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Meer dan een
Barneveldse
voetbalvereniging

Voorwoord

De bal gaat weer rollen. Hoog tijd om ons als vereniging offi  cieel 

te presenteren. De laatste jaren deden we dat met een presentatie-

gids voor onze leden en tegenstanders. Dit jaar is de keuze gevallen 

op een krant, huis-aan-huis verspreid in Barneveld.

We hebben er bewust voor gekozen om 

onze vereniging ook bij niet-leden

onder de aandacht te brengen. SDVB is 

namelijk veel meer dan een Barneveldse 

voetbalvereniging met een kunstkip op 

het dak van de kantine. SDVB bindt en 

verbindt duizenden Barnevelders: voet-

ballers, vrijwilligers, supporters en

ondernemers. Jong en oud. Een ver-

eniging die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt met campagnes 

tegen pesten, overgewicht, alcohol- en drugsgebruik. Activiteiten die de hekken 

van ons sportpark overstijgen.

Over ons sportpark gesproken. U heeft ongetwijfeld meegekregen dat we er in 

2017 twee speelvelden bij krijgen. En daar zijn we erg blij mee. Door een tekort 

aan velden staat er momenteel veel druk op onze organisatie. Het is voor onze 

vrijwilligers een enorme opgave om alle teams te kunnen laten spelen en trainen. 

En dan staan er ook nog eens ongeveer honderd spelers op een wachtlijst. Laat 

die nieuwe velden maar komen!

De jeugdopleiding naar een hoger plan tillen is een andere uitdaging. Voor onze 

jonge talenten willen we de stap naar de A-selectie zo klein mogelijk maken. 

Ons eerste elftal komt dit seizoen opnieuw uit in 1D, een uitdagende klasse met

zware tegenstanders. De doelstelling: met aantrekkelijk voetbal bovenin mee-

draaien en een periodetitel pakken. Ik wens iedereen een leuk en uitdagend 

voetbalseizoen toe. En voor de niet-leden: kom eens buurten op ons sportpark. 

De koffie staat voor u klaar!

Wim Coenen, 

Voorzitter SDV Barneveld

Druk
BDUprint



Pagina 5

Sfeerbepalende
Tegels

Amersfoortsestraat 66
Barneveld

    06 - 20 66 44 70
   info@denbraber-morren.nl

Vanuit onze showroom van ruim 200m2 inspireren wij u met wand- en 
vloertegels voor o.a. badkamer of keuken.

Al ruim 20 jaar staat ons team klaar om de tegelzetwerkzaamheden 
volgens afspraak uit te voeren, zowel bij u thuis als op uw bedrijf. 
Wij adviseren u graag over natuurstenen, restauratie, plak- en 
zetvloeren en tegelwerkzaamheden.

Meer informatie vindt u op onze website: www.denbraber-morren.nl

www.schuiteman.com

Schuiteman wenst alle SDVB-ers succes, 
maar vooral heel veel voetbalplezier!  

W I N N A A R  
Beste Reisbureauketen én
Populairste Reisbureauketen

Uw risico's de baas
met Univé
Uw persoonlijke mkb-adviseur van Univé denkt
graag met u mee over de beheersing van
bedrijfsrisico's. Maak nu een vrijblijvende afspraak
voor een risico-inventarisatie!

Univé Dichtbij
Bedrijvenafdeling:
0342 - 420 744

Een goed voetbalteam is een sterke tegenstander. Ze weten wat ze aan elkaar hebben.

Maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Als team zorgen ze voor de overwinning. Zo is

het ook met de zeven vestigingen van Midden Nederland Makelaars. Ze zijn helemaal

op elkaar ingespeeld en versterken elkaars kennis op het onroerend goed gebied.

Logisch dat dit team ook zo succesvol is.

U vindt Midden Nederland Makelaars in Amersfoort, Barneveld,Ermelo, Harderwijk,
Nijkerk, Putten en Voorthuizen. Kijk op www.mnm.nl voor adressen en alle informatie.

Makelaars met kennis van zaken.

Perfect op elkaar ingespeeld

Kampstraat 32 
Barneveld 

Telefoon (0342) 42 34 00
www.mnm.nl

Imagecentre  10-08-2006  11:52  Pagina 1

‘t Ouwe 5e heft
zichzelf na 36 jaar op   

SDVB start
campagne ‘Netjes hè’   

Videobeelden van alle 
wedstrijden SDVB 1     

Het roemruchte ‘t Ouwe 5e heft zichzelf

volgende maand op. Daarmee komt er na 36 jaar 

een eind aan het beruchte SDVB-vriendenteam. 

Bronnen rond het team bevestigen de geruchten 

die al weken de ronde doen op Sportpark 

Norschoten. 

Minder ergernis, meer plezier en een beter

functionerende vereniging. Dat is het doel

van de campagne ‘Netjes hè’, die dit seizoen

bij SDVB wordt gevoerd.

‘De mannen hebben het lang volgehouden, maar nu

beginnen de jaren toch echt te tellen. Veel spelers zijn

fysiek niet meer in staat om wekelijks te presteren.

‘t Ouwe 5e kwam vorig seizoen nog uit in de 7 tegen 7-

competitie, maar dat was vanwege de lange reistijden ook 

geen succes. De mannen hebben de koppen bij elkaar ge-

stoken en geconcludeerd dat het hoog tijd is om een punt 

te zetten achter een mooie periode. De echte liefhebbers 

blijven nog een balletje trappen op de dinsdagavond, maar 

competitievoetbal behoort definitief  tot het verleden. Naar 

verluidt wordt het team op 10 oktober officieel opgeheven 

tijdens een speciaal afscheidsweekend. De ceremonie 

wordt afgesloten bij hamburgerrestaurant Burgers van Bar-

neveld. De reden: Na de opheffing zijn de mannen

van ‘t Ouwe 5e weer gewone burgers van Barneveld.

Het Presidium van ‘t Ouwe 5e was niet bereikbaar voor 

commentaar.

De aanschaf  van een nieuw camerasysteem maakt dit 

mogelijk. Hoofdtrainer Hans van Arum is hier blij mee. ‘Als 

staf  willen we de beelden gebruiken om onze spelers leer-

momenten aan te reiken. Individueel en als team. Het is 

overigens niet de bedoeling dat we met z’n allen alle wed-

strijden helemaal gaan terugkijken. Het gaat om bepaalde 

momenten.’ De videobeelden staan ter beschikking van 

alle trainers van selectieteams. Van Arum: ‘We verwachten 

dat de beelden onze spelers en trainers beter maken.’ 

‘Netjes hè’, opgezet in samenwerking met sponsor 

Zeker Zichtbaar, brengt belangrijke basisafspraken op een 

originele en vriendelijke manier onder de aandacht bij de 

leden. Denk aan het netjes parkeren van auto’s en fietsen, 

het netjes achterlaten van een kleedkamer,  positief  coa-

chen langs de zijlijn en het zorgvuldig omgaan met ballen 

en andere materialen van de vereniging. ‘Iedereen weet 

hoe het moet, maar in de praktijk gaat het toch vaak mis. 

Vandaar dat we deze campagne hebben opgezet’, zegt 

Henk-Jan Hofland, bestuurslid Algemene Zaken.

Een animatievideo is de rode draad in de campagne, die 

verder onder meer bestaat uit ludieke parkeercontroles en 

flyer-acties. SDVB-vrijwilligers tekenen voor de uitvoering 

van ‘Netjes hè’.

