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AD Autobedrijf Slagter is al geruime tijd shirtsponsor van de 
Toernooicommissie van het Internationaal Frans Hemmelder 
Toernooi.  
 
 
Autobedrijf Slagter, het AD Autobedrijf waarmee u altijd beter uit bent. Snelle vakkundige service. Deskun-
dig en onafhankelijk advies.  
Kennis van alle merken. 24 maanden gegarandeerde kwaliteit op reparaties en toch voordelig. 
 
Autobedrijf Slagter hoort dan ook tot Autodistribution International: een Europees netwerk  
met zo’n 4500 vestigingen in 11 landen. Autobedrijf Slagter is al ruim 26 jaar een BOVAG  
autobedrijf. 
Verder heeft Autobedrijf Slagter het internationale kwaliteitslabel “Erkend reparateur”.  
Als het om de auto gaat, neemt u als automobilist geen risico.  
Die geeft u alleen in handen van een vakman die kwaliteitsonderdelen monteert en over  
geupdate kennis beschikt. zie onze beoordelingen op www.klantenvertellen.nl  of  www. ANWB garage re-
view.nl 
 
Aanschaf 
Natuurlijk kunt u bij Autobedrijf Slagter terecht voor 
aanschaf van nieuwe auto’s en occasions voor een 
scherpe prijs. 
 
Onderhoudsbeurt 
De Algemene Periodieke Keuring is niet meer dan 
een momentopnamen. Bovendien wordt vooral ge-
keken naar de verkeersveiligheid. Motor en ver-
snellingsbak komen bijvoorbeeld helemaal niet aan 
de orde.  
 
Wordt uw auto goedgekeurd, dan betekent dit dus 
niet dat u een jaar lang geen onderhoud hoeft te 
plegen. U weet zeker dat Autobedrijf Slagter uw 
auto van top tot teen controleert. Daarbij komen 
alle belangrijke onderdelen aan de orde. Van remmen en banden tot schokdempers, Uitlaat en katalysator.  
 
Duidelijkheid  
Wordt bij de onderhoudsbeurt een mankement geconstateerd, dan hoort u dit meteen. Ook kan de monteur 
u precies vertellen welke reparaties u op korte termijn nog kunt verwachten. U weet dus vooraf precies waar 
u aan toe bent en wat de kosten zijn. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.  
 
Prijsopgave vooraf  
Bij reparaties aan uw auto gebruikt autobedrijf Slagter alleen onderdelen van hoge kwaliteit die voldoen aan 
de strengste specificaties. Daarbij bent u verzekerd van vaste en scherpe reparatieprijzen voor tal van pro-
ducten. Van remblokken en accu's tot uitlaat- en schokdempers. Wij kunnen voor uw auto de juiste prijscal-
culatie maken, inclusief onderdelen, arbeidsloon, klein materiaal, milieukosten en BTW.  
Over duidelijkheid gesproken.  
 
Laat ook u AIRCO regelmatig controleren. Ook dat is bij ons mogelijk met de modernste apparatuur. 

Industrieterrein Bergweide 
Groningerstraat 9 
7418 BX Deventer 
 
Tel: 0570-632605 
 
www.ad-autobedrijfslagter.nl/ 
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COLOFON STICHTINGSBESTUUR 
2017  

Danny Brouwer  Voorzitter 

Ruud van der Wal Secretaris 

Marco van Putten Teams 

Brian Brouwer Penningmees-
ter/Sponsoring 

Danny Nap  Acts  

Roy Nijman Jeugd / VVDS 

Sven Bootsveld  

  

  

  

Uitgave mei 2018 
 
www.fhtdeventer.nl 
@FHTDeventer 
 
 

WIJ DANKEN ALLE ADVERTEERDERS  
DIE DEZE UITGAVE MOGELIJK MAKEN 

Deelnemers FHT 2017 
 
 
HUIF (Denmark) 
Torpedo AFC (England) 
Sallandia  (NL) 
Sportclub Deventer (NL) (host) 
Go Ahead Norway (Norway) 
IJsselstreek 
Be Quick Zat. 1 
FC RDC 
 
 

5 | Deelnemende Teams 

6 | Voorwoord Voorzitter SCD 

8 | Kampioenen 

9 | Voorwoord Voorzitter FHT 

13 | Wedstrijdschema 

17 | Vriendenmiddag 

10 | Aankondiging Toernooi 



 

 

Zwolseweg 349     | 7412   AK   | Deventer  
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Deelnemende teams 



 

 

Robert Berends, voorzitter Sportclub Deventer 

Beste FHT-vrienden, 
  
Ook dit jaar wordt door wederom het internationale Frans Hemmelder toernooi (FHT) weer georganiseerd op de vel-
den van Sportclub Deventer. Het toernooi wordt al sinds 1986 georganiseerd en dat is natuurlijk al een prestatie op 
zich. Dat het toernooi ook nog steeds volgens het originele motto, regionaal speelt internationaal, en dat tijdens FHT 
niet alleen voetbal, maar ook gezelligheid centraal staat, maakt het toernooi nog aantrekkelijker voor zowel de 
(internationale) teams als ook de toeschouwers (of zelfs fans). 
  
