
60 jaar
Sterk Door

Vriendschap!





Jeen van den Berg won in 1954 de Elfstedentocht, het betaalde 
voetbal kwam op en fastfoodketens McDonalds en Burger King 
gingen van start. Ook in Barneveld werd geschiedenis geschreven: 
voetbalvereniging Sterk Door Vriendschap zag het levenslicht.

Zelf heb ik de ‘geboorte’ van SDVB niet bewust meegemaakt. Ik 
was in 1954 één jaar oud en woonde nog niet eens in Barneveld. 
Ik heb mij echter laten vertellen dat de oprichting van SDVB de 
tongen losmaakte in het ‘kippendorp’. Dat een groep enthousiaste 
voetballers afscheid nam van voetbalvereniging Barneveld en zelf 
een vereniging oprichtte was natuurlijk ook niet zomaar iets.

Met vriendschap als belangrijkste basis groeide SDVB uit 
tot de hechte vereniging die ze nu is. Een vereniging waar ook 
buiten het veld indrukwekkende prestaties worden geleverd. Waar 
vriendschappen voor het leven ontstaan en leden elkaar steunen 
in goede én slechte tijden. Een vereniging waar honderden 
vrijwilligers de boel draaiende houden en jong en oud veel plezier 
beleven. Vrijwilligers, spelers en sponsors; bedankt dat jullie 
SDVB hebben gemaakt tot de club die ze nu is.

Het jubileumjaar is een nieuw hoofdstuk in het rijke 
geschiedenisboek van SDVB. Er zullen er ongetwijfeld nog veel 
volgen, want de vereniging is volop in beweging. Het ledenaantal 
groeit en zal de komende jaren blijven groeien. Helaas zijn de 
grenzen van de huidige accommodatie bereikt, een uitdaging die 
we met de gemeente bespreken. We hopen op een goede oplossing!

De zestigste verjaardag van SDVB laten we uiteraard niet 
onopgemerkt voorbij gaan. De jubileumcommissie pakt uit met 
allerlei activiteiten. Daarbij draait het om de gezelligheid. Ook zijn 
er diverse evenementen om de spaarpot voor de verbouwing van 
de kantine en de nieuwbouw van kleedlokalen te vullen. Elders is 
deze krant leest u daar meer over. 

Ik wens iedereen veel lees- en kijkplezier en natuurlijk een 
mooi jubileumjaar. Tot ziens op ons sportpark! 

Wim Coenen
voorzitter SDV Barneveld

60 jaar
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Bert Smelt (53), 
speler SDVB 8

‘Ik heb meerdere 
kampioenschappen 

meegemaakt, maar het meest 
bijzonder was toch wel het 

kampioenschap in 1988-1989 
onder trainer Piet van den Ham. 

Ik was toen basisspeler in het 
1e. We promoveerden naar 

de Hoofdklasse, toen nog het 
allerhoogste amateurniveau.’

Eline van de Craats (37), 
leider D7, jeugdcommissie, 

EHBO, Kidsclub, lid RIA-team

‘SDVB is voor mij mijn 
grootste bezigheid naast mijn 
werk. Vroeger heb ik hier zelf 
gevoetbald en tegenwoordig 

spelen mijn zoons op sportpark 
Norschoten.’

Rens en Pieter van den Top (8), 
spelers F3

‘Onze wens is om op het 
hoofdveld te spelen en dan 

grote bekers te winnen. Het zou 
helemaal mooi zijn als SDVB 

een echt stadion krijgt.’

Robert van den Berkt (52), 
vrijwilliger

‘Mijn toekomst is dat SDVB een 
stabiele hoofdklasser wordt, het 
liefst met jongens uit de eigen 
opleiding. Er is veel potentie, 

maar de opleiding moet nog wel 
flink verbeteren.’

4 januari  Startschot: 
 Nieuwjaarslopen (sponsorloop F-C, 5 km en  

10 km B, A, senioren, vrijwilligers en sponsoren)

4 januari  Nieuwjaarsreceptie

20 maart  Jubileumkrant

20 maart  Activiteit Business Club SDV Barneveld

24 maart  Jubileumreceptie

29 maart  Feestavond (18+):  
leden, vrijwilligers, sponsoren en aanhang

13-14 juni  Jubileumweekend  
BBQ, voetbal, ontbijt, familiedag en camping

Augustus  Open dag SDV Barneveld - Start seizoen

Oktober  Jeugdfeest

November  Seniorenactiviteit

December  Afsluiting

jubIleum 
agenDa

Doel: geld inzamelen voor de verbouwing 
van de kantine van de vereniging.

meer informatie, zie www.sdvb.nl





Het zestigjarige jubileum staat 
bij SDVB gelijk aan een jaar vol 
met attractieve evenementen. Een 
zevenkoppige jubileumcommissie 
trapte zaterdag 4 januari af met de  
SDVB-sponsorrun. Wekelijks wordt 
er vol enthousiasme gewerkt aan 
een mooi feestjaar voor SDVB.  
Hartstikke leuk om te doen’. zegt  
Ramon Vink, lid van de commissie.

 
Samen met Annemarie van de 

Beek, Saralie van der Heijden, Ri-
chard van Schen-
del, Barend Kolk-
man, Geertjan 
Jansen en Henk-
Jan Hofland vormt 
Ramon de jubile-
umcommissie. ‘Op 
dit moment zijn we 
druk met de voor-
bereidingen voor 
de feestavond op 
29 maart’, zegt de 
39-jarige SDVB’er. 
‘We werken echt van evenement naar 
evenement, zodat we ons altijd voor 
de volle honderd procent in kunnen 
blijven zetten.’’

Er komt nog veel meer moois aan 
tijdens het jubileumjaar: een oranje-
camping, de traditionele familiedag, 
deze jubileumkrant, de jubileumre-
ceptie en veel leuke activiteiten voor 
de jeugd.  

geweldige aftrap
Het startschot werd 4 januari gege-

ven. Met een geweldige sponsorloop, 
die werd opgevolgd door de nieuw-
jaarsreceptie, werd het jubileumjaar 

afgetrapt. ‘Dit 
was een schit-
terende dag. 
De SDVB-run 
was nieuw voor 
iedereen en de 
receptie was 
een groot suc-
ces. Door de 
jaren heen was 
de receptie een 
beetje ingedut, 
maar dit jaar 

bleef iedereen hangen. Iedereen keek 
die dag al vol verwachting uit naar 
het komende jaar. Het pakte echt ge-
weldig uit.’

Het hoofddoel van alle festiviteiten 
is het ophalen van een zo groot moge-
lijk geldbedrag. SDVB heeft grootse 
plannen voor het verbouwen van de 
kantine. Tijdens 
de SDVB-run 
werd de eerste 
€ 6.000,- opge-
haald. Een schit-
terend bedrag dat 
in de rest van het 
jaar als het goed 
is verveelvoudigd 
zal worden. Hiervoor zijn en worden 
veel activiteiten bedacht. ‘Maar we 
moeten wel oppassen voor een over-
kill’, vindt Ramon. ‘Er zijn veel zaken 
waarvoor we aankloppen bij de spon-
sors en leden. Het moet beetje bij  
beetje gaan, want het is nog altijd cri-
sis natuurlijk. We zijn dan ook onwijs 
blij met elke euro die binnenkomt.’

 

genot om mee te werken
De bijna veertigjarige Ramon Vink 

komt nog altijd uit in het prachtige 
witte shirt. Bij de sterren van Het 
Vierde maakt de Barnevelder zijn 
minuten. ‘Bij een volgend jubileum, 

laten we zeggen het 75e, hoop ik net 
als Marius Kolkman nog altijd te kun-
nen voetballen. Ik ben dan 55, dus het 
moet kunnen.’ ‘Of ik dan opnieuw in 

de jubileumcom-
missie zit? We 
hebben nu een 
geweldige groep 
waarmee het een 
genot is om te 
werken. Gezien 
de bezetting van 
Het Vierde in de 

jubileumcommissie (naast Ramon 
ook Geertjan, Barend en Richard), is 
het ook niet ondenkbaar dat wij het 
algemene bestuur tegen die tijd heb-
ben overgenomen’, grapt Ramon.

 

Het SDVb-gevoel
Tot slot: ‘De SDVB-run was 

voor mij typerend voor het echte  
SDVB-gevoel. De saamhorigheid was 
geweldig om te zien. Jong en oud was 
vertegenwoordigd en iedereen was 
bloedfanatiek. Van de vrijwilligers tot 
aan het bestuur. Dat is schitterend en 
voor mij laat dat zien hoe groot SDVB 
is.’

‘onwijs blij met elke ingezamelde euro’
 Jubileumcommissie timmert aan de weg

‘We werken echt 
van evenement 

naar evenement’

‘We moeten oppas-
sen voor overkill’

DE JUBilEUmcOmmiSSiE mEt VAN liNkS NAAr rEcHtS: GEErtJAN JANSEN, ricHArD VAN ScHENDEl, ANNEmAriE VAN DE BEEk, 

BArEND kOlkmAN, HENk-JAN HOflAND EN rAmON ViNk. SArAliE VAN DEr HEiJDEN ONtBrEEkt Op DE fOtO. 

Pieter Jansen (29), 
speler van SDVB 4

‘Mijn hoogtepunt was mijn 
debuut in het eerste elftal. 

We speelden thuis tegen VVOP. 
Super om in zo’n beladen 

wedstrijd en voor zoveel publiek 
te debuteren.’

Jan Buurman (52), 
supporter en lid ROB-team

‘Mijn toekomstwens voor SDVB 
is dat we een mooie nieuwe 

kantine krijgen. En dat we daar 
nog maar heel veel gebruik van 

mogen maken en veel derde 
helften mogen houden.’

Arie van Ginkel (70), 
veiligheidscoördinator

‘SDVB is voor mij een club met 
een fantastische uitstraling, 
door de vele vrijwilligers die 

zich inzetten. Ik ben er trots op 
dat ik al 45 jaar deel uitmaak 

van deze vereniging.’