De thuiswedstrijden van 

SDVB 1 worden vanaf dit 

seizoen standaard gefi lmd. 

Het laatste nieuws!

SDV Barneveld Editie: 2015-2016 www.sdvb.nl
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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. Samen de schouders eronder en 
met z’n allen knokken voor die felbegeerde punten vraagt veel 
van een team. Het vraagt drive, positiviteit en teamspirit. Die 
combinatie maakt de mooiste prestaties werkelijkheid. 

Juist aan dit samenspel verbindt Covebo graag haar naam. Als 
trotse sponsor kijken we uit naar komend seizoen en wensen 
we alle spelers, vrijwilligers, begeleiders, supporters en het 
bestuur een fantastische tijd toe. Samen gaan we voor de meest 
begeerde punten! 

Gewoon Goed Geregeld

`Talent op weg naar de top. 

Daar dragen wij ons steentje graag aan bij!’

Covebo Barneveld • Harselaarseweg 53 • 3771 MA Barneveld • T: +31 (0)342 41 71 77

www.covebo.nl

Wij zijn uw bank.

Zonder poespas
Wij brengen uw financiele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

Bij u in de buurt
U bent bij ons geen rekeningnummer. 

U wordt geholpen door iemand 
die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen  

voor advies en een kop koffie.  
U bent altijd welkom.

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor  
betalen, sparen, hypotheken, alles. 

RegioBank heeft alles onder één dak.

Daarom kiest u voor 
RegioBank Meer weten? Kom langs of  bel voor een afspraak.

DBA advies
Amersfoortsestraat 25
3772 CE Barneveld
T 0342-404195
E info@dba-advies.nl
I www.dba-advies.nl

Mogen 
wij u een 

handje helpen?

VDB Dienstverlening BV    Renswoude    T 0342 - 410 230    I www.VDBgroep.eu

Structureel of incidenteel. VDB Dienst- 
verlening heeft direct flexibele arbeids-

krachten beschikbaar op het moment dat 
het ú uitkomt. Ons bedrijf is volledig gecertifi-

ceerd en levert extra handen voor elke sector. 
Waar, wanneer en hoe lang u maar wilt. Dat maakt 

ons veelzijdig in personeel.

VDB Adv Handje Helpen lig [90x65].indd   1 18-6-2015   15:06:23

‘We moeten als team
constanter worden’

‘SDVB kan dit seizoen meedoen om de prijzen, 
maar dan moeten we wel constanter worden en 
beter presteren tegen de ‘mindere ploegen’.’

Een totaal van 45 punten, 56 doelpunten voor en 33 tegen. 

In de zomervakantie heeft hoofdtrainer Hans van Arum de 

statistieken van vorig seizoen er nog maar eens bijgepakt. 

Hij eindigde met zijn team als vierde en daar baalt de 

oefenmeester uit Lunteren nog steeds een beetje van. ‘We 

hadden minimaal 5 punten meer moeten hebben. Tegen 

directe concurrenten hebben we goede resultaten behaald, 

maar tegen de ‘kleintjes’ hebben we het laten liggen. FC 

Horst is bijvoorbeeld gedegradeerd naar de tweede klasse, 

maar snoepte ons wel 5 punten af. Dat mag niet gebeuren 

als je wilt meedoen om de prijzen.’

Van Arum concludeert tevreden dat zijn ploeg vorig seizoen 

voetbal speelde zoals hij het graag ziet. ‘De verdedigende 

organisatie stond goed, we speelden dominant, zetten goed 

druk en creëerden veel kansen. Het enige dat ontbrak was 

het vermogen om wedstrijden vroegtijdig te beslissen. We 

hadden moeite om het krachtsverschil snel in doelpunten 

uit te drukken.’

Brutale spelers

Het is dan ook geen toeval dat in de zoektocht naar ver-

sterkingen het accent vooral op de aanval lag. ‘We hebben 

gezocht naar brutale, avontuurlijke spelers met scorend 

vermogen’, legt Van Arum uit. ‘Waarom? Met alleen harde 

werkers red je het niet. Die zijn erg belangrijk, maar spelers 

met bravoure maken het verschil.’

Richard Haklander, Rob Knul, Delano Flemming, Gianluca 

de Jong en Ricardo Mengerink zijn de spelers die het

Barneveldse aanvalsspel moeten verbeteren. Zij krijgen met 

de erfenis van de gestopte topscorer Koen Faber te maken. 

‘In aanvallend opzicht hebben we nu meer wisselgeld en dat 

is prettig. Het maakt mij niet uit wie de doelpunten gaan 

maken’, zegt Van Arum. ‘Het belangrijkste is dat we als 

team constanter worden en meer punten gaan halen.’

Rendement

Cruciaal voor de prestaties van SDVB is volgens Van Arum 

ook de individuele ontwikkeling van spelers. ‘Als iedereen 

vijf  procent beter wordt, zie je dat meteen terug op de rang-

lijst. Het rendement van veel spelers moet omhoog. Met 8 

doelpunten en 8 assists had Lesley de Vette bijvoorbeeld 

Hoofdtrainer
Hans van Arum
wil meedoen om
de prijzen

Fotograaf: Bram van den Heuvel

SDV Barneveld Editie: 2015-2016 www.sdvb.nl
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Impex Barneveld B.V.
Harselaarseweg 129, 3771 MA Barneveld
Tel: 0342-416641 | info@impex.nl | www.impex.nl

uw luisterend oor
voor iedere nieuwe
oplossing
zowel vast als mobiel

Pascalstraat 30-32   |   3771 RT Barneveld   |   T 0342 - 41 56 57                  vandelentelecom.nl

Van Delen Telecom is een onafhankelijke telecomspecialist die zich richt 
op het ontzorgen van haar klanten op het gebied van vaste en mobiele 
telefonie. Wij zijn business partner van onder andere KPN, Vodafone, 
T-Mobile en Telfort.

VAST VOIPMOBIEL

‘Harde werkers zijn erg
belangrijk, maar spelers
met bravoure maken het

verschil’
- Hans van Arum - 

een prima seizoen. Dat neemt niet weg dat we de lat steeds 

iets hoger moeten leggen, zeker bij de jonge jongens in wie 

nog veel rek zit. Bij andere spelers moet je juist de huidige 

kwaliteiten koesteren en de sterke punten benutten.’

Een periodetitel winnen en tot het laatste moment meedoen 

om de titel is de doelstelling voor dit seizoen. ‘Dat zal geen 

gemakkelijke opgave worden, want de competitie-indeling is 

pittig’, zegt Van Arum. ‘Ik verwacht veel van Berkum, DETO, 

Nunspeet, WVF en WHC en daarnaast zijn er ieder seizoen 

ploegen die positief  verrassen.’

Berkum

SDVB opent de competitie in Zwolle tegen titelkandidaat 

Berkum. ‘Of  ik dat prettig vind? Eerlijk gezegd maakt het 

mij niet zoveel uit tegen wie we beginnen. Vorig jaar start-

ten we tegen drie op papier zwakkere tegenstanders, maar 

dat was geen succes. We moeten gewoon zorgen dat we er 

vanaf  de eerste wedstrijd staan. Na een wedstrijd of  7 kun 

je dan de eerste conclusies trekken over de krachtsverhou-

dingen in deze competitie. Met dit team moeten wij in staat 

zijn om bovenin mee te doen. Daar heb ik veel vertrouwen 

in.’

