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Een jubileum
vier je met rake 
communicatie

Je (potentiële) klanten. Heb jij ze al volop in het vizier?
 raak! helpt jou om ze te vinden, echt te leren kennen en te verleiden. 

Met prikkelende communicatie en (neuro)marketing. 
Vanuit klantreizen en klantinzichten naar een succesvolle strategie.
Ondersteund door een gave website met rake content. Dat is raak!

65 jaar
Sterk Door Vriendschap

Dit jaar bestaat SDV Barneveld 
65 jaar. Iedereen die zich direct 
of indirect betrokken voelt bij 
onze mooie vereniging: van 
harte gefeliciteerd! Ook nu is 
het de redactie weer gelukt 
een prachtige jubileumkrant 
samen te stellen, waarvoor 
dank!  Terugblikken, foto’s en 
indrukken waarmee we nog eens 
even rustig kunnen nagenieten 
zijn samengevoegd in een mooi 
bewaarnummer.

65 jaar, het is niet niks. Zoals gezegd 

op de nieuwjaarsreceptie is dit echter 

voor ons absoluut geen moment 

om achterover te gaan leunen.  Een 

enthousiast bestuur en vele enthousiaste 

commissieleden en vrijwilligers bouwen 

nog elke dag aan de toekomst van onze 

mooie vereniging.

Nu de nieuwbouw klaar is, zijn we 

weer druk bezig met de organisatie 

en de verdere uitwerking van onze 

plannen met betrekking tot de jeugd, de 

breedtesport en de verdere ontwikkeling 

van onze voetbalopleidingen. En 

natuurlijk met alle activiteiten rond ons 

65-jarig bestaan. Een drukke kalender 

voor velen, maar een jaar om weer naar 

uit te zien!

Vanzelfsprekend hebben we ook voor 

de opbrengst van deze jubileumuitgave 

weer een mooi doel uitgekozen en 

wel voor de kleinere en allerkleinste 

SDVB‘ ertjes. De opbrengst is namelijk 

bestemd voor het opknappen van de 

kinderspeeltuin achter veld 1 en ook 

voor de aanleg van een pannaveld, 

direct naast die speeltuin. Terwijl 

de ouders genieten op ons mooie 

dakterras, kunnen de kinderen zich 

heerlijk uitleven. Lekker buitenspelen 

op het sportpark. Nogmaals van harte 

gefeliciteerd, laten we er weer een mooi 

jubileumjaar van maken!

Jan van Beek
Voorzitter SDV Barneveld
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Je hebt players.
En je hebt teamplayers.
Verschil moet er zijn.

Pon Dealer Barneveld feliciteert SDVB
met het 65-jarig jubileum.

VOLKSWAGEN
BEDRIJFSWAGENS

SERVICE
DEALER

VAN HET
JAAR 2019

Pon Dealer Bedrijfswagens
Ambachtsweg 15c, 3771 MG Barneveld
Telefoon 085 - 07 14 400
www.pondealer.nl

Bij SDVB is ook buiten het veld altijd wat te 
beleven. De evenementenkalender is al goed 
gevuld, maar er kan nog meer bij. Heb jij 
een briljant idee voor een leuk evenement? 
En wil jij dit samen met je voetbalvrienden 
organiseren? 
Stuur even een mail naar vicevoorzitter@SDVB.nl 
en reserveer een plekje op deze kalender.

SDVB Run

SDVB Darts 
open

SDVB

Jubileum

Laatste speelronde

Live Voetbal

Gooische Bingo

Sinterklaasfeest

Oktoberfest

Barbecue en live-muziek op terras

Nederland - Engeland,  halve finale Nations League

Een echte Gooische Bingo voor de vrouwen

Uurtje frituurtje
Rommelpot 
Toernooi

Pubquiz
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Familiedag
De hele dag door activiteiten voor jong en oud
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65 jaar
gezelligheid

De supportersvereniging
in 1983

1 9 5 4  -  2 0 1 9
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terug inde tijd

V.l.n.r. Henk Sennema, Bertus van Geresteijn, Dick 
Leeuwis, Gert Ravenhorst en Jaap Ploeg.

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.

Gezelligheid tijdens de nieuwjaarsinstuif van 1982.



EKRIS NIJKERK      PATROONSTRAAT 5      3861 RN NIJKERK      TEL 033 - 245 61 14 WWW.EKRIS.NL

DE NIEUWE BMW 3 SERIE.
NU BIJ EKRIS IN DE SHOWROOM.

BMW maakt 
rijden geweldig
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is indrukwekkend

lid

´Bijna al mijn beste vrienden 
ken ik via SDVB. Een geweldige 
vereniging, in goede en slechte 
tijden.´ Aan het woord is Danny 
Fluit (31), een kwart eeuw lid 
van SDVB.

Als kleine straatvoetballer wilde Danny 

maar één ding: lid worden van Sterk 

Door Vriendschap Barneveld. Hij stond 

te trappelen van ongeduld, maar van 

zijn ouders moest hij toch echt eerst zijn 

zwemdiploma halen. Enkele maanden 

later mocht hij zijn kunsten vertonen in 

de F9, in een team met onder anderen 

Stephen van Dijk en David Kas. ‘Wat voor 

speler ik was? Ik liep en viel met de bal, 

nog steeds trouwens. En volgens m’n 

vader had ik alleen maar zin als het mooi 

weer was.’ 

Hij denkt met veel plezier terug op zijn 

jaren in de SDVB-jeugd. Bijvoorbeeld 

aan de kampen, waarmee we het 

seizoen afgesloten. ‘Met het hele team 

logeren bij opa en oma De Kruijff, in het 

buitengebied van Barneveld. Eén groot 

feest!’ Het kampioenschap in de A2 

noemt hij een ander hoogtepunt. ‘Helaas 

liep ik in de kampioenswedstrijd een 

klaplong op. Terwijl de rest van het team 

een feestje vierde, lag ik in het ziekenhuis. 

Dat was minder leuk.’

Ook in moeilijke tijden leerde Danny 

SDVB kennen als een prachtige 

vereniging. ‘Het overlijden van onze 

vriend en teamgenoot Mark de Kruijff 

was een harde klap, maar het was 

indrukwekkend om te zien hoe sterk 

de vereniging ook op zulke moeilijke 

momenten is.’

Tegenwoordig speelt Danny zijn 

wedstrijden in SDVB 8, met een aantal 

van zijn vrienden. ‘Ik weet nog niet 

hoelang ik doorga met voetballen, maar 

bij SDVB blijf ik sowieso komen. Het zou 

leuk zijn als mijn zoon Mik (9 maanden) 

later ook gaat voetballen. Leider van zijn 

team worden, dat lijkt me wel wat.’ 

25 jaar

‘‘Het zou leuk zijn als 
mijn zoon Mik later 
ook gaat voetballen’’ Gezelligheid in de kleedkamer bij SDVB 8 na een mooie overwinning. 

Op de voorgrond Danny Fluit.

65 jaar SDVB 
Gefeliciteerd!
Ook voor SDVB’ers hebben wij 
altijd een scherpe hypotheekrente
Maak nu een afspraak op snsbank.nl 
of kom langs in onze winkel

65 jaar SDVB 
Gefeliciteerd!
Ook voor SDVB’ers hebben wij 
altijd een scherpe hypotheekrente

Barneveld, Dijkje 19



Accountancy
Fiscale dienstverlening
HRM
Bedrijfsadvisering
Corporate Finance
Family Office

www.schuiteman.com

voetbal    running    fitness    indoor
Jan van Schaffelaarstraat 56  Barneveld    Tel.  0342 - 49 20 35    info@rijnderssport.nl    www.rijnderssport.nl

TROTSE SPONSOR
SDV BARNEVELD

SDVB van harte gefeliciteerd
met jullie jubileum!

www.roordink.nl

Hét adres voor al uw bedrijfswagens
van alle leeftijden!

201902003_90x130_sdvb_fc.indd   1 04-03-2019   19:20:27
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Van ouder tot
fanatiek vrijwilliger

Van betrokken ouder groeide 
Jaap Top (54) uit tot één van de 
drijvende krachten achter de 
jeugdafdeling van SDVB. Na dit 
jubileumjaar neemt hij gas terug, 
maar van een definitief afscheid 
is geen sprake. ´Nee zeggen is 
voor mij best lastig´.