Gerjan Danhof (25), 
trainer A4 en jeugdvrijwilliger

‘SDVB is voor mij vooral een 
warme vereniging. Hier ben ik 
ooit op mijn vijfde begonnen 
met voetbal en floot ik later 

als jeugdscheidsrechter mijn 
wedstrijden. Tegenwoordig ben 
ik KNVB-scheidsrechter, maar 

ik zet me ook nog steeds in voor 
SDVB. Bijvoorbeeld als trainer 
van de A4 en als scheidsrechter 

bij het Oliebollentoernooi. 
Ik blijf graag bij de club 

betrokken!’

Marcel van Ginkel (25), 
speler B-selectie

‘Mijn hoogtepunt was het jaar dat 
we met de A1 kampioen werden 
in de hoofdklasse. Ik voetbalde 
samen met vrienden, maar we 
presteerden ook. In de beker 

kwamen we zelfs tot in de halve 
finale. Helaas was Go Ahead 

Eagles te sterk.’

Johan de Lange (75), 
supporter, oud-jeugdleider 

en oud-scheidsrechter

‘Ik hoop dat we een financieel 
gezonde vereniging blijven. Het 

niveau waarop we uitkomen 
is voor mij van ondergeschikt 

belang. Het verenigingsleven staat 
voorop: leuk voetballen bij je eigen 

club is het allerbelangrijkst.’





uIt De ouDe DooS
Is het Kontakt al bezorgd? Jarenlang hielden SDVB-leden de brievenbus maandelijks met spanning in de gaten. Die tijden zijn voorbij. Het populaire clubblad is tegenwoordig vervangen door een 

veelbezochte website. In deze jubileumkrant gaan we aan de hand van foto’s uit oude clubbladen terug in de tijd.

SDVB 8 ViErt iN 2005 EEN kAmpiOENScHAp. Op DE fOtO VAN liNkS NAAr rEcHtS: JAN ScHOONBEEk (lEiDEr), BErt BEUlENkAmp, tED VAN DEN 

BriNk, mArkO kONStApEl, NicO VAN DE BUNt, liDA tOp (SpONSOr), Wim tHiJSSEN, HENk VAN lEiJENHOrSt, pEtEr lEEUWiS (ASSiStENt-lEi-

DEr). ZittEND: JAN DE krUiJff, BErt SmElt, BEN BEElEN, HENk VAN VElDHUiZEN, HENk VAN GiNkEl, YtZE kAmStrA EN ArJAN VAN EltEN.

SDVB B1 kAmpiOEN iN 1996. StAAND VAN liNkS NAAr rEcHtS: kEES GUYt, DENNiS flANDEriJN, tim VAN DE kOlk, BrAm DUiZEr, ElBErt HENDrikSEN, mAttHiAS VAN 

DE BEEk, WiNAND kOOlHOf, kEViN VAN miDDENDOrp EN Dick VAN mANEN (trAiNEr). GEHUrkt: JOHNNY VAN GiNkEl, BAYrAm cOmlEcki, AlEx DAVElAAr, rEmcO VAN 

HArN, BAYrAm cAr, rONAlD flOHr, QUiriN ScHEElE EN Dick VAN GArDEr (lEiDEr).

DE A1 DOEt iN 1983 mEE AAN EEN tOErNOOi iN ZWitSErlAND. StAAND VAN liNkS NAAr rEcHtS: GErArD VAN DE BEEk, HENk VAN NiEUW AmE-

rONGEN, mArcO VAN DE BriNk, GErBrAND HArSkAmp, rOB ViNkENBOrG, JAccO GiJSBErtSE, cEES DOESt EN Dick lEEUWiS (lEiDEr). ZittEND: 

Wim BUitENHUiS, WilcO VAN DiJk, SJAAk BOS, ricHArD DE lANGE, cEES VAN GArDEr, JAN kOOt EN BEN ScHUt.

HEt OliEBOllENtOErNOOi iS 

Al JArEN trADitiE BiJ SDVB. 

DEZE fOtO iS GEmAAkt 

tiJDENS DE EDitiE VAN 1994.

AAN HEt EiND VAN 1995 iS 

DE VErBOUWiNG VAN DE 

kANtiNE iN VOllE GANG.

OOk iN 2004 iS DE kOmSt 

VAN SiNtErklAAS ErG SpAN-

NEND VOOr DE f-pUpillEN.

 HEt 50-JAriG JUBi-

lEUm WOrDt iN 2004 

UitBUNDiG GEViErD.





Sparen voor een ruimere kantine
JAN VAN BEEk: ‘ik HOOp DAt WE iN 2015 kUNNEN GAAN BOUWEN’

Mirjam van de Craats (48), 
vrijwilliger kantine

‘Mijn man Arie voetbalt in het 
8e, mijn zoon Rico in de A1 en 
zelf help ik mee in de kantine. 
Inmiddels loop ik hier al weer 
heel wat jaartjes rond. En dat 

doe ik graag. SDVB is nog 
altijd even gezellig.’ 

Sebastiaan Mulder (28), 
leider C4

‘Ik kijk nog steeds trots terug op 
het kampioenschap van de C3 in 
2012. Het was mooi om te zien 
hoeveel spelplezier die jongens 
hadden en hoe groot de vreugde 
was toen we kampioen werden. 
Het was één groot feest op de 

platte kar door het dorp.’ 

en banken praten, maar dat kan pas 
als de plannen verder zijn uitgewerkt 
en er een begroting op papier staat. 
Ik hoop uiteraard dat het jubileum-
jaar een mooi bedrag oplevert voor 
de vereniging. Dan hebben we in ie-
der geval al een mooi spaarpotje voor 
onze toekomstplannen.’

Wie jarig is trakteert en dat doet 
SDV Barneveld dan ook volop in 
2014. Toch hoopt de vereniging dat 
het jubileumjaar ook geld in het la-
tje brengt. ‘Voor de verbouwing van 
de kantine hebben we een flinke 
spaarpot nodig’, zegt bestuurslid Jan 
van Beek.

‘Er moet nog heel veel werk wor-
den verzet. We staan echt pas aan het 
begin van het traject. Toch hoop ik 
dat we in 2015 kunnen gaan bouwen.’ 
Jan van Beek, het bestuurslid dat de 
uitbreidingsmogelijkheden van de 
kantine onder-
zoekt, steekt zijn 
ambities niet 
onder stoelen of 
banken. Sterker 
nog: er moet vol-
gens hem wat 
gebeuren wil 
SDVB zich kun-
nen doorontwik-
kelen. Hij wijst 
op het groeiende 
ledenaantal van 
de vereniging, 
een ontwikkeling die naar verwach-
ting ook de komende jaren doorzet. 
‘Groei is mooi, maar de keerzijde is 
dat we steeds vaker met ruimtege-
brek te kampen hebben. De gesprek-

ken met de gemeente Barneveld over 
extra velden en kleedkamers zijn 
inmiddels gestart. Ook de kantine is 
echter dringend aan uitbreiding toe. 
Op zaterdagen is het vaak bomvol in 
het clubhuis. Een groep oudere leden 
gaat noodgedwongen in een aparte 
ruimte zitten. Dat is jammer.’

businessruimte
Ook de businessruimte aan de 

voorzijde van de kantine is aan 
de kleine kant. ‘Afgelopen zomer  
hebben we de ruimte uitgebreid 
en gerenoveerd, waardoor we onze 

sponsors nu beter 
kunnen ontvan-
gen. Een stap in 
de goede richting, 
maar de ruimte 
is nog steeds veel  
te klein.’

M o m e n t e e l 
onderzoekt de 
vereniging met 
behulp van ex-
perts hoe de kan-
tine kan worden 
uitgebreid. ‘We 

willen de huidige businessruimte bij 
de kantine trekken en voor de busi-
nessclub een nieuwe ruimte bouwen, 
eventueel in combinatie met kleedka-
mers. Dat kan zowel in de richting 

van de staantribune of tussen veld 1 
en 2. Voorwaarde is dat de sponsor-
ruimte aan de kantine wordt verbon-
den.’

gezellig
Een ander uitgangspunt van de 

vereniging is dat de kantine gezellig 
moet blijven. ‘Wij willen geen grote 
balzaal, maar een aangename ruimte 

waar onze leden zich thuis voelen.’ 
Ook de optie om aan de voorkant van 
de kantine (ter hoogte van de huidige 
sponsorruimte) openslaande deuren 
te plaatsen, wordt onderzocht. ‘Op 
die manier kun je de kantine verbin-
den met een groot terras’, legt Jan uit.

Als penningmeester van SDVB 
beseft Jan als geen ander dat de fi-
nanciering van de bouwplannen geen 
makkelijke klus wordt. ‘Een paar jaar 

geleden bleek uit een ruwe schatting 
dat we rekening moeten houden met 
een bedrag van rond de 600.000 
euro. Met zelfwerkzaamheid kunnen 
we de kosten mogelijk nog drukken, 
maar het is duidelijk dat we ook op 
andere manieren aan geld moeten 
zien te komen. We denken momen-
teel na over een plan om obligaties en 
tribunestoeltjes te verkopen. Uiter-
aard gaan we ook met ondernemers 

DE HUiDiGE kANtiNE iS AAN DE klEiNE kANt.

‘We willen de 
huidige business-

ruimte bij de 
kantine trekken’





uIt De ouDe DooS
SDVB-kEEpErS rOBErt VAN DE BErkt 

(liNkS) EN JANcO HEimGArtNEr pOSErEN 

iN 1994 mEt AJAx-kEEpEr StANlEY mENZO.

DE f2 iS kAmpiOEN iN 1990. Op DE fOtO StAAND VAN liNkS NAAr rEcHtS: trAiNEr OmE rEiN cAVAlJé, mArtiN VAN BEEk, ANiEk DE lEEUW, 

lEiDEr GEO DE lEEUW, rOlf VErmEEr, BArt JAN ripHAGEN, BErtUS WAAYENBErG, rOBiN DE lEEUW EN HENk BOON. ZittEND: ArNOlD tOONS-

SEN, JUrriëN ScHEElE, DiEGO kAYA, HANS VAN OUtHEUSEN, ricHArD VAN ScHENDEl, BArt ScHrEUDEr EN lEiDEr BErEND ScHrEUDEr.