Dit jaar nemen er zoals gezegd wederom internationale teams deel aan het FHT. Een daarvan willen we via deze 
weg eens extra bedanken en in het zonnetje zetten, namelijk H.U.I.F. uit Denemarken. Waarom H.U.I.F. vraagt u zich 
af? Het FHT wordt al sinds 1986 georganiseerd. Er is een club die alle edities heeft meegedaan, en dat is natuurlijk 
Sportclub Deventer zelf. Er is echter ook een club dat dit jaar haar 30e jubileum viert op FHT: u raadt het al: H.U.I.F. 
Aan H.U.I.F. , hjertelig gratulere og fornøjelse in goed Deens, maar ook gefeliciteerd aan de organisatie, die blijkt 
clubs langdurig aan het toernooi te kunnen binden. Dat betekent dat het toernooi niet alleen goed georganiseerd is, 
maar echt de moeite waard is om jaarlijks voor terug te komen, ongeacht de afstand. In die periode heeft H.U.I.F. 
zich eenmaal als winnaar mogen uitroepen, we kijken ernaar uit of ze in hun jubileumjaar dit kunststukje kunnen her-
halen. 
  
Een ander motto van de FHT commissie luidt: een toernooi organiseer je als club, maar een toernooi MAAK je sa-
men. Met 8 deelnemende teams belooft het dit jaar dan ook wederom een sportief en gezellig spektakel te worden. 
Daarbij lijken de weerberichten goed, dus dat kan de pret alleen maar groter maken. 
  
Ik wens iedereen een geweldig en vooral sportief Frans Hemmelder Toernooi toe! 
  
Robert Berends 
Voorzitter Sportclub Deventer 
 
———————————————————————————————————————————————————-- 
 
Dear FHT-friends, 
  
The international Frans Hemmelder tournament (FHT) is this year again organized at the grounds of Sportclub De-
venter. FHT is being organized since 1986, which is an achievement by itself. The fact that the tournament still ap-
plies the original motto, the region plays international, and that not only football but also the Dutch 
‘gezelligheid’ (really, no translation exists for this word) is of major importance, makes FHT even more attractive to 
players as well as spectators (or even fans). 
  
As mentioned this years again international clubs join the tournament. One of those we would like to give some extra 
attention, namely H.U.I.F. from Denmark. Why H.U.I.F. you ask? Well FHT is being organized since 1986. One club 
has been a participant in all editions, this is ofcourse Sportclub Deventer herself. One club however is celebrating her 
30th anniversary as participant of FHT: yes, you guessed it. This is H.U.I.F. To all players and staff and fans of 
H.U.I.F.: hjertelig gratulere og fornøjelse (in perfect Danish), but also congratulations to the organization. It appears 
that FHT can attract and commit clubs for a long period of time, which means that the tournament is not only well or-
ganized but is REALLY worth the effort to come back yearly, despite the distance. In this period H.U.I.F. has been the 
champion one time, let’s see whether they can repeat this in this edition. 
  
Another motto of the organization is: a tournament is organized by one club, but the tournament is MADE together. 
FHT 2018 has 8 participating teams. This promises that FHT 2018 will become a sportsmanlike and ‘gezellig’ tourna-
ment again. The weather forecasts appear promising as well, so this can only increase the joy. 
  
I wish all a great Frans Hemmelder Toernooi, enjoy! 
 