‘Weet je wat ik het mooiste vind? Als 

het lukt om mensen enthousiast te 

krijgen voor een vrijwilligersfunctie 

in de jeugdafdeling.’ Terwijl de 

SDVB-jeugdteams op de velden hun 

wedstrijden afwerken neemt Jaap 

plaats in de kantine. Kop koffie erbij en 

de spraakwaterval komt los. Als echte 

doener voelt hij zich het prettigst bij een 

rol op de achtergrond, erkent Jaap. Maar 

voor de jubileumkrant maakt hij graag 

een uitzondering. 

Alle ouders zijn druk

Via zijn zoons kwam Jaap, een geboren 

Wekerommer, in 2000 in aanraking met 

het vrijwilligerswerk bij SDVB. ‘Aan het 

begin van het seizoen zaten we met de 

ouders bij elkaar. De grote vraag: wie wil 

leider worden? Het bleef stil… Toen heb 

ik mijn verantwoordelijkheid genomen. 

Ik werd leider op voorwaarde dat andere 

ouders ook een bijdrage leverden. 

Iedereen is druk, maar voor je kinderen 

maak je toch tijd? In totaal ben ik tien jaar 

leider geweest, met heel veel plezier.’

Progressie

Zijn zoons stopten in 2014 met 

voetballen, maar Jaap bleef SDVB trouw. 

Eerst als leidercoördinator en vanaf 

2012 in de jeugdcommissie met het 

belangrijkste doel om elk jeugdlid op zijn 

of haar eigen niveau met veel plezier te 

laten voetballen en talenten door te laten 

stromen naar het eerste elftal. 

De Barnevelder is trots op de progressie 

die de laatste jaren met keihard werken 

is geboekt. ‘Voor alle zevenhonderd 

jeugdleden zijn er leiders en trainers en 

het technisch jeugdplan - dat later dit 

jaar hopelijk wordt aangenomen in de 

ledenvergadering - waarborgt dit ook 

voor de komende jaren.’ 

‘‘In totaal ben ik tien 
jaar leider geweest, 
met heel veel plezier’’

Afwijkend gedrag

Andere voorbeelden van positieve 

ontwikkelingen zijn volgens Jaap 

het aantrekken van nieuwe drijvende 

krachten voor de jeugdopleiding, de 

betere begeleiding van spelers die de 

stap naar de senioren maken en een 

succesvolle cursus voor trainers en 

leiders over afwijkend gedrag. ‘We willen 

bij SDVB elk kind op de juiste manier 

benaderen. Als iemand bijvoorbeeld 

ADHD heeft en zich daardoor anders 

gedraagt, maken we dit bespreekbaar 

in zijn of haar team. Dit leidt weer tot 

acceptatie.’

Normen en waarden

De basis voor de jeugdopleiding staat 

als een huis, maar er blijven volgens 

Jaap nog ‘duizenden dingen’ te doen. 

‘Nu het voetbaltechnische deel beter 

is geregeld kunnen we meer aandacht 

aan het sociale aspect besteden, ook 

erg belangrijk. Denk aan de Blue-White-

Side en het project Netjes He, gericht 

op normen en waarden op en langs het 

voetbalveld.’ 

Jaap praat nog in de we-vorm, maar 

vast staat dat hij na dit seizoen de 

jeugdcommissie gaat verlaten. ‘Na twintig 

jaar is het tijd voor nieuw bloed, voor 

een jonger iemand. Zelf ga ik genieten 

van iets meer vrije tijd en daarnaast ga 

ik nog zeker een aantal SDVB-projecten 

oppakken.’ Lachend: ‘Nee zeggen is voor 

mij best lastig.’

Jaap Top neemt na dit seizoen afscheid 

van de jeugdcommissie van SDVB.

Jaap Top neemt afscheid van jeugdcommissie



De lekkerste 
keuken

Daar leef je in!

Zet je een nieuwe stap in je leven? Dan ontstaat er ruimte. Voor een nieuwe keuken 
bijvoorbeeld. Een keuken die helemaal aansluit bij je wensen. Of je nu ruimte wilt om 
koffie te drinken of om samen een vijf-sterrenkookcursus te volgen. Wij snappen dat.  
Wij ontwerpen niet dé ideale keuken. Wij ontwerpen jóuw ideale keuken. Dat voelt goed.

Barneveld  •  0342 405 363  •  vanmanenkeukens.nl

  Eigen montage en service          Geen aanbetaling          Uitstekende garantie          Begeleiding bij verbouwing

In onze drogisterij vind u alles op het gebied van 
 geneesmiddelen, homeopathie, vitamines, lichaams-, 
haar- en mondverzorging. Wij zijn gecertifi ceerd, 
bij ons is er altijd een drogist of assistent drogist 
 aanwezig.

Drogisterij
Klantvriendelijk, advies- en servicegericht, gediplomeerd 
personeel.

Parfumerie
Ruim assortiment (luxe) geuren en huidverzorging Leuke 
kadosets.

Workshop Visagie 
Gezellig avondje uit, waar u onder het genot van een 
 hapje en een drankje de ”kneepjes” van het vak leert.

Zonnestudio 
Professionele zonnebank met gezichtsbruiner

Schoonheidssalon

Pedicure

www.drogistbeavanlagen.nl

Ook voor visagie! 

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 50% korting op een zonnebank sessie 
en/of 10% korting op uw aankopen uit onze drogisterij/parfumerie.

Geldig t/m 31-12-2019.

Zoals bruidsmake-up 
en gelegenheidsmake-up

Veluweweg 24 | 3774 BM  Kootwijkerbroek | Tel. 0342-441469

BEMASU feliciteert
S.D.V. Barneveld

met haar 
65-jarig 

jubileum!
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De A1 promoveerde in 2000 naar de derde divisie een 
jaar later naar de tweede divisie.

SDVB-topkeepers Robert 

van den Berkt (links) en 

Janco Heimgartner in 

1994 met Stanley Menzo.

Zaterdag is bij SDVB
al 65 jaar de mooiste dag 
van de week

De mannen van ´t Ouwe 5e zijn ook 
buiten het veld bijzonder stijlvol. Hier 
poseren ze bij kasteel De Schaffelaar.

D e  p u b l i e k e  t r i b u n e  v a n  d e  r a a d s z a a l i n  h e t  g e m e e n t e h u i s  z i t  i n  2 0 0 3  v o l m e t  S D V B ´ e r s .  D e  l o b b y  v o o r  n i e u w e k u n s t g r a s v e l d e n  i s  i n  v o l l e  g a n g .

Handtekeningenjagers 
verzamelen zich in 2003 rond 
NAC-speler Orlando Engelaar na 
de oefenwedstrijd op sportpark 
Norschoten.
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Voetbal én
vriendschap

Erelid Marius Kolkman is al 65 jaar SDVB´er

Een leven zonder SDVB? Marius 
Kolkman (73) kan het zich niet 
voorstellen. In 1954, een paar 
maanden na de oprichting, werd 
hij lid. Bijna 65 jaar later is de 
Barnevelder nog altijd actief 
als voetballer, vrijwilliger en 
bestuurslid. ‘Deze club zit in 
mijn hart.’

Een nieuwe voetbalclub in Barneveld

‘Eigenlijk moest je tien jaar zijn om lid 

te worden van SDVB, maar ik mocht op 

mijn negende al meetrainen. De club 

bestond toen net een paar maanden. 

VVB was destijds de bekendste club in 

Barneveld, maar ik heb geen seconde 

getwijfeld om mij aan te melden bij die 

nieuwe voetbalvereniging. Onze familie 

kende Piet van den Berg, Wim van Dijk, 

Jan van Kernebeek en een paar andere 

oprichters.’

‘Als jong ventje was ik al gek op voetbal. 

Ik groeide op in het 1e Achterdorp, 

nu bekend als Gowthorpestraat. Ons 

ouderlijk huis staat tegenwoordig 

tegenover de Action. Voetballen deden 

we vooral op het schoolplein van de 

naastgelegen Antoniusschool, zelfs 

tussen de middag was ik daar te vinden. 

Computeren en televisie kijken kenden 

we niet; we speelden altijd buiten.’

‘Voetballen bij SDVB vond ik vanaf 

dag één geweldig. We speelden onze 

wedstrijden in de beginjaren op de 

huidige plek van het Oosterbosbad en 

later aan de Hessenweg. Elf tegen elf, op 

een groot veld. Mijn favoriete positie? 

Linksbuiten, net als jeugdheld Coen 

Moulijn van Feyenoord. Bert Hartkamp 

was bij de welpen één van mijn 

teamgenoten. Na de jeugd hebben we 

vele jaren later samen in het tweede en 

´t Ouwe 5e gespeeld en tegenwoordig 

staan we nog geregeld samen op het 

trainingsveld.’