SDVB B1 kAmpiOEN iN 1991. AcHtErStE riJ VAN liNkS NAAr rEcHtS: riES VAN GiNkEl, W. BOS (SpONSOr), ÖrJEN SikkEN, lEx VAN VEElEN, rEmY VAN DE DUNGEN, NicOlAi 

DE BrUiJN, BArEND kOlkmAN, micHiEl VAN lAAr, lEO VAN kOppEN. VOOr: ricHArD mAtUlESSY, JEAN-pAUl lAWAlAtA, mArk HEimGArtNEr, EDUArD kUiJEr, Eric BiEl-

DErmAN, ricHArD WENtZEl, ricHArD VAN GiNkEl EN BrYAN VAN kOppEN.

lEiDEr ADri kEUS, 

GESpANNEN iN DE 

DUGOUt iN 1989.

GrOOt fEESt iN 1991. HEt 

EErStE ElftAl prOmOVEErt 

NAAr DE EErStE klASSE.

EEN BiJZONDEr mOmENt iN 1991. 

Op HEt HOOfDVElD WOrDt EEN 

miNi-BAllONfiëStA GEHOUDEN. 

NAASt DE NiEUWE BAllON 

VAN VAN mANEN GAAN Er NOG 

tWAAlf BAllONNEN DE lUcHt iN.

SDVB HEEft iN 1983 WEEr EEN SUppOrtErSVErENiGiNG. StAAND V.l.N.r. BErtUS VAN 

GErEStEiJN EN GErt rAVENHOrSt. ZittEND: HENk SENNEmA, Dick lEEUWiS EN JAAp plOEG

DE f1 iN 1982 mEt AcHtEr VAN liNkS NAAr rEcHtS 

BArEND kOlkmAN, SiEBrEN WEllES, lEx VAN VEElEN, 

JErOEN HArS. VOOr: mArk HEimGArtNEr, ÖrJEN SikkEN, 

rENé WiNGElAAr. Op DE fOtO ONtBrEkEN ricHArD 

WENtZEl EN HArJAN kOOpmAN.



www.sdvbc.nl

Ondernemend Barneveld opgelet! Speel nu mee met SDVB in een 4-4-2 opstelling. Als 
nieuwe speler wordt u lid van Business Club SDV Barneveld, hét zakelijk platform van 
regio Barneveld met meer dan honderd leden. U kunt kiezen uit verschillende soorten 
lidmaatschappen. Daarnaast ontvangt u nu tijdelijk:

 4 leads
 Er worden vier contacten gelegd tussen u als nieuw lid en vier bestaande leden van 

Business Club SDV Barneveld.

 4 extra reclamemomenten
 Gedurende vier weken komt de reclame van uw bedrijf op de tv-schermen in de 

kantine en in de sponsorruimte van SDV Barneveld. Dat betekent dat uw boodschap 
wekelijks door meer dan duizend potentiële klanten wordt gezien!

 2 exposuremomenten
 Als nieuw lid wordt u voorgesteld op de website van Business Club SDV Barneveld 

en in de nieuwsbrief voor alle sponsors. Ook wordt u bij de eerstvolgende bijeen-
komst voorgesteld aan alle leden van de Business Club.

Maak dus nu gebruik van deze tien extra mogelijkheden en ga naar 
www.sdvbc.nl/speel442 of stuur een mail naar businessclub@sdvbc.nl.

Deze actie loopt tot 1 juli 2014.

Gratis extra!4 leads, 4 keer extra reclame, 2 exposure-momenten

Speel 4-4-2 bij SDVb!



SDVB heeft sinds 1977 een eigen 
clublied. De klanken schallen nog 
geregeld over Sportpark Norschoten. 
Maar zo gemakkelijk kwam dat lied 
er niet, blikt initiatiefnemer en toen-
malig hoofdsponsor Ben Bläss terug. 
‘Ineens durfden de spelers niet meer 
te zingen.’

Bläss was in 1974 via voorzitter 
Evert Jan van den Berg binnenge-
komen als hoofdsponsor. Hij was 
directeur van de Barneveldse Pluim-
vee Centrale, beter bekend als BPC. 
Zijn komst bleek een gouden greep. 
Het sponsorgeld dat hij meebracht 
was welkom, maar Bläss bracht voor-
al veel betrokkenheid mee. Hij legt 
uit: ‘Een bestuursfunctie binnen 
de vereniging wilde ik niet, ik wilde 
helpen op het intermenselijk vlak.’ 
Dat deed hij met kleinere gebaren, 
zoals nieuwe trainingspakken voor 
de selectie en voetbalschoenen voor 
mensen die ze niet konden betalen. 
Maar hij was vooral ook betrokken 
bij evenementen als de ‘Hartenactie’, 
waar uiteindelijk zelfs een clublied 
uit voortkwam. 

Hartenactie voor een tribune
De Hartenactie was een idee van 

Bläss om geld op te halen voor de 
nieuw te bouwen tribune. Hij blikt 
terug: ‘Mensen dachten: ‘Ben heeft 
de financiën vast al geregeld’. Maar 
dat was niet zo, maakte ik hen dui-
delijk tijdens een algemene buiten-
gewone  ledenvergadering. Wel had 

ik al nagedacht over manieren om 
geld op te halen. We organiseerden 
een ‘open huis’ bij de BPC en alle op-
brengsten gingen 
naar SDV Barne-
veld. Het eerste 
elftal van de ver-
eniging waste op 
zaterdag tegen 
betaling auto’s bij 
van Malenstijn. 
En ik had optre-
dens geregeld van 
bijvoorbeeld Theo 
Koomen,  Pipo de 
Clown en Barend 
Barendse in het 
voormalige Con-
certgebouw. De 
actieweek werd 
afgesloten met een groot feest in de 
Markthal, waar zelfs de in die tijd erg 
populaire Rosie en Andres van The 
Tumbleweeds optraden. Het slotfeest 
was één groot spektakel. De actie-
week bracht maar liefst 125.000 gul-
den op en die tribune is er gekomen.’ 

SDVb-grammofoonplaat
Om het SDVB-feest nog mooier te 

maken, besloot Bläss dat er een gram-
mofoonplaat moest komen. ‘Dat leek 
me prachtig. Er was nog geen lied en 
ik wil altijd iets doen, wat nog nooit 
is gedaan.  Iedereen bij de club was 
enthousiast.’ Bläss had de contacten 
om het te laten gebeuren. Hij had 
eerder in Barneveld een Country- 
en Westernlanddag georganiseerd. 

Daarvan kende hij de zakelijke leider 
en gitarist van The Tumbleweeds, 
Ton Masseurs. ‘En Ton kende weer 

een tekstschrij-
ver. Ik hoefde 
hem alleen wat 
‘ instrumenten’ 
aan te reiken en 
hem te vertellen 
wat de club in 
mijn ogen zo bij-
zonder maakte. 
Want hij wist na-
tuurlijk niet dat 
het groene laken 
van het biljart 
niet zo groen was 
als onze velden. 
Of dat we in Bar-
neveld alle fijne 

kneepjes van het voetbalspel wel wis-
ten. Of dat de Barneveldse mensen 
de beste zijn die je je kunt wensen.’ 

blikschade
Zo ontstonden tekst en melodie, 

maar ze moesten nog samenkomen. 
‘Wat zou mooier zijn, dan dat ons 
eigen eerste elftal de plaat inzong?’, 
dacht Bläss. ‘Dat was dan ook het 
plan’, blikt hij nu terug. Maar hele-
maal vlekkeloos verliep dat niet. ‘De 
spelers en trainer hadden er zin in. 
We reden als groep naar de opname-
studio in Waalwijk. Maar onderweg 
voel ik ineens een klap. Trainer Ge-
rard Lenselink reed zo met zijn auto 
achterop die van mij. Gelukkig bleef 
het bij wat blikschade en konden we 

verder.’ Hij begint te lachen als hij 
aan het vervolg denkt. ‘Alle spelers 
hadden vooraf veel praatjes, maar 
toen ze uiteindelijk in de studio ston-
den, kwam er niets meer uit. Wat te 
doen? Ton vond uiteindelijk een ach-
tergrondkoor bereid ons clublied in 
te zingen. Zo is de grammofoonplaat 
er toch gekomen. Overigens hebben 
de spelers het lied op de slotavond 
van de Hartenactie in de bomvolle 
Markthal wel uit volle borst gezon-
gen.’ 

nog steeds trots
Bläss denkt met een glimlach te-

rug aan deze in zijn ogen ‘gouden ja-
ren’ dat hij sponsor was. ‘We werden 
dan wel geen kampioen, maar er lie-
pen bij de club alleen maar mensen 
rond met hart voor de club. Betrokken 
bestuurders als ‘Jan’ van den Berg en 
mooie trainers als de kleine Gerard 
Lenselink met zijn grote stem.’ In-
middels is de vereniging natuurlijk 
vele malen groter gegroeid dan toen. 
‘Maar de eigenschap ‘vriendschap’, 
die in het clublied wordt genoemd, 
ervaar je er nog steeds.’ Zelf komt hij 
niet zo vaak meer bij de vereniging 
– onder meer doordat hij de hele we-
reld over reist voor zijn andere liefde: 
luchtballons en ballonvaren. ‘Maar 
zelfs als ik in de Verenigde Staten 
of delen van Europa ben, volg ik de 
uitslagen via Twitter. Ik ben natuur-
lijk hartstikke trots dat het SDVB-lied 
nog steeds bij de club bekend is.’

‘Ik ben hartstikke
trots dat het 

clublied uit de jaren 
zeventig nog 

steeds bekend is 
bij de club’

HEt clUBliED VAN SDVB WOrDt iNGEZONGEN 

iN DE StUDiO. mEt VAN liNkS NAAr rEcHtS: 

AArt VAN ScHErpENZEEl, HArrY GOrtEr, 

HENkiE mOrrEN, GErArD lENSEliNk, HENk 

mOrrEN EN HENk riJNDErS.

‘Het mooiste gezicht op het voetbalveld!’
 Het verhaal achter het clublied

BEN BläSS mEt DE  

‘GOUDEN plAAt’  VAN SDVB.

