een grote betrokkenheid bij het 
eerste van invloed is op de prestaties, ontstaat hierdoor 
nog meer het gevoel van samen willen winnen. Deze 
voetbalbeleving en het plezier zullen vervolgens ook 
meegenomen worden naar andere teams, commissies 
en individuele sporters waardoor je als club gaat groei-
en. Neem het vrouwenvoetbal alleen al als voorbeeld: 
zonder betrokkenheid was het Nederlands elftal niet 
tot de finale gekomen van het WK en was er niet zoveel 
plezier.’’

Hoofdtrainer SEH 1

meer betrokken naar de 
volgende stap



Het afgelopen jaar was er net geen nacompetitie 

of periodetitel. In hoeverre kun je daar het nieu-

we seizoen wat mee?
,,Met de positie niet zo veel, want dat is een optelsom van de 
uitslagen. De wijze waarop de resultaten tot stand zijn gekomen 
uiteraard wel. Ik vind dat we grote stappen hebben gemaakt 
en individueel beter zijn geworden. Helaas zijn we hiervoor niet 
beloond. Het is dus ook een bevestiging dat het over het geheel, 
en dan vooral op beslissende momenten gedurende een sei-
zoen, beter moet om een prijs te winnen.’’

Zijn er veel wijzigingen binnen je selectie?
,,We gaan verder verjongen. De gemiddelde leeftijd was 26, en 
dat wordt nu 23 jaar. Een aantal oudere jongens, zoals Marthijn 
van der Steege, Richard Tijssen en Frank Olthuis, is gestopt. 
Daarvoor in de plaats komen twee jongens uit de jeugd; Nol 
Braam en Jeroen van der Laan. Hein Dezijn komt definitief over 
van het tweede elftal. Tot slot komt Robert-Jan van den Hoek, 
oud-jeugdspeler van SEH, over van Heino.’’

Kun je iets zeggen over het doel?
,,Ondanks een aantal mutaties en de andere omstandigheden 
die er zullen zijn, ben ik ervan overtuigd dat we ons als team 
en individueel nog kunnen verbeteren. Als wij ons verbeteren 
ten opzichte van het afgelopen seizoen, zou dit betekenen dat 
we nacompetitie gaan spelen en hoger zullen eindigen dan de 
derde plek van afgelopen seizoen.’’
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1e Selectie 
  Seizoen 2019-2020

Bovenste rij van links naar rechts: John van de Vosse (keeperstrainer), Niels Schuurman, Christian van Beek, Harmen van Oene, Rowin Moerenhout, 
Henri Houtman (assistent-scheidsrechter)

Middelste rij van links naar rechts: Wim Hanekamp (elftalleider), Dennis Bijsterbosch, Hein Dezijn, Gert Jan Barneveld, Michiel de Gooijer, Nol Braam, Wessel van der Most, 
Mathijs Logtenberg, Kees Stolk (verzorger en hersteltrainer)

Onderste rij van links naar rechts: Sven Veldhuis, Owen Niemeijer, Sander Draaijer, Rick Zandvliet, Gerhard Haverkamp (assistent-trainer), Pascal Diender (hoofdtrainer), 
Erik Barneveld, Jeroen van der Laan, Jeremy van de Beek, Robert-Jan van den Hoek

Niet op de foto: Ties van Leeuwen en Kristian Stijf34  Wij zijn SEH
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Gert Jan Barneveld
Keeper
33 jaar

Nol Braam
Keeper
18 jaar

Sander Draaijer
Aanvaller

21 jaar

Christian van Beek
Middenvelder

27 jaar

Dennis Bijsterbosch
Middenvelder

22 jaar

Harmen van Oene
Middenvelder

30 jaar

Jeroen van der Laan
Middenvelder

18 jaar

Mathijs Logtenberg
Middenvelder

18 jaar

Robert-Jan van den Hoek
Middenvelder

19 jaar

Sven Veldhuis
Middenvelder

20 jaar

Hein Dezijn
Verdediger

22 jaar

1e Selectie 
Seizoen 19/20
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Wessel van der Most
Aanvaller

18 jaar

Jeremy van de Beek
Aanvaller

20 jaar

Niels Schuurman
Aanvaller

24 jaar

Erik Barneveld
Aanvaller

27 jaar

Michiel de Gooijer
Verdediger

29 jaar

Owen Niemeijer
Verdediger

22 jaar

Rick Zandvliet
Verdediger

26 jaar

Rowin Moerenhout
Verdediger

19 jaar

Pascal Diender
Hoofdtrainer

37 jaar

Gerhard Haverkamp
Ass.-  trainer

48 jaar

John van de Vosse
Keeperstrainer 

41 jaar

Henri Houtman
Ass.-  scheidsrechter

46 jaar

Kees Stolk
Verzorger + hersteltrainer

80 jaar

Wim Hanekamp
Elftalleider

66 jaar Wij zijn SEH   37 
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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

Wiekenweg 9A, 8181 AX Heerde   |   Tel. (+31) 0578-697578   |   info@biomassatechniek.nl   |   www.biomassatechniek.nl

Voor de verwarming van 
uw woonkamer tot een 
complete CV voor het 

hele huis!

Pelletkachels



sv Reaal Dronten

  Sportpark ‘De Munten’
  Muntmeesterdreef 2
  8253 BA Dronten
                                           Tel.: 0321-337164

vv VEVO

      Sportpark ‘de Noord’
      Veesser Enkweg 39
      8194 LK Veessen
      Tel.: 0578-631350
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csv '28

  Sportpark ‘De Verbinding’
  Sportlaan 4 
  8044 PG Zwolle
  Tel.: 038-4531633

vv Dieze West

  Sportpark 'Het Hoge Laar'
  Luttekeweg 15-A
  8031 LG Zwolle
  Tel.: 06-14140346

sv ’t Harde

  Sportpark ‘Schenk’
  Bovenweg 8
  8084 PB ’t Harde
  Tel.: 0525-651860

vv 's Heerenbroek

   Sportpark ‘Broekeland’
   J.W. van Lenthestraat 2
   8275 AH 's-Heerenbroek
   Tel.: 038-355 73 33

sv Noord Veluwe Boys

  Sportpark ‘De Kuule’
  Vogelzangveldweg 50
  8094 PW Hattemerbroek
  Tel.: 038-3763962

vv Kampen

  Sportpark ‘De Maten’
  De Maten 4
  8265 VA  Kampen
  Tel.: 038-3316332

vv Wijthmen     

      Sportpark ‘de Elshof’
      Erfgenamenweg 14
      8026 PS Zwolle
      Tel.: 0529-401444

WZC Wapenveld

     Sportpark ‘Monnikenbos’
     Zandbergen 4
     8191 NA Wapenveld
     Tel.: 038-4478200

VSW Windesheim

     Sportpark ‘de Bosrand’
     Bergweg 34-43 
     8015 PL Zwolle
     Tel.: 0529-497778

sv zalk

      Sportpark 'An de Steege'
    Broeksteeg 42
    8276 AG Zalk
      Tel.: 038-3636466

vv Wilsum  

      Sportpark 'De Wijde Blik' 
      Van Lierweg 2
      8274 BD Wilsum
      Tel.: 038-3557474

Veel bekende ploegen voor SEH 1.
Ten opzichte van vorig seizoen zal SEH vier duels meer moeten spelen, vanwege de veertien deelnemende clubs. De lijst van 
teams is een combinatie van de afgelopen twee seizoenen, dus veel onbekende namen zitten er niet tussen. Zalk, CSV’28 en 
VSW zijn vorig jaar gedegradeerd uit de derde klasse, de overige teams speelden al in de vierde klasse. Met VEVO en WZC 
zitten er ook weer een aantal echte derby’s tussen dit seizoen. Naar verwachting zullen alleen de uitwedstrijden in Zwolle tegen 
Dieze West en CSV om 15.00 uur beginnen, de overige duels starten 14.30 uur. 
Omdat het wedstrijdprogramma pas op 18 augustus bekend werd, was het druktechnisch niet mogelijk 
deze mee te nemen in de gids. De eerste speelronde voor de competitie zal op zaterdag 21 september zijn, 
de laatste normaliter op 23 mei volgend jaar.

vv SEH

      Sportpark ‘De Eeuwlanden’
      Veldkampseweg 2 
      8181 LN Heerde
      Tel.: 0578-692510

4e klasse D Oost
Seizoen 2019-2020
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Het vlaggenschip van een vereniging mag dan misschien wel 
de belangrijkste pijler zijn van een amateurvoetbalvereni-
ging; betrokkenheid binnen de club en het daarbij horende 
gevoel van samen willen presteren vóór de vereniging is 
misschien nog wel belangrijker. Een jeugdclinic afgelopen 
voorjaar was een belangrijke stap in het kracht bijzetten van 
die missie en mondde uiteindelijk uit in een geweldig evene-
ment voor zowel de allerkleinsten als óók de selectiespelers!