Miep 11 kampioen

‘In 1961 debuteerde ik als vijftienjarige in het eerste elftal van 

SDVB. De vereniging had destijds al een groei doorgemaakt 

en ook de hoofdmacht werd steeds sterker. We hadden een 

prachtig elftal, waarmee we in tien jaar tijd van de tweede klasse 

afdeling Utrecht naar de eerste klasse KNVB promoveerden, 

destijds het allerhoogste amateurniveau. Het kampioenschap in 

1972 is mijn sportieve hoogtepunt. Ook het bijbehorende feest 

vergeet ik nooit meer.’ 

‘Ik ben rechtsbenig, maar heb eigenlijk altijd linksbuiten 

gespeeld. Met nummer 11, net als Coen Moulijn. Samen met 

Rob Cluistra en Jur van de Beek vormde ik de aanval. Mijn 

bijnaam was ‘Miep’, vernoemd naar tekenfilmfiguur Road 

Runner. Ik was niet supersnel, maar Dirk van Harten vond het 

wel handig om een bijnaam voor mij te verzinnen. Ik was de 

enige met een langere naam en dat was niet zo praktisch in het 

veld. Miep was kort en krachtig, een naam die tot op de dag van 

vandaag wordt gebruikt.’

‘Tot mijn 31e was ik basisspeler in het eerste elftal. Daarna 

heb ik nog genoten van drie prachtige seizoenen in het 

tweede elftal, onder anderen met Bert Hartkamp. In 1979 

nam ik afscheid van het selectievoetbal, toen ‘t Ouwe 5e 

werd opgericht. Met dit vriendenteam hebben we tot 2016 

wedstrijden gespeeld en tegenwoordig houden we het bij 

trainen. Met een kleine club, want er zijn er heel wat afgehaakt. 

Zelf heb ik nog altijd plezier in het spelletje. Zolang mijn lichaam 

het aan kan, blijf ik voetballen.’

Vrijwilliger en bestuurder

‘Een tekort aan vrijwilligers? Dat was vroeger ondenkbaar 

bij SDVB. Het waren andere tijden, vrijwilligerswerk was 

vanzelfsprekend. Je kon altijd een beroep op iedereen doen. 

Zelf was ik jarenlang redactielid van clubblad Kontakt. Verder 

was ik onder meer jeugdleider en gaf ik op woensdagmiddag 

training aan de jeugd. Later belandde ik in het jeugd- en 

hoofdbestuur. In de jaren negentig was ik een periode 

bestuurslid Wedstrijdzaken. In november 2008 keerde ik als 

secretaris terug in het bestuur. Een functie die ik inmiddels 

alweer elf jaar bekleed. Ik zeg al jaren dat ik ga stoppen, maar 

er waren steeds redenen om er toch nog een jaartje aan vast 

te plakken. De opening van het nieuwe clubhuis wilde ik graag 

meemaken als bestuurslid en daarna kondigden twee andere 

bestuursleden hun vertrek aan. Toen besloot ik om er nog 

een jaar aan vast te plakken, maar in november zet ik echt 

een punt achter het bestuurswerk. Het is tijd voor een jonger 

iemand, zoals we er al meer in het bestuur hebben. Prachtig 

om te zien hoeveel goed werk ze voor SDVB doen. Mijn 

afscheid als bestuurslid betekent overigens niet dat ik stop met 

vrijwilligerswerk bij de club. Dat blijf ik zolang mogelijk doen.’ 

‘‘Zolang mijn lichaam het aan 
kan, blijf ik voetballen’’

De archivaris van SDVB

‘Op zolder heb ik een uitgebreid SDVB-archief; fotomateriaal, 

presentatiegidsen en alle uitgaven van clubblad Kontakt zijn er 

te vinden. Dit is mijn persoonlijke verzameling, de club beschikt 

tegenwoordig over ingebonden exemplaren. Jarenlang maakte 

ik deel uit van de redactie van Kontakt. De kopij kwam mijn 

kant op en ik controleerde en verwerkte het. ‘Een mooi klusje 

voor schoolmeester Marius’, vond men destijds. In het seizoen 

2004/2005 werd het papieren clubblad vervangen door de 

website, een besluit dat niet iedereen kon waarderen. Zelf heb 

ik het papier nooit gemist. De overstap naar digitaal hoorde bij 

de tijd en bood veel nieuwe mogelijkheden. Bovendien werd er 

aan het begin van deze eeuw steeds minder kopij aangeleverd, 

waardoor Kontakt minder verscheen. Af en toe moet ik nog wel 

eens wat opzoeken in oude clubbladen en als je eenmaal aan 

het kijken bent, dan blijf je kijken. Dan komen alle herinneringen 

weer boven.’

Marius Kolkman mag zich sinds 2015 

erelid van SDVB noemen. Rechts op 

de foto: toenmalig voorzitter Wim 

Coenen.

Sterk door 
vriendschap
´Bij SDVB denk ik vooral aan 

vriendschap. Er is in 65 jaar veel 

veranderd, maar de vriendschap is 

gebleven. Deze club zit echt in m´n 

hart. Ik kan me geen leven zonder 

SDVB voorstellen en ik hoop dan 

ook nog jaren van de vereniging te 

kunnen genieten. Mijn toekomstwens 

voor SDVB is dat de club niet te hard 

groeit, want dan kun je wel eens een 

tekort aan vrijwilligers krijgen. Sportief 

gezien hoop ik dat we minimaal een 

goede eersteklasser blijven, met veel 

spelers uit eigen jeugd in het team. 

Net als in mijn tijd.´

Marius, Barend en Jona Kolkman schreven in 2011 historie. Nog nooit 

eerder waren er drie generaties van één geslacht spelend lid van SDVB.

SDVB kampioen in 1972. Staand  v.l.n.r. wethouder Gerrit Jan van Elten, 

wethouder Dirk Rebel, trainer Wim Bleijenberg, Henk Jansen, Adri 

Vossegat, burgemeester Koert van Diepeningen, Toon Kalshoven, Arie van 

Loenen, grensrechter Jan van Stormbroek, keeper Rein Kuijt, Wim Kraai, 

gemeentesecretaris  B.C. Lokker en Rob Cluistra. v.l.n.r. Jur van de Beek, Wim 

Kalshoven, Henk Morren, Jan Schut, Berend Schreuder, Marius Kolkman en 

Dirk van Harten.



Trotse sponsor van het eerste uur

Gefeliciteerd
met jullie

65-jarig
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´Trots dat ik samen
met Ben heb gespeeld´
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ging voetballen was het logisch dat zijn 

andere zoons ook naar SDVB gingen’, 

vertelt Raymond met een glimlach op z’n 

gezicht. 

In de jeugd speelde hij onder anderen 

samen met Hans van Kolk, Peter 

Burgering, Tonny Jochemsen en Mario 

Papilaja. ‘We hebben geweldige jaren 

gehad. Bijvoorbeeld in de E1 (foto), 

waar de basistechniek onder leiding 

van trainer Henk van de Pol flink werd 

bijgeschaafd. Ook een jeugdtoernooi met 

de A1 in Duitsland met leiders Wout van 

Veldhuizen en Willem Taribuka was echt 

gaaf, net als de feestjes bij trainer Jaap 

van Dijk in Wijk bij Duurstede.’

Bij de senioren beleefde Raymond zijn 

mooiste jaren in Het Vierde, waarmee 

hij meerdere keren kampioen werd. 

‘Fantastische seizoenen. Ik ben ook erg 

trots op dat ik in dat team samenspeelde 

met mijn broer Ben, toch één van de 

iconen van SDVB.’

Hoewel hij zelf niet meer op het veld 

voetbalt, komt Raymond nog wekelijks 

bij de club. Sinds een paar jaar is hij leider 

van zijn oudste zoon Dion. Jongste zoon 

Kaj voetbalt in de trainingsgroep. ‘Bij 

SDVB kom ik wekelijks veel vrienden en 

bekenden tegen, die ook leider zijn of 

hun kinderen komen aanmoedigen. En 

net als vroeger staat mijn vader langs de 

lijn te kijken, superleuk!’ 

Raymond Schut (46) is al veertig 
jaar kind aan huis bij SDVB. 
´Mijn mooiste herinneringen? 
Kampioenschappen met Het 
Vierde, jeugdtoernooien in het 
buitenland en heel veel vrienden 
en gezelligheid.´

Met zijn broers en vrienden was de 

jonge Raymond op straat altijd met de 

bal bezig. Lid worden van SDVB lag 

dan ook voor de hand. ‘Mijn vader was 

van huis uit een korfballer. Hij heeft 

nog even geprobeerd om mijn oudste 

broer op korfbal te krijgen bij DWS 

Kootwijkerbroek, maar toen Ben

De E1 van 1983 met van links naar rechts: Henk 

van de Pol (leider), Tonny 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.