Erwin van de Heg (50), 
supporter

‘Hier ben ik opgegroeid. Deze 
club zit in mijn hart, In de 
45 jaar dat ik hier rondloop, 

is het allemaal wat groter 
geworden. Maar absoluut niet 

ongezelliger!’

Jordy Monshouwer (15), 
speler B2

‘SDVB is voor mij een leuke 
club om te voetballen en altijd 
erg gezellig. Ik voetbal samen 

met veel vrienden.’
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GrOOt NiEUWS iN 1984. 

Dick lEEUWiS ScHENkt 

NAmENS DE SUppOrtErS-

VErENiGiNG EEN EcHtE 

klEUrENtElEViSiE AAN 

VOOrZittEr G. DE BrEE.

 DE E1 VAN 1983 mEt VAN liNkS NAAr rEcHtS: HENk VAN DE pOl (lEiDEr), tONY JOcHEmSEN, AlBErt VAN lUNtErEN, JAAp WilliGENBUrG, 

pEtEr BUrGEriNG, HANS VAN DE kOlk, rAYmOND ScHUt. ZittEND: JOrriS VAN DOOrN, ViNcENt EGGiNk, mAriO pApilAJA, rEmcO WEllES, 

rUDY ScHimmEl EN JOHAN fEYEN.

HENk mOrrEN NEEmt iN 

1987 AfScHEiD AlS SpElEr 

VAN HEt EErStE ElftAl.

DE HAANtJESActiE WAS JArEN-

lANG EEN GrOOt SUccES. HiEr 

EEN OprOEp Uit 1987.

‘t OUWE 5E - HiEr iN pOrtUGAl - HEEft iN 

HAAr BEStAAN VElE tripJES GEmAAkt, BUitEN 

DE SpOrtiEVE prEStAtiES BiNNEN DE liJNEN.

mAx VAN GiNkEl StAAt 

ZiJN mANNEtJE iN DE 

BEDiENiNG (1987).

GEZElliGHEiD tiJDENS DE NiEUWJAArSiNStUif VAN 1982.
 kONtAkt OUDE StiJl





Sponsoring onmisbaar bij SDV barneveld
De oprichters van SDV Barneveld 

hadden in 1954 niet kunnen bevroe-
den dat anno 2014 een groot gedeelte 
van de informatie en communicatie 
zou plaatsvinden op digitale en mo-
biele manieren. Een ander fenomeen 
dat vooral de laatste decennia een 
enorme vlucht heeft genomen is het 
begrip ‘sponsoring’.

Natuurlijk werd er ook in die be-
ginperiode van de vereniging wel-
eens ‘wat gedaan’ door een bedrijf om 
de club te helpen, maar dat gebeurde 
incidenteel en vaak op een wijze waar 
nauwelijks tegenprestaties voor wer-
den verlangd. 

Shirtsponsoring
In de zeventiger jaren werd spon-

soring belangrijker en dus ook meer 
professioneel ingevuld. De allereer-
ste hoofdsponsor bij SDV Barneveld 
was de Barneveldse Pluimvee Centra-
le (BPC) die onder de bezielende lei-
ding van directeur Ben Bläss uitvoe-
rig liet blijken een ‘hart’ te hebben 
voor SDVB. De memorabele Har-

tenactie - met als resultaat de bouw 
van de tribune - is daarvan het nog 
immer tastbare bewijs. Shirtreclame 
was in die tijd nog niet geoorloofd, 
de toestemming daarvoor kwam via 
de KNVB pas in de tachtiger jaren. 
Achtereenvolgens zijn er de nodige 
hoofdsponsors geweest bij de vereni-
ging (zie kader) en is sponsoring een 
steeds belangrijkere rol gaan spelen 
in de totale exploitatie van het vereni-
gingsleven in Nederland. Zeker ook 
bij SDVB.

Professionalisering
Sponsoring gaat om het leve-

ren van (financiële) prestaties door 
de sponsor en het leveren van te-
genprestaties (naamsbekendheid, 
imagoverbetering, etc.) door de ver-
eniging. In de negentiger jaren werd 
een verdere professionalisering van 
het sponsordeel vorm gegeven door 
de introductie van ‘haantjespakket-
ten’ en de oprichting van een heuse 
club voor sponsors: Businessclub 
SDV Barneveld. 

businessclub
Via deze businessclub kunnen 

sponsors bij de thuiswedstrijden van 
het eerste elftal - en bij activiteiten die 
georganiseerd worden - elkaar ont-
moeten en netwerken. Businessclub 
SDV Barneveld is uitgegroeid tot een 
groep van ruim 100 leden, die een 
onmisbare bijdrage leveren aan het 
kunnen functioneren van de vereni-
ging. Er wordt naar rato bijgedragen, 
waarbij de hoofdsponsor - mede door 
de naam op de borst van het eerste 
elftal - de meest in het oog springen-
de sponsor is en vanzelfsprekend de 
grootste duit in de sponsorpot do-
neert. Dat het - zeker in stroeve eco-
nomische tijden - niet eenvoudig is 
om zomaar even een bedrijf te over-
tuigen om hoofdsponsor te worden, 
heeft SDV Barneveld aan den lijve 
ondervonden. Na een zoektocht, met 
diverse hoopvolle gesprekken, moest 
toch de conclusie worden getrokken 
dat de pogingen om een hoofdspon-
sor te overtuigen, niet waren gelukt. 
Om toch die inkomsten te genereren 
zijn er - heel creatief! - enkele hoofd-
sponsorloterijen georganiseerd: zo-

veel loten verkopen dat het bedrag 
dat hoort bij het hoofdsponsorschap 
bijeen wordt vergaard en vervolgens 
via de notaris laten bepalen welke 
gelukkige uit de hoge hoed wordt ge-
haald en een seizoen lang als hoofd-
sponsor mag optreden. Onder meer: 
Pater Zonweringen, TDB Dienstver-
lening en R. van de Beek & zn. (het 
eerste jaar!), zijn winnaars geweest 
van de hoofdsponsorloterij. 

Voor de vereniging is het natuur-
lijk veel beter om zonder deze kunst-
grepen een overeenkomst te kunnen 
sluiten met een bedrijf dat zich vol 
overgave stort op het hoofdsponsor-
schap. Dat is vanaf het begin van 
sponsoring de afgelopen 40 jaar goed 
gelukt. Evenals al die sponsors die de 
club steunen met een advertentie, 
een reclamebord of op andere wijze. 
Richting het 75-jarig bestaan is het te 
hopen dat er opnieuw bedrijven zijn 
te vinden, die SDV Barneveld blijven 
ondersteunen. Ook als hoofdspon-
sor!

Hoofdsponsors SDV barneveld
 1974 - 1982 BPC (Barneveldse Pluimvee Centrale)
 1982 - 1985 De Bree Timmerfabriek
 1985 - 1988 Europa Parket
 1988 - 1990 H & S Transport
 1990 - 1992 De Bree Timmerfabriek
 1992 - 2000 Polyester & Spuitbedrijf De Valk
 2000 - 2002 Appeal - Casual Promo Wear 
 2002 - 2003 Pater Zonweringen
 2003 - 2004 TDB (Technisch Detacherings Bureau)
 2004 - 2010 Schildersbedrijf R. van de Beek & zn.
 2010 - heden Van Essen Van Raay (Signing & Standbouw) 

Willem Harthoorn (54), 
vrijwilliger kantine

‘SDVB is voor mij een leuke 
uitlaatklep. Ik doe hier al 25 jaar 
vrijwilligerswerk en heb er nog 

altijd veel plezier in.’

Nel Booden (60), 
vrijwilliger kantine

‘Bij SDVB denk ik aan 
vriendschap, plezier en samen 
lekker bezig zijn. Deze club is 
een leuke vrijetijdsbesteding.’

Evan van de Visch (45), 
speler SDVB 4 en jeugdtrainer

‘Mijn wens is dat SDVB met 
zoveel mogelijk spelers uit eigen 

jeugd op hoog niveau actief 
blijft.’

Bart van Dijk (17), 
speler SDVB A2

‘Ik hoop dat SDVB in de 
toekomst een gezonde club 

blijft en dat we ooit de 
Topklasse halen’.
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SpONSOrlOOp 1988.

HEt EErStE ElftAl prOmOVEErt iN 1989 NAAr DE EErStE klASSE. StAAND V.l.N.r.: DANNY DE HAAS, BErEND DOESt, BErt SmElt, mArcO VAN 

DE BriNk, BErt DE HAAS, JAN-Dirk HUiBErS, miScHA titArSOlE, JAN VAN mAANEN EN piEt VAN DEN HAm (trAiNEr). ZittEND: AriE kEUS, GEO 

DE lEEUW, JANcO HEimGArtNEr, BEN ScHUt, HANS VAN ArUm, WilcO VAN DiJk, DANNY HUYtiNk, rOBErt VAN DEN BErkt, AlBErt VAN DE pOl 

EN lUcAS tElElEptA (VErZOrGEr).

GENODiGDEN tiJDENS DE OpENiNG VAN HEt SpOrtpArk AAN DE 

BArNSEWEG iN 1966, EEN BElANGriJkE miJlpAAl iN DE clUB-

HiStOriE. ONDEr: DE OpENiNG WErD OOk Op StrAAt GEViErD.

EEN GEZElliGE pOlONAiSE tiJDENS HEt JUBilEUmfEESt iN 1994.





Toen SDVB in 1954 werd opge-
richt stond sponsoring nog in de 
kinderschoenen. Zestig jaar later is 
er wat dat betreft veel veranderd. Het 
hoofdveld is omringd met sponsor-
uitingen en sinds 1998 heeft de Bar-
neveldse voetbalvereniging zelfs een 
eigen businessclub. Ies Bos, oud-be-
stuurslid van de businessclub en 
Mark Schipper, huidig bestuurslid, 
halen herinneringen op.