Robert Berends 

Voorwoord 
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1986 IJSSELBOYS NL 

1987 IJSSELBOYS NL 
1988 S.V. ALEMANIA BLANKE D 

1989 VORWAERTZ GRONAU D 

1990 SALLANDIA NL 

1991 A.Z.S. WARSCHOW PL 

1992 F.P.C. DE CHARTRES FR 

1993 S.C. DEVENTER NL 

1994 A.I.F. AUNSLEV DK 

1995 F.P.C. DE CHARTRES FR 

1996 DE GAZELLE NL 

1997 S.V. COLMSCHATE NL 

1998 V.V. RAALTE NL 

1999 SPORTCLUB BRUMMEN NL 

2000 TORPEDO A.F.C. GB 

2001 V.V. DAVO NL 

2002 OLYMPIA GOUDA NL 

2003 OLYMPIA GOUDA NL 

2004 TURKSE KRACHT  NL 

De Kampioenen   1986  - 2017 

2005 OVERWETERING NL 

2006 TURKSE KRACHT NL 

2007 H.U.I.F. DK 

2008 DE GAZELLE NL 

2009 DE GAZELLE NL 

2010 DE GAZELLE NL 

2011 FC ZANDWEERD NL 

2012 FC ZANDWEERD NL 

2013 SALLANDIA NL 

2014 NEDERLANDS ID TEAM NL 
2015 NEDERLANDS ID TEAM NL 

2016 SPORTCLUB DEVENTER NL 

2017 BE QUICK ZUTPHEN  zatt. 1 NL 
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Brian Brouwer, Voorzitter FHT Commissie 
Voorwoord 

Beste sportvrienden en vriendinnen, 
 
Met gepaste trots heet ik u van harte welkom op alweer de 33ste  editie van het 
Frans Hemmelder Toernooi.  
 
Traditie getrouw zullen de festiviteiten beginnen op de vrijdagavond,Om 20.00 
uur zal het toernooi officieel geopend worden en de eerste wedstrijd van het 
toernooi zal worden gespeeld. De avond zal zoals altijd in de kantine afgesloten 
worden waar met een lekker muziekje op de achtergrond genoten kan worden 
van een hapje en een drankje.  
 
De zaterdag staat in het teken van de poule wedstrijden. Anders dan andere 
jaren zal de vriendenmiddag niet op de zaterdagmiddag plaats vinden maar op 
de zondagmiddag. Na het laatste fluitsignaal kunt u op zaterdag bij ons aan-
schuiven voor een geheel verzorgde barbecue. Polsbandjes zijn te verkrijgen 
bij de organisatie. Na het diner is er de feestavond waar iedereen zijn 
(muzikale) hart kan ophalen. In onze sfeervolle kantine zullen er plaatjes van 
vroeger en nu er voor zorgen dat bij iedereen de heupjes los gaan!  
 
De zondag zal dit jaar wat anders verlopen dan normaal. De kruisfinales zullen 
gelijk al plaatsvinden ivm de nacompetitie wedstrijd die het 1e elftal van Sport-
club Deventer moet spelen. 
 
Wij hebben de nodige voorbereidingen getroffen en zullen ons best doen om er 
weer een geslaagd weekend van te maken. Hopelijk dat het weer hier een 
steentje aan kan bijdragen. 
 
Ik wens u allen een sportief en gezellig weekend toe, 
 
Brian Brouwer 
Voorzitter FHT.  
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Wedstrijdschema 
Frans Hemmelder Toernooi 

 

 

Poule A 

naam 
Torpedo AFC 
Go Ahead Norway 
Be Quick Zutphen zat. 
S.C. Deventer 
 
Poule B 
naam 
RDC 
IJsselstreek 
H.U.I.F. 
Sallandua 
 
 
 
 

, vel vrijdag 8 juni   , Uitslag 
20.00 1 SC Deventer - Be Quick Zutphen zat.   -   

        
        

, vel zaterdag 9 juni   , Uitslag 
09.30 1 H.U.I.F. - Sallandia   -   
09.30 2 RDC   Ijsselstreek   -   
10.30 1 Go Ahead Norway   Torpedo AFC   -   
10.30 2 OLD HUIF   OLD SC Deventer   -   
11.30 1 Sallandia   RDC   -   
11.30 2 Ijsselstreek   H.U.I.F.   -   
12.30 1 Torpedo AFC   Be Quick Zutphen zat.   -   
12.30 2 OLD SC Deventer   OLD Go Ahead Norway   -   
13.30 1 SC Deventer   Go Ahead Norway   -   
13.30 2 RDC   H.U.I.F.   -   
14.30 1 Sallandia   Ijsselstreek   -   
14.30 2 OLD Go Ahead Norway   OLD HUIF   -   
15.30 1 Go Ahead Norway   Be Quick Zutphen zat.   -   
15.30 2 Torpedo AFC   SC Deventer   -   

        
        

, vel zondag 10 juni   , Uitslag 
09.45 1 Winnaar poule A - Nummer 2 poule B   -   
09.45 2 Winnaar poule B - Nummer 2 poule A   -   
10.45 1 Nummer 3 poule A - Nummer 3 poule B   -   
10.45 2 Nummer 4 poule A - Nummer 4 poule B   -   

   penalties 3e/4e prijs       
11.45 1 Verliezer kruisfinale 1 - verliezer kruisfinale 2   -   

   finale       
12.00 1 Winnaar kruisfinale 1 - Winnaar kruisfinale 2   -   
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Beste vrienden en vriendinnen, 

 

Op zondagmiddag 10 juni wordt er weer een gezellige vriendenmiddag  georganiseerd voor onze  

vrienden en vriendinnen, die het FHT een warm hart toedragen.  