Maar liefst 150 jeugdspelertjes, sommigen met vriendjes en 
of vriendinnetjes, kwamen afgelopen mei af op de clinic die 
georganiseerd werd dóór het eerste elftal vóór de jongste 
jeugd. Diverse onderdelen moesten afgewerkt worden op 
het hoofdveld van SEH, waar spelers van het eerste elftal en 
de enthousiaste hoofdtrainer Pascal Diender fungeerden als 
begeleiders van de groepjes. Zij bezorgden op die manier alle 
kinderen een onvergetelijke middag.

beschikbaar gesteld door de selectie
Een uur was genoeg voor bijna iedereen, om moegestreden 
het hoofdveld te verlaten en het clubhuis op te zoeken. Daar 
stond na afloop wat lekkers klaar. Uiteraard klaargemaakt, 
uitgedeeld én beschikbaar gesteld door de selectie. Een mooi 
geste, maar wie verder kijkt naar de pijlers van succes binnen 
een vereniging misschien wel een essentieel onderdeel, dat 
elk jaar terug dient te keren op de evenementenagenda!

steentjes bijdragen
Natuurlijk zijn er binnen de selectie al veel spelers die diver-
se vrijwilligerstaken verrichten en naast het voetballen in de 
hoofdmacht ook nog steentjes bijdragen aan de jeugdop-
leiding van onze mooie vereniging. Een vereniging kan niet 
zonder deze ‘interne’ trainers, maar in dit geval dient verder 
gekeken te worden. Jeugdspelers vinden het geweldig 
wanneer ze tijdens hun route richting het eerste elftal gehol-
pen worden door huidige selectiespelers en juist dat kon wel 
eens van essentieel belang zijn op weg richting succes in de 
toekomst!

aanmoedigen
En andersom? Wanneer SEH 1 het op zaterdagmiddag 
opneemt in de competitie, dan zal dat team het enorm waar-
deren wanneer veel van de jongste telgen uit de SEH-fami-
lie aanwezig zijn, om hun helden in het blauwwit vooruit te 
schreeuwen en aan te moedigen op weg naar een volgende 
overwinning en misschien wel nieuw succes. Normaal zijn er 
natuurlijk al best wel wat fans, maar in dit geval nog lang niet 
genoeg!

SEH 1 vóór de jeugd
Betrokkenheid van de jeugd met het eerste elftal, maar ook 
zeker betrokkenheid van SEH 1 vóór de jeugd, is een absolute 
eis voor gezamenlijk succes binnen de vereniging. Wissel-
werking is daarbij misschien wel het toverwoord: wanneer 
aankomend seizoen de jeugd zich massaal achter ons eerste 
elftal schaart, bezoekt datzelfde team vanwege die groeiende 
binding vanzelf meer wedstrijden van de jeugd én organiseert 
het eerste elftal in het voorjaar een nieuwe clinic! Deze keer 
misschien nog wel groter en spectaculairder. Alles met in het 
achterhoofd de belangrijkste missie: samen garant staan voor 
een mooie toekomst van óns aller SEH!

SEH 1 traint de jeugd

samen op weg naar een 
betrokken toekomst!



Zonder scheidsrechter geen voetbal. Dat is heel logisch, maar hoe 
kom je eigenlijk aan voldoende leidsmannen- of - vrouwen? Bij SEH 
vinden iedere zaterdag toch al snel twaalf tot vijftien wedstrijden 
plaats. De voetbalvereniging kijkt daarbij voor de toekomst vooral 
naar de jeugd.

Het interview loopt bijna op zijn einde, als Anne-Frank Dekker zich even 
richt tot de verslaggever van dienst. Hij wijst naar de twee mannen aan 
de overkant van de tafel, de jonge scheidsrechters Erik van Lohuizen en 
Marijn van Dijk: ,,Weet je wat het is? Het is heel fijn dat er zulke jongens 
hier rondlopen. Daar moeten we echt zuinig op zijn en we hopen er het 
liefst nog acht of tien uit die leeftijdscategorie bij te krijgen. Dat zou heel 
mooi zijn.’’

arbitrageplan opgesteld
Anne-Frank Dekker en Evert Stijf zitten in de scheidsrechterscommis-
sie van SEH, samen met Henri Houtman en Ruud de Gooijer. ,,Dat is ooit 
ontstaan omdat we een tekort aan scheidsrechters hadden. Samen met 
de KNVB hebben we een arbitrageplan opgesteld’’, legt Anne-Frank uit. 
Evert vult aan: ,,Je kunt wel van alles roepen, maar je moet ook gewoon 

Ook bij scheidsrechters geldt

zonder jeugd geen 
toekomst
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in actie komen. Zo is er onder meer een cursus ont-
staan.’’

brede basis voor de toekomst
Die cursus is juist gericht op de jeugd. Evert: ,,Dat is 
ook wel vanuit de KNVB aangegeven. Je kunt jon-
geren sneller enthousiasmeren en je bouwt aan een 
brede basis voor de toekomst. We hebben jongens 
uit de JO15, JO17 en JO19 gevraagd. De cursus is met 
vijftien begonnen, daarvan zijn er uiteindelijk negen 
geslaagd.’’

minder harde duels
Onder die negen zijn Erik van Lohuizen en Marijn van 
Dijk. Eerstgenoemde voetbalt in het zesde elftal: ,,Ik 
vond het wel interessant om een spelletje te kunnen 
leiden. Het bevalt ook zeker. Ik fluit vooral veel mei-
den, dan heb je wat minder harde duels. Maar omdat 
ik zelf ook nog speel, moet ik soms wel oppassen voor 
kramp, haha.’’

Marijn is inmiddels gestopt met spelen, maar is als 
scheidsrechter nog volop actief: ,,Ik was al scheids-
rechter, maar die cursus vond ik wel mooi meegeno-
men. Bijna elke zaterdag fluit ik wel. Van kleintjes tot 
senioren. Misschien wil ik er wel meer in doen. Ik ben 
ook wel naar extra cursussen in de omgeving aan het 
kijken.’’

Marijn en Erik mogen zich dus officieel verenigings-
scheidsrechter van SEH noemen, net als de overige 
zeven geslaagden. Daarvoor hebben ze een certificaat 
ontvangen en het embleem van de KNVB. Dat kunnen 
ze op het tenue dat ze van SEH hebben gekregen 
plakken.

diploma laten halen
,,Uiteindelijk hoop je dat zoveel mogelijk jongeren 
wedstrijden gaan fluiten. Daar doe je het voor. De am-
bitie is ook om eigenlijk iedereen die fluit, zo’n diplo-
ma te laten halen. Meer opgeleide jongens, die elkaar 
aansteken. We proberen het komende seizoen weer 
een cursus te organiseren’’, zegt Anne-Frank.

kunst- en vliegwerk
De jonge scheidsrechters zijn een grote aanwinst, 
maar tegelijkertijd is het ook wel lastig. Evert legt uit: 
,,Vaak spelen ze zelf nog wedstrijden. Dan is het echt 
kunst- en vliegwerk om dat te kunnen combineren. 
Daarom willen we de groep nog groter maken, zodat 
we meer keuze hebben voor de scheidsrechters van 
de niet-selectieteams en de meiden of vrouwen.’’

Wij zijn SEH   43 

Uiteindelijk 
hoop je dat zoveel 
mogelijk jongeren 

wedstrijden 
gaan fluiten



Van bromfiets tot groepsapp

50 jaar leiderschap 
Johannes Dekker

Leider zijn ben je niet zomaar. Daar komt veel meer bij 
kijken dan je denkt. Iemand die daar alles van weet is 
Johannes Dekker (71 jaar), leider van het zesde elftal 
(voorheen ’t Zeumde) bij SEH. Komend seizoen viert hij 
het 50-jarig jubileum (!) in deze functie. Hij vertelt over 
zijn rol en over de verschillen tussen vroeger en nu.