Het klinkt erg ouderwets, maar 
het is toch nog maar zestien jaar gele-
den. In 1998 meldden de eerste acht-
tien leden van Business SDV Barne-
veld zich per fax aan. Het was een 
grote stap in een proces dat in het sei-
zoen 1997/1998 in gang was gezet. 
Een aantal sponsors had meerdere 
keren de koppen bij elkaar gestoken 
om te onderzoeken of er draagvlak 

was voor een businessclub. ‘De re-
acties waren dusdanig positief dat er 
een commissie werd gestart die de 
opdracht kreeg om een businessclub 
op te richten’, legt Ies Bos, werkzaam 
bij ABN Amro, uit. Samen met Gert 
van Ginkel, Hans van Proosdij, Henk 
van Essen, Jaap van de Kolk, Ronald 
de Wilde en Gerben van Ginkel ver-
richtte hij het voorbereidende werk. 

Het eerste bestuur
Op 22 juni 1998 was Stichting 

Business Partners SDV Barneveld of-
ficieel een feit. Het eerste bestuur be-
stond uit: David van Boven (voorzit-
ter), Gerben van Ginkel (secretaris) 
en Ies Bos (penningmeester). Ronald 
de Wilde werd de contactpersoon tus-
sen het bestuur van de businessclub 
en de vereniging. 

Het doel van de businessclub is 
volgens Mark Schipper, eigenaar van 
Schipper Marketing, al zestien jaar 
hetzelfde. Hij leest een omschrij-
ving voor: ‘Het bevorderen van de 
zakelijke en persoonlijke contacten 
tussen de leden en het leveren van 
een bijdrage aan het op verantwoorde 
wijze beoefenen en bevorderen van 
de voetbalsport bij SDV Barneveld’. 
Mark vult aan: ‘De opbrengsten van 
de businessclub worden gebruikt om 
de voetbalvereniging te ondersteu-
nen. Aan het prestatie- en breedte-
voetbal, vooral bij de jeugd, willen wij 
graag een bijdrage leveren. Zeker in 
deze tijd, waarin veel subsidies weg-
vallen, zijn wij blij dat we dit te kun-
nen doen.’

Van fax naar website
Ies: ‘De eerste seizoenen organi-

seerden we 
een tweetal 
b i j e e n k o m -
sten, waarvan 
één samen 
met de vereni-
ging. Op een 
gegeven mo-
ment werden 
de bijeenkom-
sten exclusief 
voor de leden 
en waren er 
per seizoen 
twee, vier en 
later zelfs acht 
à tien per sei-
zoen.’ Mark, 
sinds 2004 
betrokken bij 
de business-
club, vult aan: 
‘De communi-

catie is ook flink verbeterd. In plaats 
van een enkele brief en fax beschik-
ken we tegenwoordig over de website 
www.sdvbc.nl en versturen we perio-
diek een digitale nieuwsbrief. Door 
deze communicatie zagen we de ver-
bondenheid met 
de businessclub 
groeien.’ 

activiteiten
In de afgelo-

pen jaren zijn 
heel wat activi-
teiten georgani-
seerd, variërend 
van een boot-
tocht over het 
IJsselmeer tot 
een vlucht met Dutch Dakota en van 
het bijwonen van voetbalwedstrijden 
tot bedrijfsbezoeken. Mark: ‘Tijdens 
de bijeenkomsten kwam de nadruk 
steeds meer te liggen op een combi-
natie van netwerken en gezelligheid.’ 
Hij wijst ook op de vele sprekers die 
de businessclub naar Barneveld haal-
de. Op de lijst staan onder anderen 
Frits Korbach, Johan Derksen, Rie-
mer van de Velde, René van der Gijp, 
Gert-Jan Verbeek, Bas Nijhuis en 
John van Zweden alias De Behang-
koning.

De bijeenkomsten werden over 
het algemeen goed bezocht, maar 
in de periode 2005/2006 liep de 
belangstelling terug. ‘We hebben 
toen als bestuur een enquête onder 
de leden gehouden om de oorzaak 
daarvan boven water te krijgen’, legt 
Ies uit. ‘Er werden voorstellen bij de 
leden neergelegd en men had de mo-
gelijkheid om zelf suggesties aan te 

leveren. Vanaf dat moment werd er 
ook actiever aandacht besteed aan 
de werving van nieuwe leden met als 
resultaat dat de bijeenkomsten sinds 
die tijd uitstekend worden bezocht 
en veel nieuwe bedrijven lid werden 

van de business-
club. Enkele jaren 
geleden zijn we de 
grens van honderd 
leden gepasseerd.’

groeien
Ies en Mark 

zien de toekomst 
van de business-
club met vertrou-
wen tegemoet. 
‘De formule werkt 

goed als we kijken naar de opkomst 
van de leden op de bijeenkomsten. 
Verder zien we ook een toename 
van de onderlinge handel, wat na-
tuurlijk het belangrijkste doel is van 
een businessclub. De economische 
crisis heeft vanzelfsprekend invloed 
op de sponsorinkomsten en het aan-
tal leden van de businessclub. Toch 
zien we dat ondernemers graag lid 
blijven en kiezen voor een ander 
sponsorpakket (bijvoorbeeld zilver 
in plaats van goud) in plaats van er 
volledig mee te stoppen. Het doel is 
om dit jaar stabiel te blijven rond de 
honderd leden en op termijn door te 
groeien richting de 125 leden.’ 

gezelligheid en netwerken
Businessclub al 16 jaar belangrijk voor SDVB

lEDEN VAN DE BUSiNESSclUB mAkEN EEN VlUcHt mEt EEN DAkOtA.

iES BOS (rEcHtS) EN mArk ScHippEr 
SpElEN ElkAAr DE BAl tOE.

HEt NiEUWS VAN DE OpricHtiNG HAAlDE DE BArNEVElDSE krANt.

‘op termijn 
hopen we door te 
groeien richting 

de 125 leden’
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SDVB-JEUGD mAG Op DE fOtO mEt 

DE BEkEr DiE NEDErlAND Op HEt 

Ek VOEtBAl HEEft GEWONNEN.

kONtAkt OUDE StiJl

HEt ZESDE (‘t OUWE 5E) kAmpiOEN iN 1989. StAAND V.l.N.r.: AArt BUitENHUiS (BEStUUrSliD), rOB clUiStrA, JAAp VAN DE kOlk, Wim 

krAAi,tHEO ScHOtHUiS, cArl VAN liGtEN, HErmAN VAN rHEENEN (SpONSOr) EN JOHAN VAN rHEENEN (SpONSOr). ZittEND: cEES kOOiJmANS, 

AriE VAN lOENEN, BErt HArtkAmp, rUUD mOrrEN, cOOS VAN EGDOm, rON NOUSE EN mAriUS kOlkmAN

DE DAmES-JUNiOrEN iN 1987. StAAND VAN liNkS NAAr rEcHtS: iNEkE SikkEN, cONNY, HANS klOmp 

(trAiNEr), cHANtAl WEimErS, WENDY rOSkAm, iNEkE ScHEiJGrOND, pEtrA JANSEN, JAcQUEliNE 

VAN GElDErEN, tHEA HEimGArtNEr (lEiDEr). ZittEND: SANDrA, pAUlA WiNGElAAr, NAtAScHA DE 
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GESpANNEN GEZicHtEN iN 

1992. SiNtErklAAS kOmt Op 

BEZOEk iN DE SDVB-kANtiNE.

EEN BEStUUrSfOtO Uit 1986. StAAND V.l.N.r. GErt BUrGEriNG, riES VAN GiNkEl, 

pEtEr VAN DEN HEUVEl (JEUGDVOOrZittEr), AArt BUitENHUiS, JAN VAN mANEN EN 

JAN WEHrmEiJEr. ZittEND: JAN klOmp, HENk DrOSt (SEcrEtAriS), GErt BOUW 

(pENNiNGmEEStEr), AB NikkElS (VOOrZittEr) EN riJk VAN lAAr.
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Dames- en meisjesvoetbal neemt 
bij SDVB steeds grotere en serieuze-
re vormen aan. Vandaag de dag biedt 
de club volop ruimte voor voetballen-
de meiden. ‘Een mooie ontwikkeling 
en leuke toevoeging’, noemt Sharon 
Regeer het. Sinds vijf jaar maakt Sha-
ron deel uit van het dameselftal van 
de club. ‘Het is mooi om te zien dat 
de stap voor meisjes steeds kleiner 
wordt. Bij mij was dat anders.’

In de D-jeugd trok Sharon voor 
het eerst het witte shirt van SDVB 
aan. ‘Dankzij wat jongens uit mijn 

klas koos ik er destijds voor om te 
gaan voetballen bij SDVB. Na één 
jaar hield ik er echter alweer mee op. 
Als enige meisje in een jongensteam 
voel je je toch een eenling’, kijkt 

Sharon terug. ‘Daarom vind ik het 
een mooie ontwikkeling dat voetbal 
populairder wordt onder (met name 
jonge) meisjes.’

mannensport bij uitstek
‘Vroeger was voetbal echt een 

mannensport en was het voor een 
meisje een enorme stap om bij een 
club te gaan voetballen. Tegenwoor-
dig vormt dit geen enkel probleem 
meer.’ Zelf draagt de twintigjarige 
studente Financial Services Manage-
ment hier haar steentje aan bij. ‘Ik 

heb de afgelopen twee seizoenen 
het meisjes E-team getraind. Omdat 
ik steeds vaker verhinderd was door 
mijn studie, ben ik hiermee gestopt. 
Ik vond het leuk om te zien dat meis-

jes op jonge leeftijd heel snel heel 
veel vooruitgang kunnen boeken.’

Toch was haar carrière bij SDVB 
op ongeveer die leeftijd niet van lange 
duur. Als gezegd stopte Sharon er na 
een jaar in de D’tjes al mee. ‘Ik ben 
vervolgens gaan tennissen en heb dit 
jarenlang gedaan. Op een gegeven 
moment begon ik echter het sporten 
in teamverband te missen. Sinds vijf 
jaar ben ik terug bij SDVB.’

‘Wij gaan promoveren!’
De prestaties waren in die periode 

niet altijd om over naar huis te schrij-
ven geweest. ‘Maar in het seizoen 
2011/2012 zijn we winterkampioen 
geworden! Dat is voorlopig het ab-
solute hoogtepunt uit onze historie 
gebleken. Deze competitiehelft zijn 
we ook goed gestart. We mikken op-
nieuw op een eerste plek.’