De tegenstanders
van SDVB

Be Quick ‘28 (Zwolle) KHC Kampen

Berkum (Zwolle) Nunspeet

DETO (Vriezenveen) Sparta Enschede

DTS Ede Vroomshoopse Boys

Go Ahead Kampen WVF (Zwolle)

Enter Vooruit WHC (Wezep)

Fotograaf: Bram van den Heuvel

SDV Barneveld Editie: 2015-2016 www.sdvb.nl
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H U W E L I J K S F E E S T

C O N G R E S

B E D R I J F S F E E S T

uw event in
K A S T E E L

DE SCHAFFELAAR

MEER WETEN  OVER ONZE CATERING?

depreuverie.nl

KASTEELDESCHAFFELAAR.NL | KASTEELFEESTEN.NL

Stationsweg 6 • 3771 VH Barneveld • 088 000 15 15

adv Schaffelaar 90x130_def.indd   1 02-07-15   09:51

BROEKHUIS 
MAN & WOMAN
BIEDT EIGENTIJDSE EN TRENDY KLEDING 
VOOR ELKE DAME EN HEER!

Barneveld | Jan van Schaffelaarstraat 39
www.broekhuis-mode.nl

...voor een complete transportoplossing!

www.bakker-bedrijfswagens.nl
Postbus 353 - 3800 AJ Amersfoort - T. 033-4630184

Bakker Bedrijfswagen Groep

www.de-valk.nl

Schadeherstel

Polyurea Hotspray

Schade-expertise

koelwagen ombouw

Produktie

Spuiterij

(0342) 490 756
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U I T B L I N K E R S  B I N N E N  E N / O F  B U I T E N  H E T  V E L D
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I N  D E Z E  R U B R I E K  M A A K  J E  K E N N I S  M E T  D E  ‘ V E D E T T E S ’  V A N  S D V B

B
en
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ch

ut ‘Ik ga door zolang ik nog kan lopen’
Hij is de meest vitale ‘vedette’. Het verhaal van Ben Schut, vedette van SDVB 4. 
Het bracht hem van Barneveld, naar Lunteren, Azië en terug naar Barneveld.

49 jaar oud is Ben Schut inmiddels. 

Nog altijd maakt hij wekelijks 90 

minuten, traint hij één keer mee 

en sport hij drie tot vier keer bij 

Sportclub Do-It. Zaalvoetballen heeft 

hij op een lager pitje gezet na het 

opheffen van zijn team ADVIOM. 

‘Zolang ik kan lopen, blijf  ik verder 

doorgaan’, lacht Ben.

Vier jaar geleden scheurde de Barne-

velder zijn linkerkruisband. ‘Achteraf  

is dat mijn redding geweest. Soms 

zie ik foto’s terug van die periode; 

ik begon een ‘flinke buik’ te krijgen. 

Dankzij die blessure ben ik volle bak 

gegaan. Ik ben nooit geopereerd, 

maar heb hem echt opgetraind. 

Sindsdien zit het in m’n ritme om 

elke dag te gaan sporten.’

Ben kijkt terug op een carrière die 

hem toelachte. Elf  jaar kwam de 

Barnevelder uit voor het eerste 

van SDVB. Hij speelde samen met 

profvoetballers als Geo de Leeuw 

(‘De beste waarmee ik ooit heb ge-

voetbald.’), Hans van Arum en Arco 

Jochemsen. Slechts één uitstapje 

maakte de voetballer: vlak voor de 

eeuwwisseling verkaste hij naar 

Lunteren.

In 2000 verliet hij Nederland voor 

‘de mooiste tijd uit zijn leven’. Zijn 

ogen stralen als hij spreekt over de 

tien maanden durende reis door 

Zuid-Oost Azië, hij bezocht onder 

meer Thailand en Cambodja. ’Elke 

dag gewoon kijken hoe het loopt. 

Niets moeten, behalve af  en toe 

eten.’

Doelpunt tegen Ajax

Kort na zijn terugkeer in Nederland 

kreeg Het Vierde vorm, een sociaal 

team op hoog niveau. Wat het aantal 

kampioenschappen betreft is Ben de 

tel al kwijtgeraakt, maar de drive is 

er nog altijd. ‘Ook komend seizoen 

doen wij weer mee om het kampi-

oenschap.’

Op verzoek blikt Ben nog eenmaal 

terug. Het hoogtepunt uit zijn carriè-

re? ‘1985. Ajax speelde jaarlijks een 

oefenwedstrijd tegen een regiose-

lectieteam. Dat jaar werd ik namens 

SDVB uitgenodigd. Ik speelde tegen 

gasten als Frank Rijkaard en Stanley 

Menzo. Johan Cruijff  stond langs de 

lijn. We wonnen. 2-1 en ik scoorde 

een doelpunt.’

VED
ET

TE

SDV Barneveld Editie: 2015-2016 www.sdvb.nl
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Winnen... we weten er alles van!

Samen met jouw team elke dag opnieuw 
hard je best doen om een klein stukje beter 
te worden, daar ga jij toch ook voor? 

Wij ook! Al drie en een half jaar op rij 
winnen we de hoofdprijs als beste provider 
van Nederland, uitgeroepen door de 
Consumentenbond. Maar deze geweldige 
prijs ontvangen is één ding, hem te 
behouden is een tweede. 

En juist dáárvoor vertrouwen wij op 
de kracht van ons geweldige en 
betrokken team. Net als jij!

Internet van morgen.
Sinds 1996.

Meer weten over ons
aanbod Internet, 
Televisie en Bellen?
Kijk op solcon.nl
of bel 088 - 003 22 22

Voetbaldromen
Mooie doelpunten, volle stadions en wereldberoemd worden. 

Jonge SDVB’ers delen hun voetbaldromen.

‘Mijn grootste voorbeeld is Messi’, zegt 

de 8-jarige F-pupil Jort Hertgers. ‘Ik 

sta graag in de spits en wil dit seizoen 

vijftien doelpunten maken.’

‘Koen Faber, Sander van de Streek 

en Messi zijn de favoriete voetballers 

van D-speler Jaron van Ee. ‘Ik wil 

zoveel mogelijk doelpunten maken dit 

seizoen. Net zoveel als Koen in het 

afgelopen jaar bij SDVB 1.’

Jort Hertgers

Jaron van Ee

Jordi Doornekamp

Sander van Manen

Julian Huijbregts

Devin van de Brink

‘De beste voetballer bij SDVB is de 

keeper Joshua van den Berkt. Hij komt 

dit seizoen in het eerste elftal’, weet de 

9-jarige E-pupil Julian Huijbregts. De 

Braziliaan Neymar vindt hij de beste 

voetballer van de wereld.

‘Ik ben vaak keeper of  verdediger. Als 

keeper hoop ik zo goed te worden als 

Joshua die nu naar het eerste gaat. Als 

voetballer heb ik natuurlijk mijn oom 

Theo als grote voorbeeld’, vertelt Devin 

van de Brink (F2).

Jordi Doornekamp (8) wil net zo goed 

worden als Neymar. ‘Ik vind hem de 

beste voetballer omdat hij zo goed 

trucjes kan. Thuis ben ik flink aan het 

oefenen!’