Coördineren en regelen
Dankzij een verzendlijst stuurt Johannes iedereen tegen-
woordig persoonlijk een bericht via WhatsApp over de 
aanstaande wedstrijd: ,,En daarna eventueel nog even 
via de groepsapp. Maar dat doe ik niet vaak. Vervolgens 
komen de afmeldingen binnen, vaak tot donderdagavond. 
Het elftal bestaat uit 21 spelers, wat meestal voldoende 
is voor een wedstrijd. Bijna wekelijks bel ik achter men-
sen aan, vooral als ze onduidelijk zijn in hun reden van 
afwezigheid.’’ Voor het rijden en wassen zijn roosters 
opgesteld. Vroeger ging de communicatie niet via de 
mobiel. Johannes: ,,Dan pakte ik de bromfiets en reed ik 
langs bij dertien spelers. Dan liet je een bericht achter. Bij 
een blessure ging je alsnog mee en moest je bijvoorbeeld 
vlaggen."

Wedstrijdzaken
Zaterdagmorgen is Johannes al druk in de weer. ,,Dan 
geef ik de opgave spelers door aan de scheidsrechter, via 
de Wedstrijdzaken-app van de KNVB op mijn mobiel. In-
clusief grensrechter. Veranderen is dan alleen nog via de 
arbiter mogelijk.’’ Vroeger was het juist veel papierwerk: 
,,Dan kwam je in de commissiekamer, en pakte je een 
formulier. Die vulde je dan samen met de tegenstander in 
onder het genot van een kopje koffie. Het ingevulde blad 
gaf je vervolgens aan de scheidsrechter en die hield 
het onder zich.’’ In de tussentijd zijn 
twee keer periodes geweest met 
pasjescontroles, maar dat 
functioneerde niet. ,,Vooral omdat 
er niet werd gecontroleerd’’, 
zegt Johannes.

Van bromfiets. . . . . . . . . . . .  tot groepsapp
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Begroeting tegenstander en 
begeleiding
Tegenwoordig ontvangt Johannes alleen de scheids-
rechter nog officieel en geeft hij hem een kopje koffie 
in de kantine van SEH. ,,Als je nu een uitwedstrijd 
hebt, loop je rechtstreeks naar de kleedkamer. Vaak 
meld ik me nog even, maar het is wat onpersoonlijker 
geworden. Je komt elkaar nu vaak pas op het veld 
voor het eerst tegen.’’ Vroeger werd je juist ontvangen 
door de leider van de tegenpartij: ,,Dan ging je naar 
de scheidsrechter en vulde je dus het formulier in. Dan 
had je echt contact met elkaar en praatte je over de 
standen en uitslagen. Kreeg je wat meer feeling.’’

Bespreking in de kleedkamer
Bij een thuiswedstrijd zijn de spelers van SEH 6 een 
half uur van tevoren aanwezig, maar vaak is Johannes 
zelf er dan al wel een poos. ,,Als iedereen er is ga 
je naar de kleedkamer om het tenue aan te trekken. 
Dan maan ik iedereen tot rust en deel ik de opstelling 
mee, inclusief degene die aan de beurt is als reser-
ve. De eerste reserve is tevens een helft grensrech-
ter. Iedereen betaalt evenveel lidmaatschap, dus 
ze spelen allemaal evenveel. Dat houd ik bij via een 
briefje. Daarna gaan we het veld op voor een korte 
warming-up, waarna de wedstrijd begint.’’ Vroeger 
had Johannes minder spelers en dus minder te kiezen. 

,,Dan gebruikte ik een zakcomputer. Daar stond het 
elftal in en die gaf automatisch aan dat ‘Jan Bagerman 
reserve stond’, haha. En toen speelde je vaker met 
je ideale elftal, waaruit ook twee kampioenschap-
pen zijn voortgevloeid. De spelers waren wat meer 
betrokken. Als we niet speelden, trainden we wel 
standaard om half drie. Zelfs bij (hele) slechte weers-
omstandigheden.’’

Tijdens de wedstrijd
Gedurende de wedstrijd is Johannes eigenlijk heel 
rustig. ,,Dan kun je niks meer doen, haha. Het is ge-
woon een kwestie van op de bank zitten en kijken. De 
wissels zijn vooraf bekend, dus ik hoef alleen maar 
het seintje te geven. Meestal wisselen we in de rust, 
behalve bij blessures. Als je wint, is dat natuurlijk heel 
erg leuk, dat maakt het ook mooi om dit te doen.’’ 
In zijn eerste jaren was Johannes speler en leider 
tegelijk. ,,Toen was het team ook kwalitatief beter, je 
coachte elkaar wat meer. Die jongens speelden ook al 
veel langer met elkaar.’’

derde helft
Na afloop drinkt Johannes nog even een colaatje of 
biertje in de kantine. ,,Vaak is het een beetje dezelfde 
groep die blijft hangen na afloop van de wedstrijd. Er 
wordt nauwelijks nog over de wedstrijd gesproken. 
Maar meer over bijvoorbeeld de uitstapjes op de vrij-
dagavond, of over 
actualiteiten. 
Het contact met 
de jeugd is wel 
heel mooi.’’  
Vroeger werd de 
wedstrijd echt 
geanalyseerd, 
onder het genot 
van een drankje 
natuurlijk. ,,Dat 
was altijd gezellig.’’

Van bromfiets. . . . . . . . . . . .  tot groepsapp
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Beau en Roan zijn de jongste vrienden die we op het voet-
balveld kunnen vinden. De beide mannen kennen elkaar 
vanaf groep 1 op basisschool ‘Het Talent’. Roan: ,,We zijn 
elkaars beste vrienden. We gamen graag, vooral Fortnite 
op de Playstation. Of we spelen samen op het schoolplein.’’

Andere clubs
Beide jongens zitten vanaf hun zesde jaar bij de voetbal. 
Een leeftijd waarbij de ouders vaak nog bepalen waar er 
getraind en gevoetbald gaat worden. Beau: ,,Mijn vader is 
sponsor bij VV Heerde en veel van mijn familie is aanhan-
ger van VV Heerde. Mijn ouders wilden dat ik daar ging 
voetballen. En er voetballen ook twee vriendjes van mij bij 
VV Heerde.’’ Ook bij de keuze van Roan speelden vriend-
schappen een rol: ,,Bij mij op school voetballen de meeste 
kinderen bij SEH.’’ Een keuze die vanuit oudsher natuur-
lijk vaker gemaakt wordt; kinderen die op een christelijke 
school zitten, voetballen eerder bij de christelijke zater

dagverenging SEH. Al wordt deze scheidslijn steeds dun-
ner en worden keuzes vaak op andere gronden gemaakt 
om voor een bepaalde voetbalclub te kiezen.

Tegen elkaar spelen is vooral leuk
Beiden spelen ze in de tweede klasse in het eerste team. 
Dat betekent dat ze wel eens tegen elkaar moeten voet-
ballen. Op de vraag of ze dit erg vinden, heeft Beau snel 
een antwoord: ,,Dat vind ik juist leuk, want dan zien we 
elkaar.’’ Roan vindt het vooral spannend: ,,Je wilt eigen-
lijk niet verliezen, omdat je dat dan op maandag in de 
klas moet aanhoren. De laatste keer hebben we gelukkig 
gewonnen.’’ Over één ding zijn ze het eens: ,,We zouden 
het liefst bij elkaar in het team zitten.’’ Misschien moeten de 
twee clubs dan maar één club worden. En dat idee zien de 
beide mannen wel zitten. ,,Ja, gaaf’’, is hun reactie.

Het zijn de klassiekers in de voetbalwereld 
van Heerde; de derby’s tussen de zwart-geel 
en blauw-wit. Tijdens een wedstrijd tussen 
VV Heerde en SEH is de spanning te voelen 
en staan beide partijen op scherp voor de 
overwinning. Maar is er naast die rivaliteit ook 
ruimte voor vriendschappen? We vragen het 
aan enkele Heerdenaren, waar de derby niet 
alleen op het voetbalveld zichtbaar is.