De vriendenmiddag zal beginnen rond de kruisfinales. (± 13:00 uur) 

 

Tijdens de vriendenmiddag krijg je een hapje en een drankje aangeboden door onze sponsors  

Eddie Kers, bekend van café De Heks. en Cava Andalusië 

 

Tijdens de Nieuwjaarsborrel was er gelegenheid om een vriendenpasje te kopen voor het luttele  

bedrag van € 5,-.  Mocht dat niet zijn gelukt, meld je dan bij de organisatie.  

Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar, maar op=op! 

 

Namens de organisatie wens ik iedereen een sportief en gezellig toernooi toe. 

 

Marco van Putten 

FHT Commissie 

Midden in het oude centrum, achter de Waag, waar de heks ooit tegen de muur is gevlogen, ligt het mooiste spe-

ciaal bierencafé van Deventer. 

Voor de liefhebber: er zijn vijfentwintig taps en ruim honderd bieren van de fles.  De Heks is één van de oudste 

horecagelegenheden van Deventer. Al begin 1300 was er een herberg gevestigd. 

De Heks is een begrip in Deventer en ver daarbuiten. De Nederlandse speciaal bieren vormen het hoofdmenu 

maar ook gerstenat uit diverse andere landen is ruim voorhanden. Een bierencafé heeft natuurlijk ook zijn eigen 

bieren. Als huisbieren kunnen we u de Witte Maan (witbier) en de Pyromaan (blonde bitter) van harte aanbevelen. 

Kom langs en geniet van de sfeer, ons uitgebreide assortiment, de speciale evenementen, live muziek en bier-



 

 

Vrijdag 8 juni 2018 
 
20.00 uur     Openingshandeling door FHT Commissie 
20.15 uur    Openingswedstrijd Sportclub Deventer – Torpedo 
21.00 uur    Einde opening. Informele borrel in clubhuis Sportclub Deventer  
       met muziek verzorgd door DJ  
00.00 uur    Einde programma vrijdag 
 
Zaterdag  9 juni 2018 
 
09.30/10.00 uur   Start poulewedstrijden 
12.00 uur    Lunches Teams en vrijwilligers 
16.00 uur    Einde poulewedstrijden 
18.00 uur    Start BBQ (tijd o.v.b. in verband met voorbereiding) 
21.00 uur    Feestavond mmv DJ SJIEK TEAM 
01.00 uur     Einde programma zaterdag 
 
Zondag 10 juni 2018 
 
09.30/10.00 uur   Start Kruisfinales 
12.00 uur    Lunches Teams en vrijwilligers 
12.00 uur.                Vriendenmiddag verzorgd door Bierencafe de Heks 
13.00 uur    Prijsuitreiking 
                                                                                                                                                                   
Alle tijden en activiteiten onder voorbehoud. 
                                                                        

Internationaal  
Frans Hemmelder Toernooi 
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Midden in het oude centrum, achter de Waag, waar de heks ooit tegen de muur is  

gevlogen, ligt het mooiste speciaal bierencafé van Deventer. Voor de liefhebber: er zijn 18 taps en ruim 100 

bieren van de fles.  

 

 

De Heks is één van de oudste horecagelegenheden van Deventer. Al begin 1300 was er een herberg  

gevestigd. De Heks is een begrip in Deventer en ver daarbuiten.  

De Belgische bieren vormen het hoofdmenu maar ook gerstenat uit diverse andere  

landen is ruim voorhanden.  

 

 

Een bierencafé heeft natuurlijk ook zijn eigen bieren. Als huisbieren kunnen we u de Witte Maan (witbier) en 

de Pyromaan (blonde bitter) van harte aanbevelen. Kom langs en geniet van de sfeer, ons uitgebreide  

assortiment, de speciale evenementen, live muziek en  bierproeverijen. 



 

 

Deze editie wordt medemogelijk gemaakt door 