D-speler Sander van Manen hoeft niet 

lang na te denken over zijn favoriet. 

‘Mijn grote favoriet is de Duitse keeper 

Neuer. Ik vind dat echt een heel goede 

keeper. Dit voetbaljaar wil ik in mini-

maal tien wedstrijden de nul houden.’

SDV Barneveld Editie: 2015-2016 www.sdvb.nl
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De beste kwaliteit koffieautomaten en koffie 
voor thuis en op de werkvloer 

CoffeeAtWork

0342-450632               info@coffeeatwork.nl             www.coffeeatwork.nl

INFORMEER NAAR ONZE

BEZORGSERVICE!
WIJ BEZORGEN AL UW VERSE PRODUKTEN DAGELIJKS OP DE ZAAK!

Blokkenweg 1 - 6717 AA Ede - 0318 632274

ME    / van den Brink

info@mez-ede.nl www.mez-ede.nl

MAKELAARDIJ TAXATIES

Het is nú
tijd een 
huis te 
scoren

0342 - 412 409   

    www.kapbarneveld.nl   
   

Kap, uw coach voor woningen

 

Het adres voor de heerlijkste Hollandse, Boeren, 
Buitenlandse en Heks'n kaas, Versgebrande en 

Ongebrande Noten, Tapas, Delicatessen, Wijnen, 
Cadeaupakketten en Relatiegeschenken 

Langstraat 49, Barneveld 
www.facebook.com/zuivelhoevebarneveld 

 

Op vertoon van deze advertentie: 

Bakje (250 gram) versgebrande pinda’s  

slechts 1,- 

Keuze uit 9 soorten! 

(maximaal 5 bakjes per persoon) 

 

Het SDVB-moment van
Robert van den Berkt
Mijn eerste kampioenschap

‘Kampioen worden 
verveelt nooit, maar 
de eerste keer is het 
meest bijzonder’, zegt 
Robert van den Berkt 
(54), die als keeper 
van SDVB in totaal 
drie kampioenschap-
pen vierde.
Door Marijn Bouw

De Barnevelder stond van 1983 tot 2001 onder de lat bij 

SDVB, met uitzondering van één seizoen bij DVS’33 en twee 

bij Spakenburg. In zijn jaar in Ermelo werd hij verkozen tot 

beste amateurkeeper van Nederland. Zijn ultieme SDVB- 

moment is zijn eerste kampioenschap, dat hij in 1989 be-

haalde. Van den Berkt zal de datum van de kampioenswed-

strijd in ieder geval nooit vergeten. ‘Dat was 15 april, mijn 

verjaardag. We promoveerden naar de eerste klasse en dat 

was op dat moment het hoogste amateurniveau. Het was 

dertien jaar geleden dat SDVB daar voor het laatst actief  

was, dus dat gaf  een enorme ontlading. We stonden het 

hele seizoen wel bovenaan, maar het verschil met concur-

rent ESA was maar een paar punten.’ 

Ontlading

SDVB greep in de jaren daarvoor een aantal keer net naast 

promotie. Van den Berkt en zijn team en de supporters

waren er lange tijd niet gerust op. ‘Ik was al zo’n vijf  jaar 

met die promotie bezig. We draaiden steeds bovenin mee, 

maar toch lukte het niet. Tot het seizoen ’88-’89.’

Op 15 april 1989 won SDVB in eigen huis met 3-0 van 

Sparta Enschede en ESA speelde op eigen veld gelijk tegen 

DTS. Het was de bekroning van een mooi seizoen, met ook 

een persoonlijk succes voor de keeper. ‘In 22 wedstrijden 

kregen we maar 21 doelpunten tegen. Eén van de wedstrij-

den verloren we met 5-1, dus de rest van het seizoen heb 

ik heel weinig doelpunten om mijn oren gekregen. Voor een 

keeper is dat heel fijn.’ Naast de kampioenswedstrijd en 

de 5-1 nederlaag, herinnert Van den Berkt zich nog een 

opmerkelijke wedstrijd. ‘Het duel met SVVN werd gestaakt 

nadat de tegenstander een rode kaart kreeg. De betreffende 

speler weigerde namelijk het veld te verlaten.’

Barnevelders

In zijn lange carrière bij SDVB, heeft Van den Berkt veel 

generaties voetballers meegemaakt. Als hij op het succes-

volle jaar terugkijkt, vindt hij het bijzonder dat het kampi-

oensteam volledig uit Barnevelders bestond. ‘Tegenwoordig 

zijn er meer invloeden van buitenaf. Dat is op zich niet 

verkeerd, maar we hadden destijds een hecht vriendenteam 

met generatiegenoten die allemaal uit Barneveld kwamen. 

Veel jongens zie je nog steeds op de club, zoals de huidige 

hoofdtrainer Hans van Arum en leider Arie Keus, die ook 

toen al in die functie aan de club verbonden was. Zelf  ben 

ik een aantal jaar leider in de F- en de D-jeugd geweest en 

de afgelopen drie jaar was ik leider van de A1. Het laatste 

halfjaar kwam ik ook daar een oude bekende tegen. Jan-

co Heimgartner, de toenmalig reservekeeper, trainde het 

team.’ 

Ook de prestaties van het eerste elftal komen Van den Berkt 

bekend voor. ‘Een jaar na de felbegeerde promotie degra-

deerden we alweer, om twee jaar later weer kampioen te 

worden. Het was een beetje heen en weer, maar dat is het 

eigenlijk nog steeds.’

Zittend v.l.n.r.: Arie Keus (leider) 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 Tetelepta Staand v.l.n.r.: Danny de Haas, Berend Doest (grens-

rechter), Bert Smelt, Marco van de Brink, Bert de Haas, Jan Dirk Huibers, Micha 

Titarsole, Jan van Manen en Piet van de Ham
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De nieuwe aanwinsten
van SDV Barneveld
In vergelijking met vorig seizoen telt de A-selectie acht nieuwe gezichten. 

Hoofdtrainer Hans van Arum stelt ze aan u voor. 

De 18-jarige Joshua van den Berkt heeft vanuit de A1 

de stap gemaakt naar de A-selectie. Zijn doel is om 

in de voetsporen van zijn vader Robert te treden, die 

jarenlang furore maakte onder de lat bij SDVB. ‘Joshua 

is een talentvolle keeper die zich goed ontwikkelt. 

Een sterke keeper met een goed postuur. Ondanks zijn 

jonge leeftijd klopt hij al aan de deur.’

Delano Flemming (25) uit Amersfoort speelde vorig sei-

zoen nog met ASC Nieuwland tegen SDVB. Dit seizoen 

speelt hij zelf  in het wit-blauw. ‘Delano is een fysiek 

sterke en snelle aanvaller, die zowel in de spits als op 

de linkerflank uit de voeten kan. Hij is moeilijk af  te 

stoppen en heeft een neusje voor de goal.’ 

Richard Haklander (31) is terug bij SDVB, de club waar 

hij zijn eerste stappen op het voetbalveld zette. De Bar-

nevelder, in het verleden als prof  actief  voor De Graaf-

schap, FC Oss en Omniworld, komt over van Hoofdklas-

ser VVOG. ‘Richard is een multifunctionele speler die in 

de gehele as inzetbaar is. Hij neemt een brok ervaring 

mee en kan ook in de coaching van waarde zijn.’ 