Broer en zus Moerenhout speelden vijf jaar geleden 
allebei bij VV Heerde. Totdat Rowin het niet meer zo 
naar zijn zin had en koos om een paar keer met destijds 
SEH C2 mee te trainen. ,,Een paar weken later werd ik 
gebeld door de trainer van de C1 om te komen spelen in 
dat team. Sindsdien voetbal ik bij SEH, waar ik nu in het 
eerste speel.’’ Rivaliteit tussen de beide rechtsbenige is 
er niet. Noa: ,,We gunnen elkaar het plezier in voetbal-
len, ook als is dat bij een andere club. En als mijn broer 
tegen VV Heerde moet voetballen, ben ik natuurlijk voor 
mijn broer.’’ Rowin aanvullend: ,,En andersom ben ik voor 
mijn zus.’’ 

Verschillen
Hele grote verschillen zien de Moerenhoutjes niet tus-
sen de beide voetbalclubs. Noa: ,,Het is bij VV Heerde 
misschien wat kleiner. We hebben bijvoorbeeld niet zo 
veel teams.’’ ,,Dat klopt’’, zegt Rowin. ,,Bij SEH kunnen 
ze per leeftijdsgroep selecteren op niveau en heb je een 

Vriendschappen 

ondanks een 
ander tenue

Broer & zus Moerenhout

Beau van Bruggen
Speelt bij VV Heerde
Leeftijd: 9 jaar
Positie:
midden/linksbuiten

Roan van Dongen
Speelt bij SEH

Leeftijd: 9 jaar
Positie: 

midden/rechtsvoor

vriendjes
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eerste, tweede en soms derde team. Dat is het voordeel 
als je een grotere vereniging bent.’’ Afgezien van het feit 
dat ze bij VV Heerde wel een tribune hebben, kunnen ze 
allebei geen hele grote verschillen ontdekken.

Zaterdag- en zondagvoetbal
 Noa: ,,Mijn team voetbalt in de tweede klasse en het 
meidenteam van SEH ook. Dat betekent dat ik wel eens 
tegen vriendinnen moet voetballen. Het zijn wedstrijden 
die net iets spannender zijn. Je wilt natuurlijk niet ver-
liezen, dus we doen extra ons best.’’ Bij Rowin speelt dit 
dilemma niet. ,,Het eerste van VV Heerde voetbalt in de 
zondagsklasse en het eerste van SEH in de zaterdags-
klasse. Onze wegen kruisen elkaar normaliter niet op de 
groene velden.’’

Voetbal zit bij deze familie in de 
genen. Gerhard Haverkamp trapte 
op zijn zevende zijn eerste bal op de 
voetbalvelden van SEH. Hij maakte 
zijn debuut op zijn zestiende in het 
eerste van SEH. Daar heeft hij tot zijn 
34e in gevoetbald. ,,Daarna heb ik 
tot mijn 40ste nog wel gevoetbald op 
oproepbasis’’, vertelt Gerhard in het 
bijzijn van zijn dochters.

De dochters van Gerhard zijn ook re-
gelmatig op het voetbalveld te vinden, 
maar dan bij de andere club in Heer-
de; VV Heerde. Lot speelt bij MO15-1 
en Suze bij MO13-1. Suze: ,,Papa is 
assistent-trainer bij het eerste van 
SEH. De trainer is Pascal Diender en 
zijn dochter is mijn vriendin. Door mijn 
vriendin, Sanne Diender, ben ik gaan 
voetballen bij VV Heerde.’’ Lot werd 
juist door het schoolvoetbaltoernooi 
enthousiast over deze sport: ,,Ik vond 
het schoolvoetbaltoernooi zo leuk 
om te doen, dat ik mij heb opgegeven 
bij VV Heerde om te gaan voetballen. 
Inmiddels spelen mijn zus en ik nu 
drie jaar.’’ 

12 uur per week bezig
Er is geen strijd tussen VV Heerde en 
SEH in het gezin Haverkamp. Ger-
hard: ,,Ik train dan wel het eerste van 
SEH, maar ben ook regelmatig te 
vinden bij VV Heerde om te vlaggen 

of om als scheidrechter het spel te 
begeleiden. En natuurlijk probeer ik 
zo vaak mogelijk de wedstrijden van 
mijn dochters te bekijken.’’ Gerhard is 
gemiddeld 12 uur per week bezig met 
SEH. ,,Papa is altijd druk met voetbal’’, 
zegt Suze. ,,Maar als we thuis spelen 
dan komt hij wel vaak kijken. Onze 
wedstrijden zijn meestal op zaterdag-
ochtend, en het eerste van SEH speelt 
’s middags. Dat kan hij dan combine-
ren.’’  

Rowin Moerenhout
Speelt bij SEH

Leeftijd 19 jaar
Positie: rechtsback 

Noa Moerenhout
Speelt bij VV Heerde
Leeftijd: 13 jaar
Positie: rechtsmidden 

Suze Haverkamp

Speelt bij VV Heerde

Leeftijd: 10 jaar

Positie: voorstopper/

rechtsbuiten 

Gerhard Haverkamp

Coacht bij SEH

Leeftijd: 48 jaar

Functie: Assistent

trainer bij SEH 1

Lot Haverkamp

Speelt bij VV Heerde

Leeftijd: 14 jaar

Positie: linkshalf

Familie Haverkamp

Beau van Bruggen
Speelt bij VV Heerde
Leeftijd: 9 jaar
Positie:
midden/linksbuiten
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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.

Service van hoge kwaliteit voor uw auto

Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 08:00 – 12:00 uur en van 13:00 – 18:00 uur
zaterdag 09:00 – 13:00 uur

WELKOM!
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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.
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Klaaysen auto’s 
Nu ook uw mitsubishi dealer 
voor de veluwe en omstreken. 
 
Klaaysen auto’s b.v 
Clematisstraat 53 
8091vj wezep 
038 3761503 
www.klaaysen.nl 
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Zwolseweg 3
8181 AA Heerde
Tel. 0578-694130

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

0172221.pdf   1 13-7-2016   11:06:08



Wij zijn SEH   51 

Voor we vooruit kijken naar weer een mooi voetbal-
seizoen, toch nog even een kleine, korte terugblik op 
het afgelopen seizoen vanuit het Jeugdbestuur… 
Inmiddels zijn we weer een jaar verder met bijvoor-
beeld nieuwe indelingen en wedstrijdvormen.

Geen A, B, of C jeugd meer, maar O19, O17 en O15! 
Onze kleine helden vanaf de JO8 beginnen met 6 tegen 
6 op een kwart veld en zonder scheidsrechter. Dat is 
soms best wennen, maar het plezier en fanatisme is 
er niet minder om. De standen en uitslagen worden in 
deze leeftijdsgroepen niet meer bijgehouden en door-
gegeven door de KNVB… Toch hebben we het afge-
lopen seizoen onze JO8-1 en JO8-2 mogen huldigen 
als kampioen. Als je alles wint ben je kampioen en mag 
niemand je dat plezier ontnemen.

diverse activiteiten voor de jeugd
Genoeg mooie en bijzondere momenten zijn er ge-
weest afgelopen seizoen; spectaculaire uitslagen, 
net-niet kampioenschappen, afgedwongen promotie-
plekken, het kampioenschap van JO12-1 en meerdere 
toernooiwinsten. Ook waren er diverse activiteiten voor 
de jeugd. Naast de vaste evenementen als het Zwem-
festijn en de Sinterklaasviering, ook een aantal nieuwe 
zaken, zoals de speciale Meidenavond, de Jeugdcli-
nic door SEH 1 en de Veluwse Keepersdag! Andere 
hoogtepunten: de wedstrijd die JO17 speelde tegen 
PEC Zwolle Vrouwen, de KNVB-selectiewedstrijd voor 
MO15 en de oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles O13 
tegen onze JO13-1.

waar de jeugd zich ‘thuis’ voelt
Ook wij als jeugdbestuur zijn enthousiast over de 
metamorfose die ons clubgebouw ondergaat. Als 
onderdeel van de verbouwing staat het aanpakken van 
de kantineruimte zelf op het programma. Een plek voor 
onze jeugd om ook na de wedstrijd samen tijd door 
te brengen. Een voetbalvereniging zoals de onze is 
tegenwoordig veel meer dan alleen die paar uurtjes per 
week op het veld. En een kantine waar de jeugd zich 
‘thuis’ voelt gaat daar dan ook zeker aan bijdragen.
Het komende seizoen is er voor ieder jongetje of meisje 
wel een team om in te spelen. Ongeacht niveau; of je nu 
speelt om het beste uit jezelf te halen of om recreatief 
en gezellig voetbal te spelen. Nieuwe leden zijn altijd 
welkom; neem contact met de betreffende coördinator 
van die leeftijdscategorie of schiet één van de leden 
van het jeugdbestuur aan op het sportpark. In overleg 
eerst meetrainen is geen probleem: iedereen is wel-
kom!