‘Ons niveau is niet heel hoog: we 
spelen in de laagste klasse. Ook daar-
om is het goed dat het aantal meis-
jesteam in de jeugd blijft groeien. Ik 
vind dat er in elke leeftijdscategorie 

een team zou moeten zijn. Er loopt 
veel potentie rond in de jeugd. Het 
duurt echter nog een poos voordat 
de meiden met talent door kunnen 
stromen naar de dames. Ik weet niet 
wanneer het gebeurt, maar in de toe-
komst gaan we zeker promoveren!’

Welkome toevoeging
Iedereen binnen de vereniging is 

het eens dat de dames niet alleen iets 
toevoegen binnen de lijnen, maar 
ook zeker daar buiten. ‘Dat denk ik 
ook’, zegt Sharon. ‘Dat uit zich de 
laatste seizoenen bijvoorbeeld in de 
themafeesten die in de kantine geor-
ganiseerd worden. Volgens mij zijn 
wij een hele leuke toevoeging aan 
de club!’ Sharon besluit met een toe-
komstwens voor SDVB: ‘Ik hoop dat 
het eerste van SDVB met veel spelers 
uit eigen jeugd op een zo hoog mo-
gelijk niveau kan blijven voetballen. 
En wat betreft het damesvoetbal zou 
het leuk zijn als dit naar een hoger 
niveau gebracht is bij een volgend ju-
bileum. Maar daar gaan we met z’n 
allen hard aan werken!’

‘Voetbal is geen mannensport meer’

Danny Fluit (26), 
speler SDVB 8

‘SDVB is voor mij een 
belangrijke en mooie invulling 
van mijn vrije tijd. De club staat 

voor mij voor sportiviteit en 
gezelligheid en voelt echt als 

een tweede familie.’

Rob Coenen (29), 
speler SDVB 4

‘Mijn hoogtepunt is mijn laatste 
wedstrijd in SDVB 2, thuis 

tegen SVZW. We wonnen met 
4-1. Ik was aanvoerder, scoorde 

twee keer en ging met een 
publiekswissel van het veld af.’

Rick van Harn (10), 
speler E7

‘In de toekomst hoop ik ooit 
in het eerste te voetballen. 
Op het hoofdveld met veel 
publiek. Kampioen worden 
zou dan natuurlijk helemaal 

leuk zijn.’

Richard Bettink (33), 
niet-spelend lid

‘Ik hoop dat we als club 
kunnen blijven groeien en dat 

er ruimte blijft voor nieuwe 
jeugd. Ik wil niet dat mijn 
kinderen naar een andere 

voetbalclub dan SDVB gaan.’

‘Ik weet niet wanneer het gebeurt, maar in 
de toekomst gaan we zeker promoveren’

HEt HUiDiGE DAmEStEAm VAN SDVB. AcHtEr (VAN liNkS NAAr rEcHtS) klAAS VAN DE BrAAk (lEiDEr), Dick VAN DiJk (lEiDEr), JAElA VAN DEr HEiJDEN, cHArlOttE kAp, rENAtE VAN ESSEN, 

mirANDA mOrrEN, HEiDY tEUNiSSEN, SHArON rEGEEr EN JAN VAN mAANEN (trAiNEr). VOOr (VAN liNkS NAAr rEcHtS) ANNEmAriE VAN DE BEEk, rENAtE klOmp, fAtimA BEkEr, BriANNA VAN DE 

BrAAk, SArAliE VAN DEr HEiJDEN, HilDE BrOEr EN ANiEk VAN DE kUilEN. Op DE fOtO ONtBrEkEN: iriS VAN DE BriNk, miEkE WEStEriNk, JANNEkE BiErStEkEr, WENDY BAkkEr EN riANNE JANSEN.

Jona Kolkman (8), 
speler F1

‘Mijn wens is om bij SDVB zo 
goed te worden dat ik naar een 

profclub mag. Messi is mijn 
grote voorbeeld.’

Yvonne Kievith (54), 
kantinemedewerkster

‘Mijn wens is dat we de 
gezelligheid en saamhorigheid 
kunnen vasthouden. Het blijft 
iedere keer weer geweldig om 

te zien dat er zoveel vrijwilligers 
spontaan klaar staan voor de 

club. Ik ben bang dat dit minder 
wordt als ‘we’ te groot worden. 

Daarom hoop ik dat de club 
blijft zoals ‘ie’ is.’

Henk Dekker (69), 
supporter

‘De mooiste momenten 
heb ik meegemaakt in de 
jaren zeventig. SDVB had 
toen een geweldig team, 
speelde toen spannende 

beslissingswedstrijden en 
promoveerde voor het eerst naar 

het hoogste amateurniveau.’

Henrie van Garder (27), 
grensrechter SDVB 2

‘De winst van SDVB 2 op 
CSV Apeldoorn 1 in de beker 

dit seizoen. En dat we dat 
bereikten met een team van 
eigen jeugd. Het is absoluut 

mijn mooiste SDVB-moment. 
De ontlading na afloop, de sfeer 

in het team. Zelfs de trainer, 
Dick Eijlander, was sprakeloos, 

en dat is hij niet snel...’





uIt De ouDe DooS

 SDVB 7 kAmpiOEN iN 1987. AcHtEr: J. mEliSSEN (SpONSOr), tED VAN DE BriNk, ArJAN VAN EltEN, GErArD GrOENEVElD, HENk lEiJENHOrSt, 

pEtEr VAN DE HEUVEl, HENrY BEElEN, NicO VAN DE BUNt, BErt BEUlENkAmp, mAASJAN ScHOONBEEk EN JAN VAN HArtEN. VOOr: JAN DE 

krUiJf, JAN ZWAAGmAN, HENk HOl, NOl WilDEkAmp, HENk mOrrEN Jr., JOHN kAYA, Wim tHiJSEN EN HENk WillEmS.

AlAN VAN DE ViScH prOBEErt prOfVOEtBAllEr BArt lAtUHErU DE BAl Af tE pAkkEN tiJDENS EEN trAiNiNGSDAG iN 1993.

Erik VAN VElDHUiZEN iS EEN pAAr VErDEDiGErS tE SNEl Af. ArcO JOcHEmSEN kiJkt tOE (1993).

 SDVB kriJGt EEN frAAiE ENtrEE (1994).

 kANtiNEmEDEWErkErS iN HEt NiEUW 

(1993).





SDVB bestaat 60 jaar, jij bent hier 
al ruim 18 jaar vrijwilliger. Hoe komt 
het dat jullie het samen zolang vol-
houden?

‘In de loop der jaren zijn er bij 
SDVB veel nieuwe mensen geko-
men; nieuwe besturen, nieuwe com-
missies. Maar het doel is altijd het-
zelfde gebleven: iedereen lekker laten 
voetballen. Dat is ook mijn doel. En 
dan maakt het me niet uit of het om 
een c1 of om een c8 gaat. De beleving 
en gezelligheid zie je door heel de 
club, bij elk team. Bijvoorbeeld bij de 
kampioenschappen: iedereen vindt 
het geweldig om op de platte kar door 
het dorp te gaan. Maar ook bij ernsti-
ge gebeurtenissen als sterfgevallen 
staan we voor elkaar klaar. Samen 
vormen we één club. In al die jaren 
heb ik hier zóveel mensen leren ken-
nen. Een uitdaging om steeds weer 
met andere mensen een doel te be-
reiken: de vereniging zien groeien.’

Is er dan helemaal niks veranderd 
binnen de vereniging?

‘Jawel, maar in positieve zin. Het 
gedrag langs de lijn is stukken beter 
geworden, vergeleken met vroeger. 
Er zijn veel minder opstootjes. Het 
ledenaantal blijft maar groeien. Net 
als het aantal vrijwilligers. Als je ziet 
hoeveel vrijwilligers hier tegenwoor-
dig elke dag klaarstaan voor ande-

ren… Ik denk dat het ook goed is dat 
er veel meer structuur in de trainin-
gen gaat komen: teams uit dezelfde 
categorie die dezelfde trainingen 
volgen. Met een positieve instelling: 
iedere speler gelijke mogelijkheden 
geven, ieder op zijn eigen niveau, 
waardoor het totale niveau uiteinde-
lijk omhoog gaat. Bij de F-jes doen 
we dat al zo. Dat komt de ontwikke-
ling alleen maar ten goede.’

Jij kwam ooit binnen als jeugd-
leider van je zoon, vervolgens was je 
keeperstrainer en nu al jaren pupil-
lentrainer en wedstrijdsecretaris. Wat 
is het leukste om te doen?  

‘Het is moeilijk kiezen. In al die 
jaren SDVB is een beetje mijn tweede 
thuis geworden. Wekelijks ben ik 15 
tot 20 uur met de club bezig. Oprui-
men en koffie drinken in de kantine 
op de maandagmorgen. ’s Middags 
training geven aan de F-jes. Dinsdag 
het wedstrijdprogramma opstellen. 
Woensdag weer met de “oudjes”, Wil-
lem Taribuka en Evert Jan Roskam, 
training geven. Donderdag moet het 
wedstrijdprogramma van zaterdag 
naar de krant, daarin moeten alle wij-
zigingen verwerkt zijn. Vrijdag over 
het algemeen een dagje rustiger aan-
doen. En zaterdag spring ik bij op het 
wedstrijdsecretariaat of ga ik bij de 
wedstrijden kijken. Met regenachtig 

weer ben ik dan al om 7.30 uur op de 
club om de consul te ontvangen en 
te bepalen welke wedstrijden er door 
kunnen gaan.  Vroeger bleef ik dan 
de hele dag op de club hangen, maar 
tegenwoordig ga ik soms ook wat 
eerder naar huis. Toch wat rust pak-
ken af en toe. Doordeweeks heb ik 
namelijk ook ’s avonds geregeld nog 
afspraken staan op het sportpark.’ 

Bijna twintig jaar, twintig uur in 
de week SDVB. Heb je er nooit over 
nagedacht te stoppen?