De 24-jarige Rob Knul is na een uitstapje naar Go 

Ahead Kampen terug bij de club waar hij in de afge-

lopen jaren een uitstekende reputatie opbouwde.  De 

goaltjesdief  uit Amersfoort kan zowel op het midden-

veld als in de aanval uit de voeten. ‘Rob is een balvaste 

speler met scorend vermogen, die bekend staat om z’n 

goede oog voor de ruimte en zijn uitstekende loopac-

ties. Ik ben blij dat hij weer terug is bij SDVB.’

Jorino Kleijn (20) begint aan zijn eerste volledige sei-

zoen in de A-selectie. De Barnevelder maakte in de af-

gelopen voetbaljaargang een stormachtige ontwikkeling 

door. Hij begon het seizoen in het derde elftal, maar 

dankzij zijn sterke spel sloot hij in de winterstop aan bij 

de A-selectie. ‘Jorino is een echte momentenvoetballer. 

Hij is snel, creatief  en passeert makkelijk. Typisch een 

speler die een wedstrijd kan openbreken.’

De 20-jarige Gianluca de Jong woont in Wageningen en 

komt over van Bennekom. Hij is onder meer opgeleid 

bij Vitesse. ‘Gianluca is een creatieve middenvelder. Met 

zijn goede overzicht kan hij een belangrijke rol spelen 

in de eerste fase van de opbouw.’

Hoewel Ricardo Mengerink (21) zijn eerste competi-

tieduel nog moet spelen is Sportpark Norschoten voor 

hem geen onbekend terrein. Als supporter zag hij zijn 

broer Marciano (tegenwoordig actief  voor Katwijk) 

uitgroeien tot een publiekslieveling. Ricardo woont in 

Warnsveld en komt over van FC Zutphen. ‘Ricardo is 

een creatieve aanvaller met snelheid, een goede indivi-

duele actie en een uitstekende vrije trap.’

Bao Pham (21) komt over van het Edese Blauw-Geel. 

Bij zijn vorige club deed hij al ervaring op in het eerste 

elftal. ‘Bao is een talentvolle keeper, die bij ons de kans 

krijgt om zich verder te ontwikkelen. Jeroen van Bins-

bergen is in principe onze eerste keeper. Daarachter 

hebben we met Boa, Koen en Joshua drie uitstekende 

vervangers.’

Fotograaf: Bram van den Heuvel SDV Barneveld Editie: 2015-2016 www.sdvb.nl
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‘Dit jaar moet het beter’
Jan Doornbos, routinier van SDVB 

‘Kom maar!’ Jan wenkt dochter Danae (1), die enthousiast 

aan het spelen is in de woonkamer. Trots tilt Jan haar op. 

Hij vertelt ondertussen dat hij aanvankelijk moeite had met 

de combinatie vaderschap-voetbal. ‘Als ‘uitslaper’ kreeg ik 

te maken met gebroken nachten en dat was wennen’, lacht 

hij. ‘Ik stond vermoeid op het veld, was minder fit dan nor-

maal en dat had weer een negatief  effect op mijn motivatie. 

Hierdoor presteerde ik vorig seizoen onder mijn niveau en 

daar baal ik van. Dit seizoen wil ik de mensen weer de ech-

te Jan Doornbos laten zien.’

De ‘echte Jan Doornbos’ is een speler die een enorm loop-

vermogen koppelt aan een functionele techniek en de ab-

solute wil om te winnen. Een speler die meestal niet direct 

opvalt bij het publiek, maar wel erg nuttig is voor zijn team. 

‘Dat fanatieke heb ik eigenlijk pas sinds de overstap naar 

de senioren’, legt hij uit. ‘In de jeugd vond ik plezier maken 

belangrijker en ook in mijn eerste jaren bij de senioren was 

ik niet altijd bij de les. Mijn bijnaam luidde destijds niet 

voor niets ‘Droomboot’.’ 

  ‘In de jeugd speelden
   we ieder jaar
   degradatievoetbal’

Degradatievoetbal

Toch leerde Jan in zijn jonge jaren wel degelijk wat knokken 

is. ‘We speelden ieder jaar degradatievoetbal. Dat kwam 

Na een minder jaar zint routinier Jan Doornbos (30) op revanche. ‘Als team moet het beter en per-

soonlijk ga ik er alles aan doen om mijn oude niveau weer te halen. Dit moet mijn beste jaar worden’

door de goede lichting boven ons. Die jongens werden vaak 

kampioen, waardoor wij eigenlijk op een te hoog niveau 

speelden. Wij baalden natuurlijk dat we veel wedstrijden 

verloren, maar werden wel betere voetballers. Het is denk 

ik geen toeval dat van mijn lichting ook Geert van de Veen, 

Erik de Kruyff, Rob Coenen en Pieter Jansen het eerste 

hebben gehaald.’

Eénmaal bij de senioren ging het snel met Jan. Na een serie 

sterke optredens in het tweede elftal haalde hoofdtrainer 

Henk van de Pol de 19-jarige speler in 2004 bij de A-selec-

tie. ‘Dat was voor mij geen droom die uitkwam, maar ik was 

er wel erg blij mee. Ik was inmiddels een stuk fanatieker 

geworden en genoot van het hogere niveau en de leuke sfeer 

in de groep.’

Scorend vermogen

Jan, in het dagelijks leven ambtenaar bij de gemeente 

Putten, pikte in de seizoenen daarna zijn wedstrijden mee 

in het eerste elftal, maar was nog niet onomstreden. In de 

seizoenen 2007/2008 en 2008/2009 speelde hij zijn wed-

strijden zelfs vooral in het tweede elftal, maar daarna had 

de Barnevelder duidelijk de stijgende lijn te pakken. Hij ver-

overde een basisplaats en ontpopte zich tot een veelzijdige 

middenvelder met diepgang, die af  en toe zijn doelpuntje 

meepikt. ‘Mijn scorend vermogen is niet mijn grootste kwa-

liteit’, erkent Jan. ‘Ik heb heel wat kansen verprutst. Vorig 

seizoen maakte ik bijvoorbeeld 6 goals, maar dat hadden 

er zeker 10 moeten zijn. Waar dat aan ligt? Mijn schot is 

gewoon niet goed genoeg.’

Onder hoofdtrainer Dick Schreuder speelde Jan in 2012 en 

2013 zijn beste voetbal. ‘Ik was superfit en maakte deel uit 

van een talentvolle en gretige groep. De focus lag volledig 

op presteren. Niet alleen tijdens wedstrijden, maar vooral 

ook tijdens trainingen. Jongens als Dick Kooijman en Marci-

ano Mengerink stuwden het niveau omhoog, waardoor ook 

ik beter ging spelen.’

De rest is geschiedenis. Na twee keer ‘net niet’, onder meer 

tijdens de historische finale in Bennekom, promoveerde 

SDVB in 2013 naar de Hoofdklasse. Wegens schorsingen 

moest Jan al deze finales vanaf  de kant toekijken. ‘Ik baal 

er nog steeds van dat ik niet mocht meespelen’, zegt Jan. 

‘Kort voor de promotie naar de Hoofdklasse kreeg ik 4 

wedstrijden schorsing wegens natrappen en de andere keer 

had ik te veel gele kaarten gepakt. Hoe dat kan? Ik kan niet 

tegen onrecht en praat nogal veel met scheidsrechters. Dat 

levert soms onnodige gele kaarten op. Tegenwoordig ga ik 

daar iets slimmer mee om.’