Namens het hele jeugdbestuur willen we iedereen: dus 
spelers, speelsters, begeleiding maar natuurlijk ook 
ouders en alle andere supporters van onze club veel 
plezier en succes toewensen. Wij zijn SEH!

Eric Wagenaar,
Voorzitter Jeugdbestuur

Op de foto (v.l.n.r.): Eric Wagenaar, Michiel de Gooijer, 
Nicolien van Petersen, Ruud de Gooijer, Johnny Visch, Ad 

IJzerman en Gerlof Logtenberg

Jeugdbestuur

ontwikkeling 
in het jeugdvoetbal
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Meidenvoetbal is inmiddels niet meer weg te denken bij 
SEH. Steeds meer krijgt het een professionele vorm waarbij 
woorden als ‘samen’ en ‘plezier’ centraal staan. Het leden-
aantal onder de meiden zit in een stijgende lijn. Door het 
intensief samen optrekken binnen de meidentak van de 
voetbalvereniging kan de club in vijf leeftijdscategorieën 
meespelen. Zo helpen de teams elkaar bijvoorbeeld bij het 
invallen tijdens een wedstrijd in een ander team om de wed-
strijd toch door te laten gaan. Dat de teams in ontwikkeling 
zijn blijkt ook wel uit de resultaten van de afgelopen jaren.

MO19-1 en Vrouwen 1
Aan het begin van vorig seizoen bleek dat er na goed overleg 
te weinig meiden overbleven om MO19-1 in stand te houden. 
De vrouwen hebben gezamenlijk gekeken naar de opties en 
er uiteindelijk voor gekozen om samen te gaan met het team 
Vrouwen 1. Het is mooi om te zien dat er tijdens een evalua-
tie werd aangegeven dat ze naar elkaar zijn toegegroeid en 
samen veel plezier beleven aan het voetballen. Ook zijn ze 
beter gaan voetballen en hebben ze het vertrouwen dat ze 
hun nieuwe doel gaan halen: hoger eindigen dan de andere 
teams in onze regio!

MO17-1 
MO17-1 is een team dat altijd goed presteert. Een onverwach-
te trainerswissel hebben ze samen goed opgepakt en on-
danks een nieuwe situatie zijn ze afgelopen seizoen twee keer 
op de tweede plaats geëindigd, waarmee ze aantonen altijd 
mee te doen om de prijzen. 

Het is de meiden gegund dat ze ook een keer op het bovenste 
schot mogen staan. Dit seizoen gaan ze 1e klasse voetballen 
en ook daar zullen ze met trainers André Nieuwenhuis
 en Nick Wisman weer hoge ogen gooien.

MO15-1
Ook was er bij MO15-1 halverwege het vorige seizoen een 
trainerswissel: Tonnie Hofmeijer heeft deze toppers onder 
zijn hoede genomen. Ze mochten na een goed voorseizoen 
in de eerste klasse starten. Samen, inclusief de staf, was het 
motto. Als je naar dit team kijkt, dan spat het plezier eraf. Dit 
alles resulteerde in een goede vierde plek. Een mooi voorbeeld 
waarbij plezier en prestatie samen gaan. 

MO13-1
MO13-1 is een team waar plezier zonder twijfel voorop 
staat. Een team waar het voor de trainers en begeleiders
 fijn is om mee te trainen. Prestatie stond, onder andere 
ook door het inpassen van vijf meiden vanuit MO11, in 
eerste instantie op de tweede plek. Maar na het pakken 

                      Meidenvoetbal bij SEH

Samen met plezier 
presteren!



van de nodige punten kregen ze de smaak te pakken 
en werd de prestatiedrang groter.  
In de voorjaarscompetitie hebben ze vanaf de eerste 
wedstrijd meegedaan in de titelstrijd. Uiteindelijk zijn 
ze verdienstelijk tweede geworden.

MO11-1 en MO11-2
Bij de MO11 hadden we afgelopen seizoen twee teams wat 
het mogelijk maakte om in te delen op niveau, waardoor je 
teamgenoten hebt van een meer gelijkmatig niveau. En dat 
komt het spelplezier ten goede. MO11-2 heeft goede stappen 
gemaakt. Het plezier is gebleven en de prestaties zijn verbe-
terd. Terwijl er voorgaand seizoen nog veelal met dikke cijfers 
werd verloren, deden ze vorig seizoen serieus mee in hun 
competitie en zijn de nodige punten gepakt.  
MO11-1 mocht na een goede eindpositie in de najaars
competitie in het voorjaar aantreden in de 1e klasse. Na mooie 
winstpartijen tegen onder andere vv Heerde werd in de laatste 
competitiewedstrijd de vierde plaats veiliggesteld door een 

nipte overwinning op een directe concurrent. Hulde!
Aankomend seizoen starten we met twee teams bij MO17 en 
MO13. Daarnaast hebben we een Vrouwen 1, MO15 en MO11-
team. We willen als individueel en als team steeds beter 
worden. Op naar nieuwe successen en mooie herinneringen! 
Wil jij hier ook bij horen? Kom dan eens kijken en ervaar het 
zelf! #wijzijnSEH.

Buiten de competitie om werden er ook leuke dingen 
gedaan bij de meidentak van SEH. Hier staat het woord 
‘Internationaal’ centraal. MO15-1 nam deel aan het goed 
georganiseerde internationale toernooi bij WZC/Hat-
to-Heim, waar veel teams aan deelnamen en hier hebben 
de meiden  SEH goed op de kaart gezet door de EUROPA 
LEAGUE te winnen met onder meer een heerlijke over-
winning  op een team uit Duitsland! 

De MO13-1 heeft een uitstapje naar het oosten gemaakt. 
Eerst op bezoek bij FC Twente in de Grolsch Veste en 
daarna glijden met 50 km/uur van een helling met een op-
blaasbare band! Na een kort nachtje bij de scouting werd er 
in Duitsland een wedstrijd gespeeld tegen de plaatselijke 
SV Sparta09. Een goed voetballende ploeg waar op de val-
reep een gelijkspel uit het vuur werd gesleept. Een gewel-
dige ervaring voor spelers en staf!

Als afsluiting van dit mooie seizoen organiseerde SEH op 
vrijdag 14 juni onder de bezielende leiding van Ben Toorn 
een Meidenavond voor leden en alle andere geïnteresseer-
de meiden. Een avond die samen met een toptrainer en drie 
speelsters van Borussia Mönchengladbach is opgezet. Een 
avond vol activiteiten die afgesloten werd met een DJ.

Allemaal voorbeelden waarin we samen tot veel in staat 
zijn! SEH meiden bruist van de energie en gaat verder. 
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Samen met plezier 
presteren!
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Internationale activiteiten 
voor bruisende meiden!
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Hoewêh ut nog mar eind mei is, zit Jehannes Dakdekker 
mie al achtur de voddn an. ‘Harm, hej oe stukkien veur de 
Presentasiegids van SEH al kloar?’ De media-commissie 
van SEH schient achtur de schârmm al drök te wean met 
de gids, die aant in september biej uule op de deurmat-
te veult. Hafoj, wat een gemâttel was dat toch, veureg 
seizoen; een prestasiegids óf presentasiegids. Ut mâk a 
geels niet zoveule uut, as ut dink tur mar prachteg uutzüt, 
met doarbinnin mooie verhaeln en plaagies. Dat kuj wêh an 
disse commissie oaverloatn.