Raymond Schut met zijn zoons Dion en Kaj tijdens de SDVB Familiedag van 2016.

We hebben 
geweldige jaren 
gehad!

40 jaar

lid!
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´De diesel van
SDV Barneveld´

Arco Jochemsen

Arco Jochemsen was een 
laatbloeier bij SDVB. Via de F2 
en de D5 kwam de middenvelder 
pas op 23 jarige leeftijd in het 
betaalde voetbal terecht. Na een 
12-jarige profcarrière kwam hij 
terug bij zijn oude liefde, om op 
38 jarige leeftijd te stoppen met 
voetbal. We blikken met hem 
terug.

Arco Jochemsen, er hangt een shirt 

van hem uit zijn FC Utrecht-tijd in het  

clubhuis. Hij begon op zevenjarige leeftijd 

bij SDVB in de F2 te voetballen. Daarna 

kende de middenvelder een mooie, 

maar grillige jeugdcarrière. Speelde in de 

jeugdelftallen F2, E4, E2, D5, D2, C1, C1, 

B1, B1, A2, A1. En debuteerde op 18 jarige 

leeftijd in het eerste onder trainer Piet van 

de Ham.

Atypische koers

Hij blikt terug: ‘Tegenwoordig denkt men 

te vaak dat de ontwikkeling lineair is. Het 

is vaak een selffulfilling prophecy. Je 

begint in de E1, gaat dan naar de

D1 enzovoort zo naar het eerste. Maar 

dat is dus niet zo. Dat heb ik zelf ook 

gehad. Ik heb veel verschillende dingen 

gedaan bij SDVB en dat was goed voor 

de ontwikkeling. Henk Heimgartner, 

Piet van de Ham en Herbert Neumann 

waren mijn trainers op de belangrijke 

momenten.’ Zo’n atypische koers bood 

in zijn geval voordelen, en heeft ook zijn 

visie gevormd. ‘Ik heb weleens gedacht, 

eigenlijk zou je tot 12 jaar niet moeten 

selecteren, maar loten. Je noemt het ook 

geen D1 of D2 meer, maar bijvoorbeeld 

Ajax of Barcelona. Dan speel je misschien 

onder je niveau, maar dan leer je hele 

andere dingen. Bijvoorbeeld elkaar 

helpen, of nog beter je best doen om 

een minder talent te compenseren. Daar 

wordt je pas echt beter van.’

Late prof

Arco is het levende bewijs dat het ook 

heel anders kan lopen. Zoals hij zelf 

heeft ervaren bij SDVB. Van de D5 van 

SDVB naar het eerste van Feyenoord. 

‘In 1989 kwam ik in het eerste elftal van 

SDVB. We waren net gepromoveerd naar 

de eerste klasse, destijds het hoogste 

amateurniveau. Degradeerden we 

meteen weer om het seizoen daarna 

ook weer te promoveren. Vijf jaar lang 

speelde ik in het eerste, waarvan vier 

jaar in de hoogste klasse.’ In die tijd 

klopte NAC bij hem aan. ‘Maar heb 

ik ervoor gekozen om eerste mijn 

studie af te maken.’ Arco studeerde 

aan de Universiteit van Wageningen, 

en voltooide daar een studie 

levensmiddeletechnologie. ‘Daarna, 

pas op mijn 23ste, werd ik door Vitesse 

gevraagd. Tegenwoordig kom je op zo’n 

leeftijd niet meer in het betaalde voetbal. 

Dat is helemaal dicht getimmerd. Maar 

toen was het ook niet gewoon hoor.’

De profs van SDV 
Barneveld
Naast Arco Jochemsen heeft onze vereniging 

veel meer profs voortgebracht in de 

afgelopen 65 jaar. Van een aantal hangt een 

shirt in het clubhuis Met het gevaar er één of 

meer te vergeten, hier toch een overzicht.

Berend Schreuder:  FC Wageningen

Eddy Morren:  SC Amersfoort

Dick Morren:  FC Wageningen en SC Amersfoort

Henk Heimgartner:  SC Amersfoort

Geo de Leeuw:  PSV en Vitesse

Peter Dekker:  FC Utrecht

Dick Eijlander:  NEC

Hans van Arum:  Vitesse, Willem II, RKC Waalwijk, 

 Go Ahead Eagles



 SDVB van harte
gefeliciteerd!
De Rabobank steunt sporten waar we niet alleen
graag naar kijken maar waar wij en onze kinderen
ook actief mee kunnen doen. Daarom zijn we al jaren
trotse sponsor van SDVB.

Rabobank Gelderse Vallei
Terug bij SDVB

Na zes jaar Vitesse volgden één jaar 

Feyenoord, één jaar FC Utrecht, één jaar 

FC Twente en twee jaar FC Zwolle. Na 

twaalf jaar profvoetbal, 312 wedstrijden 

en 32 doelpunten stopte Arco met 

betaald voetbal. Op 35 jarige leeftijd in 

2006 kwam hij weer terug bij SDVB. Daar 

speelde hij nog drie jaar in het eerste.

‘Parallel ben ik bij Vitesse gaan werken. 

Ik heb mijn trainersdiploma TC2 gehaald 

en werd jeugdtrainer in Arnhem. De 

combinatie met SDVB werd toen steeds 

moeilijker te combineren, want mijn team 

moest ook op zaterdag spelen.’ Arco 

zegt het op een manier, alsof hij nu nog 

in het eerste zou spelen als de situatie 

het toeliet. Maar het liep allemaal anders. 

Arco verliet de voetbalsport en werd leraar 

wiskunde.  

‘Het voelt als thuiskomen’

In het dagelijks leven is Arco nu 

wiskundeleraar op het Beekdal Lyceum in 

Arnhem. Als trainer is hij ad hoc nog actief 

bij SML. Daarnaast gaat zijn aandacht met 

name uit naar zijn drie kinderen: Vera, 

Timo, Jorick. Timo speelt in de A1 van De 

Graafschap en lijkt in de voetsporen van 

zijn vader te treden. Jorick heeft veel meer 

plezier in zeilen. ‘Daar ga ik ook mee. Dat 

is weer wat anders en dat vind ik ook leuk. 

Vera werd een paar keer uitgeloot voor 

een studie verloskunde en studeert nu in 

Antwerpen.’ 

Hoewel zijn leven zich tegenwoordig 

vooral in Arnhem afspeelt, blijft hij feeling 

houden met het dorp waar het voor hem 

ooit begon. ‘Soms ga ik hardlopend naar 

Barneveld. Dat is zo’n 28 kilometer en 

vrijwel helemaal door het bos, heerlijk.’ 

Ook komt hij af en toe nog bij SDVB. 

‘Om te kijken bij zijn neven. Seth Reemst 

is keeper van de JO17-1 en zijn broer 

Joshua speelt in de JO14-3. Ook speelt 

zijn nichtje Noa bij de meisjes. Als ik het 

sportpark oploop, dan voelt dat echt als 

thuiskomen.’ 

De profs van SDV Barneveld

In het dagelijks 
leven is Arco nu 
wiskundeleraar

Naast Arco Jochemsen heeft onze vereniging veel meer profs 

voortgebracht in de afgelopen 65 jaar. Van een aantal hangt een shirt 

in het clubhuis Met het gevaar er één of meer te vergeten, hier toch 

een overzicht.

Dick Schreuder:  PSV, Sparta Rotterdam, FC Groningen, RKC Waalwijk,  

 Stoke City, Helmond Sport, Go Ahead Eagles

Arco Jochemsen:  Vitesse, Feyenoord, FC Utrecht, FC Twente, FC Zwolle

Alfred Schreuder:  Feyenoord, RKC Waalwijk, NAC, Feyenoord, 

 RKC Waalwijk, FC Twente, Vitesse

Erik van Veldhuizen:  FC Volendam, BV Emmen

Richard Haklander:  De Graafschap, FC Omniworld, FC Oss

Gijs van Manen:  FC Utrecht

Sander van de Streek:  Vitesse, FC Flora Tallinn, SC Cambuur,  

 FC Utrecht

Harry Buisman:  PEC Zwolle, Go Ahead Eagles, FC Zwolle
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Arco Jochemsen
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´Voetbal en
inzet´

´Voetbal envreugde´

Voetbal en vriendschap



25 jaar lid

30 jaar lid
Innovative 
drinking
technology

Impex Barneveld B.V.
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3770 AA Barneveld | T 0342 416641
www.impex.nl | info@impex.nl 

Gefelicit
eerd met 
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ileum!