SDVB is mijn club

In zijn elf  seizoenen bij de A-selectie heeft Jan veel spelers 

zien komen en gaan. Zelf  heeft hij naar eigen zeggen nooit 

overwogen om voor een andere club te gaan voetballen. 

‘SDVB is bekend en vertrouwd. Dat vind ik heerlijk. Aanbie-

dingen van andere clubs heb ik nooit gehad, maar als die 

waren gekomen had ik ze waarschijnlijk naast mij neerge-

legd.’

  ‘SDVB is bekend
  en vertrouwd. 
  Dat vind ik heerlijk’

Voor Jan staat het vast dat hij tot zijn ‘voetbalpensioen’ bij 

SDVB blijft. ‘Ik ben nu 30 en bekijk het van jaar tot jaar. 

Ik ga door zolang ik fit ben en plezier in het spelletje heb. 

Daarnaast moet voetbal natuurlijk ook te combineren blij-

ven met thuis, want er gaat best veel tijd in zitten.’ 

Lachend: ‘Tot nu toe heb ik mijn vrouw Alette nog niet 

horen klagen.’

Jan en Alette Doornbos met dochter Danae.

Onder hoofdtrainer Dick Schreuder speelde Jan in 2012 en 

2013 zijn beste voetbal. ‘Ik was superfit en maakte deel uit 

van een talentvolle en gretige groep. De focus lag volledig 

op presteren. Niet alleen tijdens wedstrijden, maar vooral 

ook tijdens trainingen. Jongens als Dick Kooijman en Marci-

ano Mengerink stuwden het niveau omhoog, waardoor ook 

De rest is geschiedenis. Na twee keer ‘net niet’, onder meer 

moest Jan al deze finales vanaf  de kant toekijken. ‘Ik baal 

er nog steeds van dat ik niet mocht meespelen’, zegt Jan. 

wedstrijden schorsing wegens natrappen en de andere keer 
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‘Goede start is bepalend’

SDVB begint de competitie met de loodzware uitwedstrijd 

tegen Berkum. ‘Een goede zaak’, vindt Jan. ‘We kunnen 

meteen vol aan de bak. Vorig jaar begonnen we tegen drie 

op papier mindere tegenstanders en iedereen weet dat de 

start toen erg slecht was. Eigenlijk liepen we daardoor het 

hele seizoen achter de feiten aan.’

  ‘We kunnen meteen
    vol aan de bak’

Toen de nieuwe competitie-indeling bekend werd, stond Jan 

niet bepaald te juichen. ‘Persoonlijk speel ik liever in West, 

omdat daar frivoler en aanvallender wordt gevoetbald. In 

Oost draait het voor veel teams vooral om het resultaat en 

dat levert minder aantrekkelijke wedstrijden op.’

De Barnevelder ziet DETO, Berkum, Nunspeet en WHC als 

voornaamste kanshebbers voor de titel. ‘En SDVB reken ik 

ook tot dit rijtje. Willen we écht kans maken op de titel dan 

moet het niveau omhoog. Vorig jaar lieten we veel te veel 

punten liggen tegen kleine clubs. Het is een cliché, maar 

om kampioen te worden moet je ook van de kleintjes win-

nen.’ In zijn ogen beschikt SDVB ‘over een aardige selectie’. 

‘Tijdens het seizoen zal blijken of  we ook in de breedte 

sterk genoeg zijn. Haken jonge spelers aan bij het niveau? 

Hoe doen de nieuwe spelers het? Op voorhand is dat lastig 

te voorspellen.’

SDVB D1 in het seizoen 1996-1997 met staand van links naar rechts Fred Flohr (trainer), Mark van Voorthuizen, Michel Marsman, Pieter Jansen, 

Maarten ten Wolde, Bart Davelaar en Arno van den Brink. Gehurkt: Patrick Hilverts, Jan Doornbos, Rivelino Matulessy, Mark van Mourik, Jeroen 

Boeve en Erik de Kruyff. 

www.rijnderssport.nl
Jan van Schaffelaarstraat 56  •  Barneveld  •  T 0342 - 49 20 35 

Bij Rijnders Sport scoort u altijd!

Praktijk voor Chinese geneeskunde & Acupunctuur voor Vrouwen

Melanie Hendriks 

 Acupuncturist / Herbalist  

www.lingtai.nl

Anthonie Fokkerstraat 27 | Barneveld 
Ingang achterzijde 
0342 - 40 46 00 | www.rvdbeek.nl

maandag t/m donderdag 
8.30 – 17.00 uur

vrijdag 8.30 – 16.30 uur

ALTIJD 25% korting 
ALTIJD gemengd op de originele mengmachines

VOOR IEDERE THUIS SCHILDER
op alle verf en materialen uit voorraad

SIKKENS      |      VEVEO      |      SIGMA     |      NIVEAU

Geef uzelf een onbezorgde lach en een vrolijke uitstraling! 

Het geheim? Een uitstekend verzorgd gebit. Wij werken

hiervoor nauw samen met uw tandarts of implantoloog.

Contact:

Stationsweg 89 

3771 VD Barneveld  

Postbus 89

3770 AB Barneveld

T: 0342 412575

Info@barneveldsttl.nl

www.barneveldsttl.nl
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Unaniem werd hij door zijn ploegge-

noten aangewezen als vedette. Ruben 

zelf  denkt te weten waar het van-

daan komt. ‘Het moet haast wel m’n 

grote mond binnen de lijnen zijn. 

Nee, mijn voetbalkwaliteiten zijn het 

echt niet. Ik schreeuw gewoon veel 

en graag. Voetballend had Dennis 

van den Broek deze titel verdiend. En 

anders wel onze echte vedette Frank 

‘Het Kanon’ van der Lubbe.’

Toptijd

Ondanks zijn bescheidenheid kent 

Ruben een mooie carrière. Vanaf  

de C’tjes behoort hij tot de hoogste 

jeugdelftallen. ‘Na de C1, B1 en A1, 

ben ik naar de A-selectie gegaan. Ik 

speelde vooral in het tweede en zat 

op de bank bij 1. Na een tijdje sloot 

ik aan bij het derde.’ Samen met vele 

Barnevelders maakte hij de overstap 

naar sv De Glind. ‘Daar heb ik echt 

een toptijd gehad. Een gezellige club 

waar ik drie jaar heb mogen voetbal-

len.’

Toch begon hij de kantine te missen 

en keerde Ruben (ook fervent wieler-

liefhebber) terug. ‘Ik sloot aan bij het 

vijfde. Dit wordt mijn vierde seizoen 

en ik heb er nog geen seconde spijt 

van gehad. Een gezellig team dat 

voor en na de wedstrijd niet al te 

fanatiek is. Tijdens de wedstrijd zijn 

we dat zeker wel. We willen presta-

ties leveren, maar niet ten koste van 

alles.’

Plek 1 tot 4

Afgelopen seizoen degradeerde 

SDVB 5 uit de 2e klasse. Hierdoor zit 

er een leuk seizoen aan te komen. 

‘Ik verwacht dat we bovenin mee 

kunnen draaien. Het is afhankelijk 

van de competitie-indeling, maar een 

kampioenschap of  periodetitel moet 

mogelijk zijn. We gaan voor plek 1 

tot 4’, klinkt het zelfverzekerd.