‘Nee, nooit. Oké, ik heb mezelf wel 
eens afgevraagd: moet ik het niet wat 
rustiger aan gaan doen? Maar aan de 
andere kant: wat moet ik dan doen? 
Ik vind het allemaal nog steeds leuk, 
ben nog gezond en kan het ook nog. 
Ik word bijna 58 en sta nog altijd op 
het veld. Prachtig toch? Bij de F-jes 
kan ik nog altijd 
oefening voor-
doen. En ik geniet 
er nog altijd van 
om hen over dat 
veld te zien bewe-
gen en ze zien te 
genieten. Verder 
kun je taken voor 
het wedstrijdse-
cretariaat tegen-
woordig gemak-
kelijker, digitaal regelen en overdag 
in plaats van in de avonduren. Ik 
maak een normaal KNVB-program-
ma soms zelfs onder het eten koken.’

Heeft het vrijwilligersbestaan dan 
geen enkel nadeel?

‘Natuurlijk zijn er de mindere 
momenten. Je bent vrijwilliger, maar 

mensen verwachten wel eens dat je 
functioneert als een betaalde kracht. 
Dat je alles wel doet. Misschien be-
moei ik me ook wel te veel met ande-
re zaken bij de club, waar ik eigenlijk 
niet over ga. Maar ik loop hier al zo-
lang rond. En ik heb de tijd, ik heb 
het geluk dat ik niet hoef te werken. 
Ik heb veel respect voor bestuursle-
den die hun vrijwilligerswerk combi-
neren met een drukke baan. SDVB is 
een gezonde vereniging die draait op 
vrijwilligers, dat moeten we met z’n 
allen niet vergeten en elkaar respecte-
ren.  Ik ben blij dat ik daar onderdeel 
van mag uitmaken.’

Tot slot, heb je nog wensen voor 
de toekomst?

‘Uitbreiding van de accommoda-
tie, qua velden en kleedkamers. Zodat 
we geen wachtlijsten meer hebben 

en ook eventu-
eel doordeweeks 
nog wedstrijden 
kunnen inplan-
nen. Nog meer 
trainers zodat alle 
teams twee keer 
kunnen  trainen. 
En vooral ook nog 
meer ouders be-
trekken bij al het 
vrijwilligerswerk: 

samen met je kind een sport beleven 
is toch helemaal top? Anderen hoe-
ven toch niet op een kind te passen 
en op te voeden? De ‘S’ van SDVB, 
die zou voor SAMEN kunnen staan. 
Samen sterk,  helemaal mooi!’

‘SDVb is mijn 
tweede huis 
geworden’

EllY ESVElD iS VAAk Op SpOrtpArk 

NOrScHOtEN tE ViNDEN.

elly esveld - Vrijwilliger met 
een witblauw hart

De ‘V’ in SDV Barneveld zou zomaar op ‘vrijwilliger Elly Esveld’ kunnen 
slaan. Van jeugdleider tot keeperstrainer en van  F-jes trainster tot wedstrijds-
ecretaris : Elly heeft in bijna twintig jaar zo’n beetje alle vrijwilligerstaken ver-
vuld. En nog altijd is ze haast niet bij haar club weg te slaan. Niet voor niets 
was ze afgelopen jaar nog genomineerd voor Barneveldse vrijwilliger van het 
jaar. ‘SDVB is mijn tweede thuis geworden.’ 

Jan Lam (57), 
leider SDVB 2

‘Het mooiste blijven toch de 
kampioenschappen. Bijvoor-
beeld dat van de B1, dat ik als 

leider meemaakte. Samen werk-
ten we er heel het seizoen naar-
toe. En dan lukte het ook nog.’ 

Thomas Houtveen (13), 
speler SDVB D6

‘Mijn wens is om ooit in het 
eerste elftal te voetballen. Hoog 
voetballen lijkt mij leuk. Ik ben 
geen aanvaller, maar ik zou wel 
net zo goed willen worden als 

Pelle van Feyenoord.’

Berend Doest (45), 
leider SDVB 1 en voorzitter 

Club van 100

‘De promotie naar de Hoofd-
klasse was vorig seizoen gewel-
dig. Als grensrechter had ik dat 
al eerder meegemaakt, maar als 

leider maak je zo’n promotie 
nog intenser mee.’

Erik de Kruijff (28), 
speler A-selectie

‘De kampioenswedstrijd tegen 
Bennekom uit blijft voor mij 
het absolute hoogtepunt. De 
hele club was er de hele dag 

mee bezig. Toen we uiteindelijk 
verloren, stond er een hele 

groep te wachten om ons op 
te vangen. En ondanks de 

nederlaag, vierden we toch een 
feestje in de kantine. In zulke 

tijden merk je dat we één 
vereniging zijn.’





Dennis Krikke (26), 
speler SDVB 7

‘Het kampioenschap met 
SDVB 9 in het seizoen 

2011/2012 was voor mij een 
hoogtepunt. We hadden er 

echt naartoe geleefd en toen 
de titel binnen was, hebben we 
natuurlijk flink feest gevierd.’

Lesley de Vette (27), speler 
A-selectie

‘Sportpark Norschoten is voor 
mij een tweede thuis. Ik voetbal 

hier al van jongs af aan, al 21 
seizoenen. Het blauw en wit zit 
in mijn hart. Ik kan me dan ook 
niet indenken dat ik ooit bij een 

andere club speel.’

Robbin Lam (25), 
speler SDVB 7

‘Ik hoop dat we een mooie 
nieuwe kantine krijgen, waar 
we de komende 60 jaar mee 

vooruit kunnen. SDVB is vooral 
ook een “sociaal gebeuren”. 

Daarin speelt een kantine een 
belangrijke rol.’

Lucas van Harn (9), 
speler E10

‘Mijn toekomstwens is dat ik 
een keer op het hoofdveld mag 
spelen. Verder zou het leuk zijn 
als ik weer een keer win, want 
dit seizoen hebben we erg vaak 

verloren.’

Eric van Harten (51), 
EHBO-coördinator, jeugdleider 

en lid ROB-team

‘SDVB is voor mij écht een 
‘part of life’. Het is een club van 
sterke vriendschap. Ik kom hier 
graag. In meerdere rollen ben ik 
per week toch al snel zo’n tien 

uur met SDVB bezig.’

Ruben Kuipers (26), 
speler SDVB 5

‘Deze club is voor mij plezier, 
gezelligheid en een plaats 

met veel bekenden. Ondanks 
de groei is dat al die jaren 

behouden gebleven.’

Bert van Rietschoten (51), 
supporter

‘Mijn wens is dat we een 
stabiele hoofdklasser worden. In 

deze klasse is het voetbal over 
het algemeen mooier en zijn er 

meer supporters.’

Bertus van Geresteijn (65), 
supporter

‘Mijn wens is dat SDVB een 
financieel gezonde vereniging 

blijft. Ik ben erg blij met de 
plannen voor een nieuwe 

kantine.’

Erica van Engelenhoven (43), 
kantinemedewerkster

‘SDVB betekent voor mij heel 
veel gezelligheid: veel lol, 

leuke feestjes en samen met 
vrijwilligers de schouders 

ergens onder zetten.’

Tonny van de Braak (33), 
bestuurslid

‘SDVB is voor mij een mooie, 
warme club die niet voor niets 
Sterk Door Vriendschap heet. 

We zijn echt één club, één 
team.’

Niek van den Berg (8), 
speler F4

‘Mijn mooiste moment is dat 
we een keer met 13-0 hebben 

gewonnen. In die wedstrijd heb 
ik ook een doelpunt gemaakt. 
Tegen welke club we speelden, 

weet ik niet meer.’

Evert Jan Schimmel (73), 
vrijwilliger en supporter

‘De mooiste momenten 
heb ik meegemaakt in de 

jaren zeventig toen we een 
geweldig team hadden. De 

kampioenschappen en al die 
mooie wedstrijden zal ik nooit 

vergeten.’

Ab Nikkels (79), 
vrijwilliger en supporter

‘SDVB staat voor mij voor 
vriendschap. Een plek 

waar je elkaar ontmoet en 
belangstelling voor elkaar hebt. 
Erg mooi om te zien wat al die 
vrijwilligers samen presteren.’

Bas Goutziers (12), 
speler D3

‘Mijn mooiste SDVB-moment is 
dat we twee jaar geleden met de 
E5 tegen Lucky Ajax speelden, 

met onder anderen Sjaak Swart. 
We verloren geloof ik met 4-1, 
maar het was erg leuk om mee 

te maken.’

Thimo Vink (10), 
speler E1

‘Ik heb twee wensen voor de 
toekomst. Ik hoop dat SDVB 
ooit kampioen wordt in de 
Hoofdklasse en dat er een 

mooie, nieuwe kantine komt.’

Milan van het Schut (10), 
speler E1

‘De familiedag is voor mij 
ieder jaar weer een mooi 

moment. Lekker spelen op de 
springkussens en tegen mijn 
ouders voetballen. Of ik dan 

meestal win? Ja, die wedstrijden 
zijn een ‘makkie’.’

Marius Kolkman (68), 
bestuurslid en speler (45+)

‘Ik heb in al die jaren bij 
SDVB veel mooie momenten 

meegemaakt, maar de promotie 
naar het hoogste amateurniveau 
in 1972 springt er toch wel uit. 
SDVB had nog nooit zo hoog 

gespeeld.’

Helen van de Braak (36), 
vrijwilliger in de kantine

‘Mijn wens voor de vereniging 
is dat we de komende jaren in 
de Hoofdklasse blijven spelen 
en dat we de accommodatie 
kunnen uitbreiden. Op dit 

moment is er ruimtegebrek op 
het sportpark.’

Barend Kolkman (37), leider F1 
en lid van jubileumcommissie

‘Mijn hoogtepunt bij SDVB was de 
promotie met het eerste elftal naar 

de Hoofdklasse in het seizoen 1999-
2000. Kampioen worden is altijd 

geweldig, maar omdat we na jaren 
weer de Hoofdklasse bereikten was 

deze promotie extra speciaal.’