Virtuele servers

Online werkplekken

Online back-up

Hosted e-mail/agenda

VOIP-telefonie

Office 365

Systeembeheer

Software-ontwikkeling

Netwerkbeheer

WiFi en internet

ICT-advies

Exact software

www.hype.nl www.cloudet.nl

 Catering & bediening

 Feestelijke hapjes & drankjes

 Luxe lunch of buffet

 Stijlvolle barbecues

 Uitgebreide diners
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DEPREUVERIE.NL | 088 000 15 80

Zoekt u catering voor 
uw bedrijfsevenement?
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Genieten
van het

clubgevoel´
Tijdens de werkzaamheden voor de nieuwe 

kantine bleek eens te meer hoe sterk het 
clubgevoel is. Joost Slootweg (32) voelt zich al 25 

jaar als een vis in het water bij SDVB. 

‘Voormalig jeugdleider Alex van Drenth denkt nog altijd dat 

hij mij heeft leren voetballen, maar dat is natuurlijk niet zo’, 

zegt Joost met een glimlach. ‘Voetballen leerde je in de jaren 

negentig nog gewoon op straat.’

In die periode was Joost bijna dagelijks te vinden op de 

pleintjes van Barneveld-Zuid, waar hij onder anderen 

voetbalde met zijn broer Mark en buurjongens Albert 

Rozeman en Geertjan en Pieter Jansen. Lid worden van 

SDVB was een logische stap voor de Barnevelder, die in de 

E4 de kampioensvlag mocht hijsen. ‘We hadden een sterk 

team met onder anderen Vincent Vonk, Henri Kas, Daan 

Wilden, Dennis Buitenhuis, Michel van Raaij en Jan-Willem 

van Grootheest. Met uitzondering van één gelijkspel wonnen 

we dat seizoen alle wedstrijden. Bij de senioren ben ik nog 

een keer kampioen geworden, met het 7e. Op de platte kar 

door het dorp, een absoluut hoogtepunt.’

‘‘Voetballen leerde je in de jaren negentig 
nog gewoon op straat’’  

Ook na 25 jaar geniet Joost nog wekelijks van de sfeer en de 

gezelligheid op sportpark Norschoten. Op sportief vlak heeft 

hij zijn plafond bereikt. ‘De meeste spelers bouwen af op hun 

32e, maar ik speel nu gewoon in het derde. Flink aanpoten, 

maar wel leuk om op dit niveau te spelen.’

Kampioenschappen van het eerste elftal, 
Nederland-Spanje op groot scherm, familiedagen 

en humor in de kleedkamer. In dertig jaar bouwde 
Wilger Everhardus (35) bij SDVB een schat aan 

mooie herinneringen op.

Wilger was slechts vijf jaar oud toen hij voor het eerst het 

shirt van SDVB droeg. ‘Ik kwam al veel bij de club om mijn 

broer Gerbert aan te moedigen en wilde zelf ook heel graag 

voetballen. Ik begon in de F3, waar ik al snel de bijnaam 

Speedy Gonzales kreeg. Ja, ik weet dat veel mensen dit 

misschien niet zullen geloven, maar ik was destijds echt 

razendsnel.’

De jeugdjaren bij SDVB zijn voor Wilger een aaneenschakeling 

van mooie momenten; van een wedstrijd tegen Feyenoord 

in de 3e divisie tot het jaarlijkse oliebollentoernooi en van 

de familiedag tot de Oranjecamping op het sportpark en de 

legendarische wedstrijd Nederland-Spanje op groot scherm.

Ook aan de meerdaagse toernooien in Workum en Tholen 

denkt hij met plezier terug. Datzelfde geldt voor de 

kampioenschappen van het eerste elftal. ‘Vroeger bezocht ik 

zoveel mogelijk uitwedstrijden van SDVB 1. De ene keer reed 

mijn vader en de andere keer de vader van Pieter Jansen. Ook 

de uitwedstrijden die we met de bus bezochten, bijvoorbeeld 

Veense Boys en Urk, waren onvergetelijk.’ 

Wilger hoopt nog lang van SDVB te kunnen genieten. ‘Een 

bezoek aan het sportpark voelt als thuiskomen. Het is er altijd 

gezellig en je kunt er lief en leed delen. Misschien worden mijn 

meiden Norah (3) en Romée (5 maanden) in de toekomst ook 

wel lid. Dat zou erg leuk zijn.’ 
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Mijn bijnaam
was Speedy
Gonzales´



toen en nu

Vrijwilligers bouwen aan 
de nieuwe entree

De accommodatie

De kantine en het sportpark hebben in de loop der jaren 

talloze verbouwingen en werkzaamheden doorstaan. Dankzij 

de urenlange inzet van échte clubmensen is ons sportpark er 

altijd een geweest om trots op te zijn. Van de grootschalige 

verbouwing in 1994, de nieuwbouw van 2018 tot het 

dagelijkse onderhoud.

Burgermeester Wim Burgering opent de nieuwe 
kunstgrasvelden 5 en 6, samen met toenmalig 

voorzitter Ronald de Wilde

Vr i jw i l l i g e r  i n  h a r t  e n  n i e re n  J a n 
K l o m p  wa s  a l t i j d  o p  h e t  s p o r t p a r k 

te  v i n d e n .  B i jvo o r b e e l d  vo o r  h e t 
w i t te n  va n  d e  l i j n e n

Een grote 
groep vrijwil-
ligers werkte 
mee aan de 
nieuwbouw in 

2017-18

Niet alleen tijdens de nieuwbouw afgelopen jaar 
kwam er fors graafgeweld aan te pas

De kantine na de verbouwing in de jaren 90

De kantine voor de verbouwing in de jaren 90

Het hoofdveld tientallen 
jaren geleden
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• altijd met personal trainer

• train alleen of als duo

• omkleden niet nodig

Ervaar 
het zelf!

� t20 Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 1B
3772 MP Barneveld
0342 74 50 61 
barneveld@fit20.nl
www.fit20barneveld.nl

* jubileum actie: 2x gratis kennismakingstraining
Op vertoon van deze voucher kun je de training 
van fit20 twee keer gratis uitproberen.

Uw belang, onze zorg

a. Stationsweg 43, 
 Barneveld
t. 0342 491 028

a. Dorpsstraat 40a, 
 Nunspeet
t. 0341 230 580

www.wolleswinkel.nlinfo@wolleswinkel.nl

Duidelijk en 
slagvaardig.
Voor ondernemers 
en particulieren

www.orlaco.nl

Vrachtwagens zijn stoer, maar ook groot. Chauffeurs zijn daarom opgeleid om veilig te kunnen rijden. Toch 
is het moeilijk om alles rondom een vrachtwagen goed te zien. Slimme chauffeurs hebben daarom een 
camerasysteem van Orlaco. Sommigen hebben dat nog niet, dus kijk goed uit als je bij een vrachtwagen 
in de buurt staat: Ga niet te dicht naast of voor een vrachtwagen staan en maak oogcontact 
met de chauffeur. Stoneridge-Orlaco wensen jullie veel fi etsplezier!
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´SDVB is meer dan 
voetbal kijken’

‘Ik speelde in het eerste jeugdteam van SDVB dat 
kampioen werd’, zegt Evert Jan Roskam (73) als hij 
vertelt over de beginjaren van zijn voetballeven. 
‘Toen ik tien jaar was, ben ik lid geworden. SDVB 
bestond toen nog maar net. Eigenlijk mocht ik van 
mijn vader niet op voetbal, maar ik stond op met 
voetballen en ging ermee naar bed. Ik wist bij wie 
ik moest zijn en heb mij gewoon opgegeven.’

Sindsdien is Evert Jan eigenlijk niet meer van het voetbalveld 

af geweest. Hij maakte omzwervingen naar Voorthuizen, 

Veenendaal en Putten, maar heeft vooral veel binnen SDVB

gedaan en zijn familie met dat virus aangestoken. ‘Ik voetbalde 

samen met onder anderen Bert Hartkamp, Jaap van de Kolk en 

Marius Kolkman. Marius en ik stonden toen we zestien waren 

al in het eerste.’ In diezelfde periode, amper jeugdspeler af dus, 

trainde Evert Jan al de jeugdspelers. ‘Op de Hessenweg was een 

klein driehoekje gras, dat er overigens nog steeds is, waar we 

samen de jeugd trainden.’