De verrassing voor komend seizoen 

is in Rubens ogen al bekend: ‘Barrie 

van Ginkel wordt de grote ster. 

En van die andere Van Ginkel, 

Gerben, hopen we dat ’ie eens een 

hele wedstrijd kan spelen. Eindelijk 

90 minuten zonder blessures.’

Robin is een een vlijmscherpe bal-

veroveraar die aanvallers wanhopig 

maakt door elke aanval te onder-

scheppen. Als technisch begaafde 

centrale verdediger stoomt hij veel-

vuldig op richting vijandelijk doel. 

Ondertussen speelt hij elke tegen-

stander uit die hij maar tegenkomt.

Clubman

Daarnaast is Robin een clubman pur 

sang. Zijn familie voetbalt bij De Kie-

viten, waar zijn vader hoofdsponsor 

is (Autobedrijf  Arissen). Maar Robin 

blijft SDV Barneveld, waar hij de hele 

jeugdopleiding doorliep, trouw. Om 

te voetballen in een vriendenteam.

Bij SDVB staat hij te boek als een 

échte prijzenpakker. In de jeugd 

sleepte hij meerdere kampioen-

schappen binnen en veroverde hij 

met de C3 de beker.

 

Handhaving

Dit jaar debuteert Robin op senio-

renniveau met zijn nieuwe team SDV 

Barneveld 12. Zijn team bestaat 

uit een mix van jonge spelers - als 

hijzelf, Jarnik Beker en Nathan 

Manders - en ervaren krachten zoals 

Gerjan Danhof, die als ex-scheids-

rechter precies weet hoe belangrijk 

het is om scherp te zijn binnen de 

lijnen. Robin: ‘Met derby’s tegen 

SDV Barneveld 11, VVOP 6 en SDC 

Putten 7 belooft het een zwaar sei-

zoen te worden. Maar we hebben een 

goede selectie staan en zijn er klaar 

voor. Ik kijk ernaar uit. Handhaving is 

onze doelstelling.’    

‘Presteren, maar niet ten koste van alles’

‘Vlijmscherpe’ clubman debuteert 
bij senioren

Tussen zijn vakanties door vond vedette Ruben Kuijpers een gaatje om de 
pers te woord te staan. Het tekent zijn vedettestatus binnen SDVB 5. Een reis 
langs de selectie-elftallen, sv De Glind en ‘een beregezellig elftal’.

Als aanvoerder van de A3 leidde Robin Arissen (19 jaar) zijn team afgelopen jaar 
al naar het kampioenschap en dit jaar maken ook de senioren kennis met hem.

Plek 1 tot 4
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Joh. van de Kamp BV

Wattstraat 12-14 3771 AG Barneveld | Tel.: 0342 - 471884 / 473231

info@vdkampverspreiding.nl | www.vdkampverspreiding.nl

‘t Komt in de bus!

Bezorging van dag- en weekbladen

Huis aan huis verspreiding van reklamedrukwerk

Plaatselijk / Regionaal / Landelijk

Verpakken / Adresseren van Direct Mail

Iedereen heeft weleens een steuntje in de rug nodig. Of je nou wilt leren 
voetballen of met geld moet leren omgaan. Bij het eerste kunnen we niet 
helpen. Maar in het tweede geval staat de bank natuurlijk wel klaar. Met 
een prima rekening voor jonge klantjes én ouders. Meer weten? Ga naar 
abnamro.nl of bel 0900-0024*

ABN AMRO Barneveld, Torenplein 63-65

*Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten.

MET EEN GOEDE COACH STA 
JE ER NOOIT ALLEEN VOOR
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Continental wil de veiligheid verhogen en ongelukken voorkomen op de weg, maar ook op het 

voetbalveld. Als warming-up partner van de KNVB vraagt Continental met het Conti Warm Up 

programma meer aandacht voor de juiste voorbereiding en een goede warming-up. 

Het resultaat? De warming-up bij de Nederlandse voetbalverenigingen wordt leuker, slimmer 

én veiliger. De kick-o�  van dit sportieve Conti Warm Up programma vond afgelopen seizoen 

plaats bij SDV Barneveld. Onder leiding van Maurice Hagebeuk (Talent Performance Coach 

KNVB) volgden de C-junioren van SDVB de eerste warming-up clinic van het seizoen. 

Heeft u de Continental ‘warming up borden’ al langs de velden gezien?

EEN GOEDE WARMING-UP
DAAR SCOOR JE MEE!

Bruisend hart 
SDVB
De kantine vormt het bruisend hart van de ruim 

1.200 leden tellende voetbalclub. Zowel doorde-

weeks als op zaterdag kan een ieder hier terecht 

voor een hapje of een drankje.

Dit wordt mogelijk gemaakt door maar liefst 80 vrijwilligers, 

die hun steentje bijdragen achter de bar of  in de keuken.

Op zaterdag staat de koffie al om 8 uur klaar! 

Buiten de reguliere openingstijden vormt de kantine ook 

het decor voor de nieuwjaarsreceptie en de altijd geslaagde 

themafeesten, die meerdere keren per jaar op zaterdagavond 

worden gehouden.

 

De kantinecommissie verwelkomt graag nieuwe vrijwilligers. 

Dus voetbalt u, voetbalt uw kind of  heeft u geen enkele 

affiniteit met voetbal, maar wilt u graag meehelpen en deel 

uitmaken van deze warme club? 

Stuur een e-mail naar kantine@sdvb.nl

Fotograaf: Bram van den Heuvel
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‘Onze ogen niet sluiten voor 
wat landelijk voorkomt’

4 focuspunten van de jeugdcommissie

De SDVB-jeugdcommissie gaat dit seizoen voor nog meer veiligheid, nog meer plezier, nog meer be-

grip en positiviteit én nog meer vrijwilligers. Het doel: ouders en vereniging dichterbij elkaar bren-

gen. Jeugdvoorzitter Jasper Dekker geeft tekst en uitleg.  

1. Meer veiligheid: VOG-verklaring

Dekker: ‘SDV Barneveld wordt vaak omschreven als een 

nette vereniging en dat imago willen we behouden. Elk 

team, elke voetballer en elke vrijwilliger moet er daarom op 

kunnen vertrouwen dat SDVB een veilige omgeving biedt. 

Zowel binnen als buiten de lijnen. Daarom hebben we als 

vereniging in de afgelopen jaren bijvoorbeeld al campagne 

gevoerd voor fietsverlichting en tegen pesten. Onze aanpak 

is proactief. Zo vragen we sinds 2015 van al onze jeugd-

trainers een verklaring omtrent het gedrag (VOG), waaruit 

blijkt dat ze in het verleden geen strafbare feiten hebben 

gepleegd. Niet omdat er binnen onze vereniging een incident 

heeft plaatsgevonden, maar omdat we willen voorkomen dat 

er wat kán gebeuren. Als sportvereniging mag je je ogen niet 

sluiten voor wat landelijk steeds vaker voorkomt.’

2. Meer plezier: aandacht voor speciale behoeften

‘Het mooie van een teamsport is dat je plezier kunt beleven 

en delen met je teamgenoten. En niet zozeer competitief, 

maar ook buiten de lijnen. Mede daarom gaan we meer op 

maat werken. In de komende jaren willen we het damesvoet-

bal op alle vlakken professioneler aanpakken; denk aan ge-

specialiseerde trainers en betere faciliteiten. Meisjes hebben 

immers andere behoeftes in het voetbal dan jongens.’