Willem Taribuka (67), 
jeugdtrainer

‘Ik heb de afgelopen jaren erg 
veel meegemaakt bij SDVB, 
maar de kampioenschappen 
die ik als trainer van de A- en 
B-jeugd meemaakte springen 

er toch wel uit. Het werken met 
de F-jes is ook een hoogtepunt. 

Die boeken snel progressie, daar 
kan ik echt van genieten.’

www.sdvb.nl

Jasper Kamphorst (27), 
speler SDVB 6

‘De promotie met het 6e naar 
de tweede klasse in het seizoen 

2009/2010. We speelden op 
neutraal terrein tegen Gazelle 

Nieuwland 2. Het was een 
bijzondere dag die we afgesloten 

met een spetterend feest.’





De motor van het damesvoetbal
Ellie Borgers blikt terug op 16 jaar SDVB

Met zes meisjesteams, Dames 1 
en het voornamelijk gezellige RIA-
team zijn de vrouwen sterk vertegen-
woordigd bij SDVB. Vrouwenvoetbal 
is in Barneveld bezig aan een mooie 
en nodige opmars. Aan de vooravond 
stond Ellie Borgers, de motor van het 
damesvoetbal in de jaren ’80 en ’90. 
‘Vroeger kregen we wekelijks aan-
dacht in de Barneveldse Krant.’

31 jaar geleden 
schaarde de toen 
19-jarige Ellie Bor-
gers zich bij het 
damesteam van 
SDVB. ‘Ze waren 
destijds net be-
gonnen met da-
mesvoetbal’, weet 
Ellie nog. ‘Ada van 
Ginkel en Cees van 
Garder hadden het team opgericht. 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik me al 
had ingeschreven bij VVB. Uiteinde-
lijk koos ik voor SDVB, al weet ik ook 
niet meer precies waarom. Ik bleek 
het wel redelijk goed te kunnen’, zegt 
Ellie bescheiden. Als één van de be-
teren haalde Ellie het afdelingsteam 
Utrecht van de KNVB. Liefst zestien 
jaar verdedigde Ellie de kleuren van 
SDVB. ‘We hebben nooit een super-
team gehad, maar het was een heel 
leuke tijd. In die zestien jaar zijn 
we één keer kampioen geworden en 
meerdere malen gepromoveerd. We 
zijn echter net zo vaak weer gedegra-
deerd’, herinnert Ellie zich. ‘Dus heel 
hoogstaand was het allemaal niet.’

einde aan een tijdperk
‘In de laatste jaren leidde ik de 

trainingen samen met Hans Klomp. 

Toen ik er met enkele anderen mee 
besloot op te houden, viel het team 
eigenlijk uiteen. Het damesvoetbal 
is daarna enigszins doodgebloed bij 
SDVB: het is zelfs enkele jaren com-
pleet weggeweest.’ Ellie probeerde 
het nog één jaar op het veld (bij VRC 
uit Veenendaal), voordat zij zich vol-
ledig op het zaalvoetbal ging richten. 
‘Vanuit het regio-elftal Utrecht zijn 

we met een 
groepje gaan 
zaalvoetballen. 
Inmiddels doe 
ik dit al vijftien 
jaar bij Hercu-
les uit Utrecht.’ 
Ondanks haar 
inmiddels res-
pectabele leef-
tijd van 50 jaar, 
gaat dit Ellie 

nog altijd goed af. ‘Het is weliswaar 
niet meer op het hoogste niveau, 
maar ik draai nog steeds goed mee’, 
lacht Ellie. ‘Mannen kunnen altijd tot 
hoge leeftijd blijven voetballen, dus 
waarom vrouwen niet?’

Serieuze beginperiode
Het spelletje leerde Ellie en haar 

teamgenotes destijds van Cas Sche-
pers. ‘Hij was trainer van het eerste 
mannenelftal en trainde ons ook. 
Later werden we jarenlang getraind 
door wijlen Henk Heimgartner. Ze-
ker in de beginperiode was het dus al-
lemaal vrij serieus’, kijkt Ellie terug. 

Ellie, die 25 jaar administratief 
werk verrichte bij de Barneveldse 
Krant en inmiddels een eigen ad-
ministratiekantoor heeft, zag dat dit 
echter niet vastgehouden kon wor-

den: ‘De beste voetballers vertrokken 
in die tijd naar VVB. Zij speelden op 
een hoger niveau. Hierdoor is het 
vrouwenvoetbal bij SDVB nooit echt 
groot geworden.’

binding met SDVb
Na haar afscheid bij SDVB is de 

binding met de club helaas ook ver-
dwenen. ‘In onze tijd zaten we altijd 
op de tribune bij het eerste. Nadat we 
stopten viel dit weg. Via de krant volg 

ik SDVB nog we altijd. Het gaat dan 
alleen om de mannen, want over de 
dames lees je helaas nooit iets. Vroe-
ger hadden wij elke week een groot 
blok in de krant.’

Wie weet keert Ellie sneller dan 
gedacht terug op Sportpark Norscho-
ten. ‘Ik heb een zoon van vier jaar. 
Het wordt ondertussen wel bijna tijd 
om hem ‘op voetbal te zetten’. Maar 
voorlopig nog niet.’

‘Vroeger stond 
er wekelijks een 

verslag in de krant’

Fred Rijnders, 
sponsor en onder meer oud-
assistent-trainer A-selectie

‘Een van mijn mooiste 
SDVB-momenten het het 

kampioenschap van SDVB 
2 in 2004. Ik was toen de 
trainer. We speelden een 

kampioenswedstrijd tegen 
CSV Apeldoorn en wonnen. 

Bovendien werd ik in 
dat seizoen ook nog eens 
40 jaar. We sloten af met 

één groot feest.’

Ruben van Ginkel (8), 
speler F1

‘Het oliebollentoernooi in de 
Veluwehal vond ik een mooi 

moment. Ik heb op één dag tien 
doelpunten gemaakt en ben met 
mijn team als derde geëindigd.’

Aniek van de Kuilen (21), 
speelster damesteam

‘Mijn hoogtepunt bij SDVB
 is het kampioenschap met 

het damesteam in 2011. 
We reden op de kar door 

Barneveld en werden bij SDVB 
opgehaald in een limousine.’

StAAND VAN liNkS NAAr rEcHtS: NAtHAliE DrESkENS, cArOliNE GiJSBErtSE, mANON StUiVEr, HANNEkE VAN DE BriNk, mArlEEN 

kONStApEl, JAcQUEliNE DE Wit, fENNA VAN DE HEUVEl, SHirlEY GlOVEr EN GErt rAVENHOrSt. GEHUrkt VAN liNkS NAAr rEcHtS: 

ADA VAN GiNkEl, JOlANDA BOUWmAN, EllY BOrGErS, ElZA BAkElAAr, SONJA GlOVEr, WilmA VAN DE BrOEk EN HENk HEimGArtNEr.





Joshua van Veldhuizen (9), 
speler SDVB F5

‘Ik heb dit jaar een erg mooi 
doelpunt gemaakt. Vanaf de 
kant riepen ze dat ik moest 
wisselen, maar dat wilde ik 

eigenlijk niet. Toen de bal voor 
mijn voeten kwam, schoot ik 
hem weg. Ik draaide mij om  

en liep naar de kant van  
het veld. Ineens hoorde ik 

iedereen juichen.’

Thomas van Laar (12), 
speler D5

‘Mijn mooiste SDVB-moment 
is het kampioenschap met mijn 
team. Het was een spannende 

competitie en toen we eindelijk 
kampioen waren, hebben we 
dan ook goed feest gevierd.’

Wij feliciteren SDV barneveld
met het 60 jarig jubileum!

Sandra Doest (43), 
vrijwilliger en lid RIA-team

‘De oprichting van het RIA-
team in 2011 is een hoogtepunt. 
Wij wilden ook lekker sporten 

en na afloop gezellig wat 
drinken. Dat was de aanleiding. 
Of we een leuk team zijn? Vraag 

dat maar aan onze trainers.’

Gerald ter Maten (49), 
supporter en lid ROB-team

‘De kampioenswedstrijd, 
Bennekom uit, in het seizoen 

2010/2011. Dat was voor mij hét 
hoogtepunt. De hele atmosfeer 

en beleving. Vuurwerk. Alle 
SDVB’ers die waren meegereisd 
om hun club te steunen. Daar 

bleek nog maar eens dat we één 
grote vriendenclub zijn.’





uIt De ouDe DooS

DE WiNNAArS VAN DE kErStlOOp iN 1993 mEt VAN liNkS NAAr 

rEcHtS: BErt SmElt, WilcO VAN DiJk EN rOBErt WiNGElAAr.

BEN ScHUt (liNkS) EN GEO DE lEEUW mAkEN 

HEt DE tEGENStANDEr mOEiliJk (1993).

DE JEUGD GENOOt VAN EEN JUBilEUmmiDDAG iN HEt GrOEN VAN 

priNStErErcOllEGE (1994). mEt VAN liNkS NAAr rEcHtS: JErOEN 

BOODEN, mArk SlOOtWEG, GEErtJAN JANSEN, mArk lENtErS, 

pHilip lAtUmAHiNA, ANtHONiE VAN HUiS EN JUrriëN ScHEElE.

EEN GlUNDErEND BEStUUr 

mEt VAN liNkS NAAr 

rEcHtS GErt BOUW, HENk 

DrOSt EN JAAp VAN DE kOlk.

DE BEDiENiNG WAS pErfEct 

GErEGElD tiJDENS DE  

JUBilEUmrEcEptiE iN 1994.

DE OUDErE JEUGD GENOOt VAN EEN kArAOkESHOW iN DE VElUWE. AlEx VAN DrENtH 

pOSEErt VOOr DE fOtOGrAAf.

frANS DUppEN, DE JEUGDVOOrZittEr mEt 

ZiJN kArAktEriStiEkE SNOr.

cOrriE BUWAlDA SpElDt HAAr mAN DE ZilVErEN SpElD Op VAN DE 

kNVB. iN 1993 WErD DE GEBOrEN friES ZEVENtiG JAAr EN StOptE 

HiJ OfficiEEl mEt ZiJN WErkZAAmHEDEN VOOr DE VOEtBAlBOND.