Ut vlaggnschip van SEH, ut eerste, mös in de allerléste 
wedstried van ut veureg seizoen, de noacompetisie be-
reikn. Ondanks de winst, pissn de vente van ’t eerste noas 
de pot. Op doelsaldo gung ut toetje van de noacompetisie 
an de neuzn van de Witte Muuzn veurbiej. Hafoj, of nog 
bèter: enorme hafoj! Geen promosie noar een hoger nivo.

De dâdde klasse zöl toch mogelek muttn wean, veur de 
ploeg van trainer Pascal Veldwachtur. As zuule in ut nieje 
seizoen, de wedstriedn wint, die zuule ofgeloopm joar 
hebt verloorn, mut een stappien hogerop toch meugelek 
wean veur zo’n mooie club as SEH. Dan puilt de tribune 
op spôtpark de Eeuwlanderiejn weer uut zien voegn met 
fanetieke suppôters.

Alhoewêh… tribune? Ut schient dat de tribune is ver-
dweenn, noa de zomervekansie. Ut terras veur de ketine, 
met uutzich op veld iene, wordt uutebreid. Natuurlek kump 
tur een hek umheer te stoan, vollns de richlijnn van de 
bond van voeballers. Positief punt van dit alls is, daj tam-
mee met een pilsie of glaassie prik buutn kunt stoan.
Noadeel van ut terras is, dat de tribune foetsie is. As de 
voebal is een keertien van een bedenkelek nivo was, 
(kwamp gelukkeg niet vake veur…) koj as suppôtter wêh 
een nivo hoger goan stoan. Mar meschien züt Harm dat 
wêh vekeerd? 

Vâdder timmert de club nog an de ketine. De bar schient 
nog een stuk groter te wordn, en zöl ansluutn biej de 
keukn. De entree van ut clubgebouw wordt ok anepakt, en 
veur de notabeeln van de club, de bestuurders, kump een 
spesjale ingang noar de bestuurskamer. Oja, ut schient dat 
ut hökkien van Aarnt Vinke va radio zeuvm neegn vier, en 
woarin SEH-spieker Anton van Norel in zien pantalon met 

spiekerstof de wedstried van commentaar 
veurziet, ok verplaats giet 
wordn. Kottom; disse 
zomer is tur op de 
Eeuwlanderiejn weer 
bârgn wârk verzet. 
Vente (doar valt ok 
vrouwm onder); een 
dikke duum veur uule 
inzet!

Luu van SEH; Harm 
uut’t Darp wenst uule 
allemoale een prachteg en 
spôtief niej voebalseizoen toe! 
Mâk tur met mekaere wat moois 
van, dan kump de winst 
vanzelluf noar oe toe!

De groenten van 
Harm uut’t Darp.

Column
vanof de tribune 



van de bouw in 1984

Het clubgebouw of de accommodatie van een sport-
vereniging is enorm belangrijk. Het is de plek waar je 
samen komt en contact hebt met de andere leden. Het 
clubgebouw van SEH heeft de afgelopen maanden een 
flinke opknapbeurt gekregen.

De eerste werkzaamheden aan de verbouw van de kan-
tine van voetbalvereniging SEH zijn gestart op maandag 
17 juni. De hele zomer is er gewerkt aan dit grote project, 
waar verschillende bekende bedrijven en sponsoren 
uit de omgeving van Heerde hun bijdrage aan hebben 
geleverd.

speciale bouwcommissie
Bij het bestuur van SEH leefde al langer de wens om het 
clubgebouw en de omgeving ervan een flinke opknap-
beurt te geven. Een speciale bouwcommissie heeft zich 
al een aantal jaren gebogen over plannen, mogelijkhe-
den en ontwerpen. Aanvankelijk was het plan het project 
gefaseerd uit te voeren, maar uiteindelijk is besloten alles 
in één keer te doen. Die overweging heeft te maken met 
verschillende praktische voordelen en lagere kosten.

hele club heeft bijgedragen
De leden van SEH zijn via een bijzondere Algemene 
Ledenvergadering in april op de hoogte gesteld van de 

plannen en de wijze van financiering. Mooi is ook dat 
de hele club heeft bijgedragen. Zo hebben de ‘onder-
steunende diensten’, te weten de Vrienden van SEH en 
de Supportersvereniging, forse bedragen beschikbaar 
gesteld. Laatstgenoemde deelde een cheque van 7.500 
euro uit; namens de Vrienden is maar liefst 12.500 euro 
overgemaakt.

verschillende werkzaamheden
Het plan bestaat uit meerdere onderdelen en verschillen-
de werkzaamheden. Zo is de entree van het clubgebouw 
aangepast. De keuken en bar zijn samengevoegd. De 
gasten kunnen vanaf heden alleen nog buitenom bij het 
wedstrijdsecretariaat komen.

Het terras op de statribune is uitgebreid en daarnaast 
is er gedeeltelijk een luifel boven het uitgebreide terras 
geplaatst, waardoor bezoekers nu ook buiten droog naar 
een wedstrijd kunnen kijken. De pui in de kantine langs 
het hoofdveld is vervangen en de ramen zijn voorzien van 
dubbel glas. De dakplaten waarin nog asbest aanwezig 
was, zijn volledig vervangen door een asbestvrij dak. Tot 
slot is het commentaarhok verdwenen; een soortgelijke 
ruimte zal in de loop van dit seizoen aan de andere kant 
van het hoofdveld komen te staan. En natuurlijk zal ook 
later de inrichting van de kantine een opknapbeurt krijgen.
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Grote verbouw clubgebouw

moderner en 
nog gezelliger!



duurzaamheid, asbest en milieu
Voorzitter Barend de Ruiter van SEH is tevreden: ,,Na een 
lange voorbereiding konden we eindelijk beginnen. Daar 
ben ik blij om. Gezien de huidige accommodatie waren de 
werkzaamheden hard nodig. Bijvoorbeeld op het gebied 
van duurzaamheid, asbest en milieu waren verbeteringen 
wenselijk. Door het pimpen van de kantine proberen we 
het ook gezelliger te maken en de sfeer te vergroten.’’

eerste Open Dag
Zaterdag 31 augustus, de datum van de eerste Open Dag 
van SEH in combinatie met het omringende bedrijventer-
rein, en de feitelijke start van het nieuwe seizoen waren 
de werkzaamheden nagenoeg gereed. Toen werd het 
nieuwe clubgebouw ook officieel worden geopend. De 
herinrichting van de kantine zal in de loop van het nieuwe 
seizoen zijn beslag krijgen.

Bij het ter perse gaan van deze gids waren nog niet alle 
werkzaamheden afgerond, maar de foto’s geven al een 
goede indruk van hoe het is geworden. Benieuwd naar 
het eindresultaat? Kom een keer langs of bekijk onze 
website: vvseh.nl.
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RABO JEUGDWEEKEND: HET LEKKERSTE TOETJE VAN HET SEIZOEN
RABO Jeugdweekend

HET LEKKERSTE TOETJE 
VAN HET SEIZOEN
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Veel van de leden van SEH behoren tot de categorie 
‘jeugd’. Jongens en meisjes van de minipups, de Veldhuis 
League4Kidz en natuurlijk de pupillen komen vooral om 
te voetballen. Maar er is meer bij deze voetbalvereniging. 
De jongelingen worden ook vermaakt met verschillende 
activiteiten. En als het daar om gaat is hét hoogtepunt van 
het jaar steevast het RABO jeugdweekend, aan het eind 
van het seizoen.

Door de organisatie, bestaande uit tientallen mensen vanuit 
verschillende lagen binnen de club, wordt elk jaar het 
onderste uit de kan gehaald. De hele vereniging kijkt ieder 
jaar weer uit naar het festijn, waar zaken als teamspirit en 
gevoel van grote saamhorigheid zeker tot uiting komen.

evenement geadopteerd
Het jeugdweekend is voor J/MO13, J/MO11, JO9 en JO8, 
spelers van de Veldhuis League4Kidz én de minipups. Dit 
jaar voor de vijfde keer onder de naam ‘RABO Jeugdweek-
end’, omdat deze bank als sponsor het evenement heeft 

geadopteerd. Ook diverse andere bedrijven en sponsoren 
leveren overigens hun niet te onderschatten bijdrage aan 
het jeugdweekend.

onderling voetbaltoernooi
Op de donderdagavond voor het jeugdweekend wordt 
gestart met het opbouwen van meerdere grote tenten, be-
stemd voor de overnachting. Dankzij de vele vrijwillig(st)ers 
stond het onderkomen op de strook weer in 'no-time'. Op 
vrijdagmiddag rond 15.30 uur ging het evenement van start. 
Nadat alle luchtbedden waren opgeblazen en iedereen 
een plekje onder het tentdoek had gevonden, werden alle 
spelers voorzien van een snackje en een drankje. Vervol-
gens werd een onderling voetbaltoernooi gehouden, waar 
iedereen ook een aantal penalty’s moest nemen om de 
finalisten voor de volgende dag te bepalen.