Opa uit Scherpenzeel

Het driehoekje is ingeruild voor een sportpark, maar 57 jaar later 

traint hij daar nog steeds de jeugd. ‘Dat is het mooiste wat er is. 

Meer mensen zouden dat moeten doen. Je hebt te maken

met verschillende kinderen, die allemaal hetzelfde doel moeten 

hebben. Ik zie dat ze vorderingen maken en die jongens zien 

dat zelf ook. Daar zijn ze zo dankbaar voor. Het is ontzettend 

belangrijk dat er mensen blijven komen die iets voor de 

club doen. Daar moet je tijd voor maken. Er is een opa uit 

Scherpenzeel die al jaren iedere woensdag naar Barneveld

komt om drie kleinkinderen van hem te trainen. Zo moet het.’ 

Evert Jan traint momenteel ook zijn eigen kleinkinderen en die 

van oude bekenden. 

‘‘Er zijn jongens wiens opa ik heb 
getraind toen die in de jeugd speelde’’

Naast zelf voetballen en jeugdteams trainen, stopte Evert Jan 

veel tijd in het bekijken van spelers en wedstrijden.  ‘Ik ben 

wedstrijdanalist geweest bij DOVO, SDC Putten en SDVB.´ 

Daarvoor ben ik het hele land doorgereden. Ook bij VVOP 

bekleedde hij verschillende functies. ‘Tussen 1961 en 1971 

speelde ik ongeveer zes jaar in het eerste van SDVB. In 1971 

verhuisde ik naar Voorthuizen en speelde daar een jaar in 

het eerste.  In die tijd was ik een echte VVOP’er en zette ik 

mij ook af tegen SDVB.’ Toch keerde hij er terug. ‘Vanaf 2001 

ben ik drieënhalf jaar elftalleider bij het eerste geweest en 

anderhalf jaar technisch coördinator, om vanaf 2008 weer de 

jeugd te gaan trainen op de maandag- en woensdagmiddag 

en op zaterdagochtend de wedstrijden van de jeugdteams te 

bekijken.’

Erik Ganzevles met zoon Evan.

Ester met Rens, actief in de SNO-League.



 Capaciteit: 25 tot 450 personen

 Acht multifunctionele ruimtes

 Kasteelwaardige catering

 Congres, vergadering of relatiedag

 Goede bereikbaarheid

Kasteel de schaffelaar: stijlvol en intiem
KASTEELDESCHAFFELAAR.NL | 088 000 15 40

Uw bedrijfsevenement
vieren in een kasteel?
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Business gifts & premiums
Promotioneel textiel

Corporate sweets, papers & pens
Kerst- & themapakketten

Professionals in PreCenteren, 
Trakteren en Promokleren!

 Hanzeweg 15 • 3771 NG Barneveld • 0342 - 426140 • welkom@procomm.eu

Bakker
Bedrijfswagens

...voor een complete transportoplossing!

www.bakker-bedrijfswagens.nl
Energieweg 5 - 3771 NA Barneveld - T. 0342-404260

Amersfoort - Apeldoorn - Barneveld - Doetinchem 
Harderwijk - Winterswijk - Nijkerk - Scherpenzeel
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Voetbalfamilie

Het leven van Evert Jan bleef uit voetbal bestaan, ook naast zijn 

inzet voor de verschillende amateurclubs. ‘Ik wist alle uitslagen 

en kende veel namen van spelers, want we keken thuis

alles’, zegt zijn dochter Ester Ganzevles. ‘Ik keek vooral 

aandachtig naar Paul Ince van Manchester United en later 

Liverpool.’ Zelf zat ze nooit op voetbal. ‘Mijn vader vond

meidenvoetbal toen niks en ik wilde het zelf ook niet.’ 

Kantine

Wel is ze als kantinemedewerkster haar vader gevolgd in het 

vrijwilligerswerk voor SDVB. ‘Ik merk dat de club de naam, 

Sterk Door Vriendschap, steeds meer eer aandoet. Er zijn veel 

bekenden die iets doen binnen de club en je leert ook nieuwe 

mensen kennen. Binnen SDVB draait het niet alleen om voetbal 

kijken, maar we delen lief en leed met elkaar. Werken in de 

kantine is geen dagtaak, want ik draai één keer in de acht weken 

een zaterdagochtend. Dat is te doen, maar we komen op dit 

moment wel één team tekort. De kantine is ons visitekaartje 

en een belangrijke inkomstenbron, dus het is niet goed als die 

dicht is. Ik merk dat tegenstanders heel enthousiast zijn over 

het uiterlijk van de nieuwe kantine en de goede prijzen.’

Ook haar man Erik zou willen dat meer ouders hun steentje 

bijdragen binnen SDVB. Zelf is hij leider van het team van zijn 

zoon. ‘Toen Evan op voetbal ging, ben ik leider van zijn team

geworden. Dat was niet vanzelfsprekend, want zelf heb ik nooit 

op voetbal gezeten, maar omdat er weinig animo voor was ben 

ik het samen met Hans de Graaf, ook ouder, gaan doen. Je kunt 

met z’n tweeën overleggen en als één van beide verhinderd is 

dan kan de ander het opvangen. In het tweede jaar werd het 

team kampioen, waarna ik het een jaar niet heb gedaan. Je 

moet stoppen op je hoogtepunt’, lacht hij. ‘Ook dit jaar was er 

weinig animo en ben ik wederom leider samen met Vincent van 

Veldhuizen. We moeten vooral erg lachen om de humor van de 

jongens. Dat alleen al maakt het de moeite waard.’

Moppen

Evert Jan geeft een voorbeeld van hoe leuk het 

kan zijn. ‘Na een training ga ik vaak met de jongens

op de grond zitten en dan mogen ze iets vertellen. Er is er 

één bij die altijd een mop vertelt. Hij kijkt ernaar uit om die te 

vertellen, ook als het te koud is om op de grond te gaan zitten.’ 

Ook Erik stelt dat het om veel meer dan voetbal gaat. ‘Je hoeft 

er geen verstand van te hebben. Ook naast het voetbal kun je 

veel doen en als je dat samen doet is het heel gezellig.’ Eén van 

de kleine dingen die Evert Jan iedere ochtend doet, is de jarigen 

op de website van SDVB een duimpje geven. ‘Om 08.00 uur 

zet ik de computer aan en geef ik eerst de jarigen een duimpje. 

Ze zijn allemaal lid en/of vrijwilliger van de club en het is een 

kleine moeite. Geef je dus op als vrijwilliger, dan krijg je ook een 

duimpje!’

SNO League
Een manier om mensen bij de club te betrekken, 

is de SNO League. Het systeem voor de T-teams 

waar hun zoon Rens momenteel in meedraait op 

zaterdagochtend. ‘Hij speelt een paar keer per 

jaar een competitie waarin de teams namen van 

internationale clubs krijgen’, vertelt Ester. ‘Zo’n 

competitie duurt een aantal weken, waarna de 

spelers opnieuw worden ingedeeld. Ook de leiders 

van de teams rouleren. Zowel spelers als ouders 

leren zich op deze manier met elkaar in te zetten 

voor een team en SDVB. Veel mensen vinden het 

spannend om leider te zijn’, zegt Erik, ’maar dat 

valt wel mee. Het is gewoon leuk om te doen.’

Het eerste elftal in 
1963. 
Staand v.l.n.r.:  voorzitter Piet 

van den Berg, trainer Alex van 

de Pol, grensrechter Jan van 

Stormbroek, Marius Kolkman, 

Ton Janse, Jur van de Beek, 

Teus van de Hoef, Henk Jan 

Donkersgoed, Wim van Dijk, 

Wim Wijnveen. Zittend: Evert 

Jan Roskam, Henk Heine, Aalt 

van de Horst, Max van Ginkel, 

Menno Bos en Wout Rozendaal.



Blessure 
opgelopen?
Ons doel is dat jij zo snel mogelijk 
weer pijnloos beweegt

Kijk voor meer informatie of het maken van een afspraak op Medifit.nl

Voor fysiotherapie ga je naar Medifit. Met vestigingen in Barneveld, Voorthuizen en 
Kootwijkerbroek is er altijd een fysiotherapeut in de buurt. Je kunt direct een afspraak 
maken voor fysiotherapie. Er is geen verwijsbriefje nodig.

Nu ook in 
Barneveld

Harderwijk • Gelreweg 6 • 3843 AN • 0341 414 979
Barneveld • Anthonie Fokkerstraat 61b • 3772 MP • 0342 760 500
e-mail info@vandenbrinks.nl • internet vandenbrinks.nl

65 jaar
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Zoveel voorzitters heeft SDVB 

sinds de oprichting in 1954 

gehad. Recordhouder is met 

16 jaar nog altijd de eerste 

voorzitter: Piet van den Berg.

Het aantal keer dat SDVB kampioen werd tussen 1961 en 1972. In die tijd werkten we 

ons op van de 1e klasse afdeling Utrecht KNVB naar de 1e klasse KNVB, het toenmalig 

hoogste niveau.

De datum van de 

oprichtingsvergadering. ‘De leden 

der Zaterdagmiddagafdeling van 

V.V. Barneveld’ hebben besloten 

een eigen vereniging op te richten. 

De keuze valt op de naam S.D.V. 

(Sterk Door Vriendschap) en de 

verenigingskleuren witblauw.

In de loop der jaren hebben 
onze leden ontzettend 

veel geld opgehaald voor 
onze vereniging. Een mooi 

voorbeeld is de door Ben 
Bläss opgezette Hartenactie 
in 1976 met een opbrengst 

van 125.000 gulden. 
Jeugdleden gingen auto’s 

wassen van enkele bekende 
Nederlanders, waaronder 
Theo Koomen en Pipo de 

Clown, werkten mee aan een 
avondvullend programma. 

Daardoor kon de bouw van 
een nieuwe tribune worden 

gerealiseerd.

Van A. van de Pol tot Johan de Man. In 65 jaar stonden er twintig verschillende hoofdtrainers aan het roer van onze 

vereniging. De een vanzelfsprekend succesvoller dan de ander. De langstzittende trainer ooit is Dick Schreuder 

(van 2007-2013).

Zoveel toeschouwers kunnen 

we kwijt op onze tribune, 

gebouwd eind jaren 70.

600

1 2 5 . 0 0 0 
g u l d e n

1 9
5 7

1966
Het nieuwe sportpark aan de Barnseweg wordt trots 

geopend. Voor deze tijd speelden de witblauwen 

hun wedstrijden op een veldje achter de toenmalige 

Gelria.

Het jaar waarin SDVB voor het 

eerst kampioen werd. De ploeg 

promoveerde naar de 2e klasse 

afdeling Utrecht KNVB.

78.000
De website SDVB.nl 

is tegenwoordig een 

van onze populairste 

communicatiekanlen. 

Hij wordt goed bezocht. 

Zo waren er dit jaar al 

zo’n 78.000 bezoeken 

tussen 1 januari en 

halverwege maart.

Tijdens het 

25-jarig jubileum 

in 1978 telde onze 

vereniging bijna 

500 leden. 

Inmiddels zijn het er 

meer dan 1000.

480

12

6

1 9 8 3
Het jaar waarin 

bij SDVB voor het 

eerst ook dames 

voetbalden. Het 

aantal meisjes en 

vrouwen heeft in de 

loop der jaren pieken 

en dalen gekend. 

Inmiddels hebben 

we een stijgende lijn 

te pakken: in 2018 

verwelkomden we 

zelfs ons 150ste 

meisjeslid. 



R. van de Beek feliciteert SDVB 

met hun 65 jarig 

jubileum

 R.van de Beek 
dé verfspeciaalzaak 

voor de particulier en professional 
met vaste lage prijzen

r.vandebeek
  Anthonie fokkerstraat 27  | Barneveld             Openingstijden:
  Ingang achterzijde              ma t/m do 8.00 - 17.00 uur
  0342 - 404 601  | www.rvdbeek.nl                             vr. 8.00 - 16.30 uur

KOM OOK EENS 
KIJKEN IN ONZE 
VERNIEUWDE 

WINKEL

meer dan 65 jaar

sinds 1950

dat maakt SDVB en  
Kap Makelaardij een briljant koppel

SUITESEVENDEVELOPER
GEZOCHT

INFO@SUITESEVEN.NL

Word jij onze nieuwe collega?

van mooie momenten’Een aaneenschakeling
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Nico Gijsbertse is al meer dan 50 
jaar lid van SDV Barneveld. Sinds zijn 
zevende. Hij doorliep de jeugd, meerdere 
seniorenteams en voetbalt inmiddels 
alweer heel wat jaren samen met de 
mannen van ‘t Ouwe 5e. 

‘‘We kennen elkaar van haver 
tot gort’’

Nico kon naar eigen zeggen een ‘aardig balletje 

trappen’. Zo voetbalde hij in de B1 en de A1, 

waarna hij doorstroomde naar de senioren. Daar 

kwam hij uit in het 2e en 3e elftal. Hij blikt terug: 

‘Als voetballer was ik fanatiek en wilde ik goed 

voetballen. Iets bereiken met mijn passie. Maar in 

het 2e en 3e was het plezier wel essentieel.’

Nico Gijsbertse (tweede van links) met verder v.l.n.r. Gert ten 

Napel, Kees Aandewiel, André Heine en Steef Klomp

Echte vriendschappen

Volgens de eigenaar van Autobedrijf Gijsbertse is SDVB met name zo’n mooie club vanwege de gezelligheid. Terugkijkend 

in de tijd koestert hij de warmste herinneringen aan het kameraadschap. ‘Dat we verre uitwedstrijden met de bus gingen 

bijvoorbeeld. Enorm gezellig. Dat gaf direct een boost voor de wedstrijd.’ Aan die tijd heeft hij hechte vriendschappen 

overgehouden. ‘Met een groot gedeelte van het toenmalige 2e zijn we uiteindelijk terecht gekomen in t‘ Ouwe 5e’. Inmiddels 

voetballen we al 25 jaar samen. Ja, we kennen elkaar echt van haver tot gort. Als team zijn we nu officieel gestopt, maar we 

staan nog elke week op het veld om te trainen. En na de training drinken samen nog een biertje.’ Lachend: ‘We zijn vaak de 

laatsten die vertrekken. De nieuwe kantine maakt het nu nog gezelliger om even te blijven hangen. Het voelt als een gezellige 

huiskamer.’ 

Invallen bij 1

Als we hem vragen naar zijn allermooiste herinnering, blijft het even stil. Een lastige vraag voor iemand die al zoveel heeft 

meegemaakt binnen de club. ‘Het is een aaneenschakeling van mooie momenten.’ Maar als hij toch iets moet noemen: ‘Op 

persoonlijk vlak was een van mijn mooiste herinneringen dat ik een aantal keer mocht invallen bij het 1e. Als team was dat het 

fantastische seizoen met Ruud Plas als trainer. We gingen voor elkaar door het vuur en draaiden bovenin mee. Maar eigenlijk 

zijn de mooie herinneringen er te veel om op te noemen.’

Tot een rollator

Na ruim 50 jaar heeft Nico nog lang niet genoeg van het spelletje. ‘Ik wil trainen zolang ik het kan. Pas zodra ik achter een 

rollator moet gaan lopen, is het klaar. Al moet ik wel eerlijk bekennen dat ik er na een trainingsavond soms wel één kan 

gebruiken,’ vertelt hij met een lach. ‘Maar de vereniging en ik horen bij elkaar. Ik kom hier al zo lang… Het is mijn manier van 

ontspanning en gezelligheid. Mocht het moment komen dat ik niet meer actief kan voetballen, dan ben ik zeker nog altijd in 

de kantine te vinden voor een biertje met de mannen uit ‘t Ouwe 5e.’



Een sprong terug in de tijd...Huidig bestuurslid Marius Kolkman in gesprek met de scheidsrechter

mooiemomenten
Een clubportret op het 

hoofdveld

Inmiddels hebben we dubbel zoveel 
leden. Maar heel wat jaren terug was 
de helft al een echte mijlpaal. Hier 
huldigen oudvoorzitters Piet van den 

Berg en Wim van Dijk het 500ste lid, 
Robert van Ramshorst

D e  p l o e g  d i e  i n  1 9 5 7  h e t  e e r s te  k a m p i o e n s c h a p  va n  S DV B  b i n n e n s l e e p te
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Heel wat jaren terug speelden we al voor de prijzen mee. Dit jeugdteam 

vierde het kampioenschap in het seizoen 1962-1963

SDVB kon vroeger al op veel steun rekenen.
Vreugde na het laatste fluitsignaal. Rein 

Kuijt en Gerard van Veen vieren de winst



info@goedyd.nl
www.goedyd.nl
06   45117101

P-services

Marchandweg 30
3771 MP Barneveld

Tel: 0342 - 420 102 - Fax: 0342 - 414 871
E-mail: info@vandelen.nl - Website: www.vandelen.nl

Wij feliciterenSDVB methaar 65-jarigjubileum!