Na afloop van het toernooi is er voor de jongste jeugd een 
avond georganiseerd bij de buren van sportschool Bijster-
bosch. Daar mochten de jongens en meisjes zich verga-
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pen aan de grote fitnessapparaten en kregen zij een lesje judo en 
bootcamp. De oudere jeugd mocht onder meer deelnemen aan een 
voetbalquiz (georganiseerd door de Vrienden van SEH) en daar-
naast was er de gelegenheid om elkaar online uit te dagen, middels 
een potje FIFA. De e-gamers zorgde al snel voor een volle bestuurs-
kamer als plaats van handeling.

ochtendactiviteiten
Na een korte (…?) nachtrust, thuis dan wel op het sportpark, volgde 
eerst een stevig ontbijt. Voor de ochtendactiviteiten was veld drie 
omgetoverd tot een waar attractiepark, waar alle kinderen in groe-
pen van de diverse spellen gebruik maakten, zoals een wipe-out 
baan, een stormbaan, een rodeostier en nog véél meer. Ander uit-
dagend onderdeel was een soort slangenvoetbal, waarbij de jeugd 
de bal via het water uit de brandweerslangen (en met behulp van 
de plaatselijke lieden) de bal in het doel moesten krijgen. Een erg 
geslaagd onderdeel, zeker gezien de goede weersomstandigheden, 
en waar speciale dank voor de brandweer uit Heerde zeker op zijn 
plek is!

traditioneel de penaltyfinale
Als afsluiting op zaterdag rond het middaguur was traditioneel de 
penaltyfinale. Onder het toeziend oog van veel publiek probeer-
den de finalisten met hun laatste krachten nog een aantal ballen in 
het net te schieten. Nadat de penaltybokalen voor de kampioenen 
waren uitgedeeld, kregen alle deelnemers nog een broodje met wat 
lekkers en daarna gingen ze enthousiast huiswaarts. Voor het me-
rendeel ongetwijfeld een kwestie van even douchen en dan vooral 
héél lang slapen!

alles vlekkeloos verlopen
Diverse clubmensen en vrijwilligers zorgden er weer voor dat alles 
vlekkeloos is verlopen. Inmiddels kan er gezegd worden dat deze 
‘roze brigade’, verwijzend naar de shirts die de organisatoren aan 
hadden, een geoliede machine is. Het RABO Jeugdweekend is voor 
deelnemers gratis, want een belangrijk deel van de kosten wordt 
door de hoofdsponsor, de vele lokale bedrijven en bijvoorbeeld ook 
de Supportersvereniging gedekt. De organisatie en onze SEH-jeugd 
zijn alle vrijwilligers en bedrijven erg dankbaar voor hun bijdragen. 
Op naar volgend jaar! Want dan wacht ongetwijfeld weer een nieuw 
spektakel op De Eeuwlanden, als het lekkerste toetje van het sei-
zoen.



Voor de zomer al een aantal trainingen en oefenwed-
strijden en vervolgens in het nieuwe seizoen jezelf van 
je allerbeste kant laten zien. En dan maar hopen dat de 
trainer je kiest voor het selectieteam in jouw leeftijdsca-
tegorie; het kiezen van een nieuw elftal kan tot de nodige 
stress en spanning leiden bij spelers, ouders en andere 
betrokkenen. Maar voor Tymen Rekers (29), de trainer 
van SEH JO15-1, is het een peulenschil. Hij geeft een 
fraai inkijkje in zijn werkwijze.

Gaan we voor de Hoofdklasse
Hij gaat deze avond rustig zitten op een stoel, op het 
terras van SEH. Zijn ‘nieuwe selectie’ heeft zojuist een 
oefenwedstrijd gespeeld. Het eindigt in een 2-0 winst op 
de leeftijdsgenoten van WHC uit Wezep. ,,We waren veel 
beter. We hebben het verschil niet echt kunnen uitdrukken 
in doelpunten, maar ik ben zeker niet ontevreden’’, meldt 
hij.

Tymen komt uit Nunspeet en heeft daar bij de plaatselijke 
vv al de nodige trainerservaring opgedaan. Hij is nu aan 
zijn vijfde seizoen begonnen als trainer van de JO15-1, bij 
SEH. ,,Het bevalt supergoed’’, zegt hij. ,,Toen ik hier kwam 
speelde het team in het rechterrijtje in de 2e klasse. De 
afgelopen jaren zijn we stapsgewijs steeds beter gewor-
den. Het afgelopen seizoen zijn we tweede geworden in 
de 1e klasse, dit jaar gaan we voor de Hoofdklasse’’, zegt 
hij vastberaden.

Maar Tymen wil niet dat alleen hij de credits krijgt voor de 
enorme ontwikkeling van het jeugdelftal. ,,Alle trainers 
hebben daarin een rol gespeeld, dat begint al bij de aller-
kleinsten. Ik ben hierheen gekomen, omdat ik van mening 

Voetbal Technische Commissie 

De vijf punten 
van trainer Tymen 

om te selecteren
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was dat qua grootte er hier veel meer mogelijk zou moeten zijn. 
Grappig dat het nu zo uitkomt.’’

Het ‘oude seizoen’ zit er eigenlijk nog niets eens op, maar van 
stress is bij de jongens van JO15-1  geen sprake; de selectie 
voor het volgende seizoen is al helemaal rond. ,,Ik doe dat al-
tijd heel snel. Zodra ik het weet meld ik het, vaak begin juni. Zo 
laten we geen jongens de hele zomer in spanning.’’

Maar hoe gaat zo’n zoektocht naar nieuwe spelers? ,,Er gaan 
vijf jongens over naar de JO17. Dat betekent dat we op zoek 
zijn naar vier of vijf spelers. Ik wil altijd een selectie hebben 
van dertien of hooguit veertien spelers. Niet te veel. We spelen 
A-categorie. Dat houdt in dat je er niet meer in mag. 

Meeste kans hebben om SEH 1 te halen
Tymen moest voor het nieuwe seizoen dus op zoek naar zo’n 
vijf nieuwe spelers. ,,En dat moeten de jongens zijn die in 
potentie de meeste kans hebben om SEH 1 te halen. Daar gaat 
het om. Ik krijg van Hoofd Jeugdopleiding Gerrit van Leeuwen 
een lijst met namen en ik ga zelf bij trainingen en wedstrijden 
kijken. Met die jongens gaan we dan vanaf maart trainen, dus 
dan krijg je al snel een beeld. Dat gebeurt natuurlijk altijd in 
overleg met andere trainers en er is altijd een terugkoppeling. 
Soms is het wel lastig om te beoordelen wie een talent is, om-
dat spelers zich vaak nog tot hun zestiende vormen.’’

KIJKEN NAAR VIJF DINGEN
De positie is van belang, maar niet de grootste eis. ,,Tijdens 
de trainingen kijken we eigenlijk naar vijf dingen: techniek, 
snelheid, inzicht, mentaliteit en de motoriek van spelers. Op 
basis daarvan krijg je wel een idee en dat ga je dan uitproberen 
in oefenwedstrijden. Kleinere dingen kun je jongens natuurlijk 
altijd nog aanleren. Qua positie: we proberen zo compleet mo-
gelijke voetballers te creëren. Stel dat iemand de hele oplei-
ding linksback is geweest, maar de hoofdtrainer van de eerste 
selectie al een goede linksback heeft, dan is het gedaan. Als je 
completer bent, kunnen ze je altijd gebruiken. Trainers moeten 
aanvoelen waar spelers het best tot hun recht komen op basis 
van hun kwaliteiten. Dat bepaalt mede of je uiteindelijk als 
talentvol beoordeeld wordt.’’

Moeilijk vindt Tymen het selecteren van een nieuwe ploeg dus 
niet. ,,Nee, absoluut niet. Ik ga ook uit van mijn eigen mening. 
Ik doe niet aan vriendjespolitiek en laat me niet beïnvloeden 
door bijvoorbeeld ouders. Ik doe wat in mijn ogen het beste is.’’

SEH JO15-1 seizoen 2018/2019



 

Minipups
Bij de jongste SEH-jeugd maken kinderen spelenderwijs 
kennis met voetbal en sport: samen spelen, bewegen en de 
eerste voetbaltechnieken leren en dat is al mogelijk vanaf 
de leeftijd van 4 jaar! Want elke zaterdagochtend trainen 
de allerkleinsten (4 en 5 jaar) tussen 09.00 en 10.00 op het 
hoofdveld van De Eeuwlanden, waarbij veelal begonnen 
wordt met het aanleren van de basisbeginselen en elke trai-
ning uiteraard afgesloten wordt met een heus partijspel.

Van veldbezetting hebben de minipups (dé officiële be-
naming van de jongste SEH-afdeling) gelukkig nog niet 
gehoord, want van het uitgezette veld van 20 bij 20 meter, 
wordt hooguit vier (nou vooruit- vijf) vierkante meter ge-
bruikt. Prachtig wanneer één van de kleine reuzen het net laat 
bollen en het gehele team dat komt vieren, niet wetende dat 
aan de andere kant van het veld de bal inmiddels ook al in het 
kleine goaltje ligt…

Wie geïnteresseerd is in de minipups kan geheel vrijblijvend 
contact opnemen met trainer van deze geweldige groep 
voetballertjes, selectiespeler Michiel de Gooijer. Hij is te be-
reiken via 06-12642359 en/of via michieldegooijer@hotmail.
com

Veldhuis League4Kidz
Eenmaal klaargestoomd op veelal het middenterrein van het 
hoofdveld op De Eeuwlanden, wacht de volgende stap in de 
SEH-opleiding. En ook al is die stap heel klein, de competitie 
die dan wacht is een hele stoere en misschien wel te vergelij-
ken met de Champions League van televisie: spelen in tenues 
van bijvoorbeeld Liverpool, Juventus of Real Madrid; het kan 
allemaal bij SEH in de Veldhuis League4Kidz!

Elke zaterdag vindt er namelijk een heuse onderlinge com-
petitie plaats in de tenues die sprekend lijken op die van 
de bekende Europese topclubs. In teams van maximaal vijf 
jongens en/of meisjes wordt er op ongeveer een kwart veld 
vier tegen vier gespeeld. Iedere groep heeft zijn vaste bege-
leider, zodat de jeugd iedere week een vertrouwde omgeving 
heeft, maar wel telkens tegen andere teams speelt!

En wie zich afvraagt of deze manier van voetballen en lekker 
met elkaar spelen veel lachende gezichten oplevert, moet 
op zaterdagochtend maar eens langskomen bij SEH! Aan-
schouw het spektakel bijvoorbeeld vanaf het schitterende 
terras met een bakje koffie en iets lekkers en probeer het 
aantal lachende gezichten eens te tellen. Een zeer lastige 
opgave, want het plezier spat er zowel in het veld, als náást 
het veld bij ouders en opa’s en oma’s vanaf! 

Voetbal bij de jongste jeugd is gezamenlijk plezier en zó 
hoort het te zijn.

Van de spelers van de Veldhuis League4Kids wordt ove-

Ook al kan het er op sportpark ‘De Eeuwlanden’ op woensdagmiddag 
en/of zaterdagochtend soms best al wel fanatiek aan toe gaan bij de 
allerkleinsten van de SEH-familie, uiteindelijk is plezier en heerlijk buiten 
kunnen spelen het belangrijkste. Met een grote glimlach sportief bezig 
zijn met leeftijdsgenoten, onder warme en vertrouwde omstandigheden 
én op een schitterend voetbalcomplex; het kan bij SEH.
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De allerkleinsten van SEH

plezier is leidend!



rigens op zaterdagochtend al wel iets meer verwacht dan 
van de allerkleinsten…  Daarom is er voor deze groep ook 
elke woensdagmiddag een training. Balbeheersing, passen/ 
trappen en aannemen wordt dan spelenderwijs bijge-
bracht door een grote groep gecertificeerde begeleiders 
en trainers. Zo zijn de spelers net iets beter voorbereid voor 
die ene dag, want voor voetballers is zaterdag nog altijd de 
mooiste dag van de week!

Geïnteresseerd in deze speelvorm? Kom gewoon eens 
langs op woensdagmiddag, meld je even bij één van de 
trainers en doe gelijk mee.

Het ‘echte’ werk
Na de Veldhuis League4Kidz gaat het echte werk beginnen, 
voor zowel de jongens als de meisjes. Je komt dan in een 
voetbalteam waarmee je gaat trainen (vaak tweemaal per 
week) en op zaterdag een wedstrijd speelt tegen teams uit 
de omgeving van Heerde! Dit alles op een groter veld, met 
net iets meer teamgenoten en de wedstrijden duren telkens 
iets langer.

Maar ook in deze vorm van voetbal is het goed te vermelden 
dat er bij SEH in elke leeftijdscategorie voldoende moge-
lijkheden zijn. Van selectieteams die op een hoog niveau 
spelen, tot vriendenteams die op een wat lager niveau wed-
strijden proberen te winnen en zo samen veel lol beleven 
aan het mooie spel dat voetbal heet.

Een samenvatting van de jongste SEH-jeugd: Alles is mo-
gelijk en voor iedereen is plek op De Eeuwlanden. Wees 
welkom en kom samen met heel veel anderen lekker plezier 
maken! 
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Win mooie prijzen met de 
SEH-puzzel!
Zo. Bijna dit blad helemaal doorgenomen. Hulde 
daarvoor! Maar heeft u ook een beetje opgelet? Ja? 
Dan is deze puzzel wellicht iets voor u. Doe mee en 
maak kans op verschillende mooie prijzen!

Uitleg:
In dit magazine zijn advertenties van sponoren te 
vinden. Van paginagroot tot wat kleiner. Uit een 
aantal hebben we een klein gedeelte gekopieerd. Die 
stukjes zijn hieronder te vinden. Weet u om welk be-
drijf het gaat? Vul de naam in. Weet u het niet? Zoek 
het dan terug op in de gids. Als u alle uitgesneden en 
gekopieerde gedeeltes terug heeft gevonden, en alle 
antwoorden hebt ingevuld, komt er een begrip uit het 
voetbal in de witte rondjes te staan!
De complete puzzel, dus niet alleen het antwoord, 
kunt u op twee manieren doorsturen naar de redactie 
om mee te doen voor de prijzen. De eerste manier 
is door de puzzel uit te knippen en in te leveren in 
een bus in de kantine van SEH. Dit kan tot uiterlijk 1 
oktober a.s. 
De tweede manier is door de puzzel te mailen, bij-
voorbeeld door een duidelijke foto te maken, naar 
commercielezaken@vvseh.nl. De redactie moet 
kunnen controleren of alle oplossingen goed zijn in-
gevuld, let hierop! Het betekent dat wij de complete 
puzzel met alle antwoorden uiterlijk 1 oktober willen 
hebben.
Omstreeks 10 oktober worden uit alle juiste inzen-
dingen drie winnaars getrokken. Zij krijgen persoon-
lijk bericht van de redactie.

De prijzen, beschikbaar gesteld door onze sponsoren:
Hoofdprijs: 
Diner voor twee, aangeboden door restaurant 
De Postkamer in Heerde
Tweede prijs: 
Waardebon ter waarde van 50 euro, aangeboden 
door Rozendal Home Electro in Heerde
Derde prijs: 
Boodschappenpakket ter waarde van circa 50 euro, 
aangeboden door Plus Van den Hoven

*Velden verplicht om in te vullen. Deze informatie wordt enkel 

gebruikt om jou te kunnen contacten wanneer je een prijs 

hebt gewonnen.
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Aantal letters
UitkomstJuiste letter

Uitkomst puzzel (in de witte rondjes):
Naam*:

Adres*:

Mailadres*:

Telefoonnummer*:
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