Als trotse sponsor en als  
twaalfde man feliciteert 

P-services HR group 
de club met het 65-jarig jubileum!

&

AL 65 JAAR 
SAMEN ÉÉN TEAM!

VAN HARTE 
GEFELICITEERD MET HET 

JUBILEUM
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het eerste uur

Veel sponsors zijn SDVB al lange tijd trouw, maar sommigen zijn al zo lang 
betrokken bij de club dat ze zo ongeveer bij het meubilair horen. 

Regionale binding. Dat vindt Richard van der Hee, eigenaar 

van Van Essen Van Raay, belangrijk. Het bedrijf sponsort SDVB 

al zo’n 28 jaar. Henk van Essen, oprichter van Van Essen 

Reclame, maakte en leverde zelfs de imposante boog aan de 

ingang van het sportpark. ‘Het transport en de boog waren 

een hele happening. Via zwaar transport werd deze naar SDVB 

vervoerd. In die tijd was Van Essen Van Raay nog gevestigd op 

De Valk, inmiddels zijn wij verhuisd naar de Harselaarseweg 

27’, vertelt Richard. Na een aantal jaren hoofdsponsor te 

zijn geweest, is het Barneveldse bedrijf nu Goudhaan. Het 

lidmaatschap van de businessclub ervaart Richard als positief.  

‘De businessclub is goed georganiseerd en biedt interessante 

evenementen. De club kan nog meer betekenen als sponsors 

elkaar nog vaker de bal toespelen.’

  

Van Essen Van Raay staat bekend als dé expert op 

het gebied van fleet, signing en standbouw. Situaties 

oplossingsgericht en innovatief aanpakken, altijd 

onderweg naar die betere oplossing of die andere insteek. 

In 1991 startte Hans van Proosdij 

zijn bedrijf in kunststoffen. Hans 

werd al snel benaderd om kunststof 

reclameborden te leveren voor 

SDVB. Proga is toen ook sponsor 

geworden en is dat nu al ruim 25 jaar, 

zoals te zien is op het contract dat 

Hans onlangs tevoorschijn wist te 

toveren tijdens een bijeenkomst van 

de Businessclub. De oud-directeur 

van Proga – Hans is in 2017 gestopt – 

vindt maatschappelijke betrokkenheid 

belangrijk: ‘Als je ziet hoeveel jongens 

en meisjes hier op zaterdag plezier 

hebben, dan wil je als bedrijf een 

bijdrage leveren. Alleen dan kan er 

een goede accommodatie staan 

en de sport betaalbaar blijven voor 

gezinnen.’ Hans is bij de oprichting 

van Business Club SDV Barneveld 

betrokken geweest en is ook drie jaar 

voorzitter geweest. Tegenwoordig 

bezoekt hij de bijeenkomsten nog 

graag. ‘De businessclub is een mooie, 

actieve club met goede sprekers 

tijdens evenementen.’  

In 2015 is Proga Plastics 

overgenomen door Spandex. Dit 

internationale bedrijf is distributeur 

van innovatieve oplossingen voor 

de sign-, grafische en display-

industrie in toonaangevende 

merken. Iedere dag wordt er 

gewerkt aan het verder verbeteren 

van processen en producten. Ook 

worden klanten voorzien van goed 

advies, begeleiding en training.



Beek  Glas  

Isolatie, HR++ en Trippelglas
Veiligheidsglas
Natuurlijke ventilatie
Glazen wanden en deuren
Glasschade herstel
Glas projecten
Advies en begeleiding

Met uw vraag voorop en mijn kennis van glas, 
komen we samen tot de juiste keuze.

Dat is waar Beek Glas voor staat!

BeekGlas.nl
06-17238361

Covebo stimuleert jongeren en volwassenen 
hun talenten te benutten en te doen waar ze 
goed in zijn. In het werk, maar zeker ook op het 
voetbalveld! Als succesvolle uitzendorganisatie 
verbinden wij dagelijks werkzoekenden en 
bedrijven. U kunt bij ons terecht voor flexibel 
personeel in de bouw, techniek, industrie en 
logistiek. 

Samen gaan we voor het beste resultaat! 

SAMEN ZIJN WIJ:

JUBILEUM!
#gefeliciteerd #goals #sponsor

Wij feliciteren 
SDVB met haar

Ook veilig en 
zonder zorgen uw 
bedrijfsjubileum halen?

T 0342 - 40 53 40    bielderman-koetsier.nl 
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De broers Gerbrand en Erik van Ginkel van Polyesterbedrijf 

& Spuiterij De Valk hebben de jeugdopleiding genoten 

bij SDVB. Beiden zijn tegenwoordig nog steeds op de 

groene mat te vinden. Gerbrand als lid van het vierde 

en als jeugdtrainer, Erik traint in de zomerperiode mee 

met het achtste. Daarnaast zijn de mannen leider van 

een jeugdteam. Hun vader Gert was al jarenlang sponsor 

en de broers vonden het vanzelfsprekend om dit na 

de overname van het bedrijf voort te zetten. ‘Van 1992 

tot 2000 is De Valk hoofsponsor geweest. Daarna zijn 

we Goudhaan geworden, wat we nu nog steeds zijn’, 

vertelt Gerbrand. ‘We vinden het belangrijk om de sport 

te stimuleren en ook om de jeugd te ondersteunen.’ 

Erik en Gerbrand bezoeken de bijeenkomsten van de 

businessclub regelmatig. ‘De contacten met de andere 

leden en het bestuur zijn prettig en informeel, dus erg 

positief!’ 

De Valk heeft zich gespecialiseerd in het verwerken 

en aanbrengen van glasvezelversterkt polyester. 

Maatoplossingen en aanpassingen zijn specialiteiten, 

net als schadeherstel van koelopleggers. Ook is het 

bedrijf allround spuiterij van bedrijfsvoertuigen. 

Het sponsoren van SDVB heeft voor Pon Dealer 

Barneveld toegevoegde waarde. ‘Het is voor ons een 

mooie manier om in contact te komen en te blijven met 

mensen. Een aanrader voor ondernemers’, vindt Rowin 

Collette, verkoopleider VW Bedrijfswagens.  Het bedrijf 

is al lange tijd sponsor. ‘Destijds zijn wij als Malenstijn 

begonnen met de sponsoring. Nu als Pon Dealer zijn 

we er nog steeds groot voorstander van om lokale 

initiatieven te promoten. Bij SDVB kunnen we dit ook 

nog eens combineren met een hobby, dan is de keus 

snel gemaakt!’ De prestaties van onder andere het eerste 

worden op de voet gevolgd. ‘We vinden het vooral leuk 

om te zien als lokale spelers doorbreken naar SDVB 1.’ 

Pon Dealer Barneveld is dealer voor Volkswagen, 

Audi, SEAT, SKODA en VW Bedrijfswagens en biedt 

nieuwe en gebruikte auto’s, leasing en schadeherstel 

voor alle automerken. Niet voor niets is het bedrijf 

al twee jaar op rij ‘Volkswagen Bedrijfswagens 

service dealer van het jaar’ geworden: meedenken 

met de klant en vele werkzaamheden onder één dak 

aanbieden zijn vanzelfsprekend. Het motto ‘rijden en 

blijven rijden’ zit in de identiteit van Pon.

Sponsors van het eerste uur



moba.net

MOBA 
FELICITEERT 
SDVB MET 
HET 65-JARIG 
JUBILEUM

Broekhuis Barneveld úw Opel dealer 
Voor alle zaken omtrent uw auto bent u bij Broekhuis aan het juiste adres. Of u nu op zoek bent naar de 
nieuwste Crossland X of een betrouwbaar adres voor het onderhoud of reparatie van uw auto; Broekhuis is
úw Opel dealer.

Kom gerust eens langs. De koffie staat klaar!

Broekhuis Barneveld
Albert Plesmanstraat 16
(T) 0342 - 40 50 90  
broekhuis.nl

Opel
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SDVB bestaat in 2004 een
halve eeuw. Als aandenken 

schenkt de KNVB een vlag aan 
de club. Rechts: toenmalig 

SDVB-voorzitter Ronald de Wilde.

Even van de  Visch  is  missch ien niet 
de  grootste ,  maar h i j  sch uw t  h et 

kop duel  niet .

uit deoude doos

SDVB speelt in 2003 een 
oefenwedstrijd tegen NAC 

Breda. Bart Coenen probeert 

namens SDVB de bal te 
veroveren.



Van harte gefeliciteerd met jullie 65-jarig 
bestaan.

Laten we er eentje proosten!

-team By-Boo