‘Daarnaast gaan we vanaf  dit seizoen als een van de eerste 

sportverenigingen in de regio samenwerken met het Cen-

trum voor Jeugd en Gezin. Leiders en trainers bieden we 

daar waar nodig handvatten en kennis om meer rekening te 

houden met kinderen die bijvoorbeeld een lichte vorm van 

autisme of  ADHD hebben. Zodat we beter weten waarom 

een kind op een andere manier reageert dan zijn teamge-

noten, en daar beter mee om kunnen gaan. Als vereniging 

nemen we niet de verantwoordelijkheid over van de ouders, 

maar proberen we ervoor te zorgen dat elk kind zich binnen 

het team op zijn gemak voelt. Het is daarom ook belangrijk 

dat ouders een aandoening al bij de aanmelding doorgeven.’

Jasper Dekker: ‘SDV Barneveld wordt vaak omschreven als een

nette vereniging en dat imago willen we behouden.’

Fotograaf: Geertjan Jansen

Edisonstraat 5
3771 AJ Barneveld
Tel. 0342 - 400170

Vakmensen vervullen
uw wensen

www.snitselaar.nl

Binnen 24 uur
een gesprek over
je hypotheek
Dijkje 19 
3771 BN Barneveld
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3. Meer begrip en positiviteit: ouders betrekken

‘Een vereniging drijft op betrokkenheid van leden, maar 

vooral ook van ouders. Dat laatste wordt nog wel eens on-

derschat: kinderen kunnen zonder de inspanningen van hun 

ouders niet voetballen. Ouders zijn nodig als vrijwilliger: als 

leider of  trainer. Maar ook in de kleine dingen: vlaggen bij 

de wedstrijden, af  en toe de kleding wassen of  – wanneer 

hun kind ziek is – zelf  een vervanger op de rijlijst rege-

len. Het nieuwe jeugdbeleidsplan, dat de jeugdcommissie 

afgelopen seizoen heeft gepubliceerd, moet ook op dat vlak 

onze verwachtingen helder maken. In de toekomst willen we 

ook met ouders bijeenkomsten organiseren en komt SDVB 

met een nieuwe campagne over dit onderwerp.

4. Meer jeugdvrijwilligers: taak op maat

‘Behoefte aan trainers en leiders is er altijd, net als aan 

scheidsrechters. Doordat SDVB blijft groeien, zijn steeds 

meer jeugdvrijwilligers nodig. Zo zoeken we ook mensen die 

helpen bij het invoeren van de digitale wedstrijdformulieren 

of  helpen met de voetbalmaterialen. We merken helaas dat 

een oproep op de site of  via de mail helaas nauwelijks meer 

wat oplevert. Terwijl we altijd in overleg kunnen gaan over 

een passende taak of  oplossing. Vrijwilligerstaken kunnen 

we bijvoorbeeld ook opsplitsen of  organiseren buiten de 

werkuren. Alle beetjes helpen!’

‘Nieuwe velden als oplossing voor

wachtlijstprobleem’

Het nieuws dat Sportpark Norschoten er in 2017 twee nieu-

we natuurgrasvelden bijkrijgt, werd binnen SDV Barneveld 

met een enorme zucht van verlichting ontvangen. Ook door 

de jeugdvoorzitter. Want waar andere verenigingen elk jaar 

met moeite hun velden gevuld krijgen, neemt het aantal 

aanmeldingen van nieuwe leden bij SDVB al jaren toe.

De keerzijde van het succes is een groeiende wachtlijst 

van inmiddels meer dan 100 leden. En dan hebben we het 

volgens Dekker niet alleen over de F-categorie. ‘In bijna alle 

jeugdlichtingen worden er steeds meer kinderen aange-

meld. Tegelijkertijd merken we dat bestaande jeugdleden 

steeds langer doorgaan met voetbal. Het is natuurlijk fan-

tastisch dat we dit jaar weer met vier A-teams kunnen star-

ten, maar dat heeft ook gevolgen voor nieuwe leden. Het is 

elke keer weer een enorm gepuzzel om alle teams over zes 

velden te verdelen. Op wedstrijddagen én trainingsavonden: 

we werken volgens het principe dat elk team recht heeft 

om twee keer in de week te trainen, daarin maken we geen 

uitzonderingen. Tot nu toe lukt het gelukkig steeds om alle 

teams die gelegenheid te bieden en voldoende trainers te 

vinden, maar met meer teams is dat simpelweg niet moge-

lijk. Hoe graag we het ook zouden willen. Voor de oplossing 

moeten we allemaal nog even geduld hebben.’
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Ontspannen met 
water en warmte 
begint bij ons
Ontspannen is geen luxe meer, maar noodzakelijk voor 
iedereen die zijn gezondheid op waarde schat. En u hoeft 
er niet per se de deur voor uit, want een spa, zwembad, 
infraroodcabine of sauna kan vrijwel altijd in of bij uw huis 
gerealiseerd worden. U vindt het allerbeste bij Interhiva: 
MAAX® spa’s, Doughboy® zwembaden, C-Quel® IR-cabines 
en sauna’s. Plus alles wat u verder nog nodig heeft om er 
met volle teugen van te genieten! 

U krijgt uiteraard alle assistentie bij het zelf installeren van uw 
aankoop, maar u kunt er ook voor kiezen de technische dienst 
van Interhiva in te schakelen. En als u een stap verder wilt 
gaan en een compleet wellnesscentrum in of bij uw huis wilt, 
helpt de professionele projectafdeling van Interhiva u graag. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan vast op www.interhiva.nl!

Hanzeweg 17 I 3771 NG BARNEVELD I Tel ( 0342 ) 42 70 42 I www.interhiva.nl

y Bezoekadres  Parallelweg 9 
3771 LE Barneveld 

y Tel.  0342 42 06 88  
y Fax 0342 42 08 13 

y E - m a i l  info@proga.nl  

www.proga.nl
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Selectie SDVB 6 overrulet trainer: 
kampioen
Ondanks een jaar vol blessures, schoof SDVB 6 Jeroen Visscher naar voren 
als vedette van het team. ‘Het gaat voornamelijk om mijn kwaliteiten buiten 
de lijnen. Deze uitverkiezing begrijp ik volkomen.’

Dennis Krikke is als trainer eindver-

antwoordelijke. Met Jeroen heeft hij 

een waardevolle rechterhand. ‘Eigen-

lijk regel ik alles. Een voorbeeldje? Ik 

zorg dat spelers uit handen van de 

B-selectie blijven. Kijk naar jongens 

als Lennart van de Kamp, Erwin Ba-

tje en Dennis Heimgartner. Je kunt 

bij het tweede of  derde nog zo’n 

goede trainer hebben. Uiteindelijk 

keren ze terug voor de vedette. Dat 

zullen ze stuk voor stuk beamen.’

Herstel

Daarnaast krijgt Visscher de be-

langrijk taak van pinchhitter mee. 

‘Vorig seizoen heb ik geregeld mijn 

opwachting gemaakt als breekijzer. 

En niet zonder succes! De trainer 

heeft wat dat betreft trouwens echt 

het oog van een meesterscout. 

Harry Otse werd door hem bijvoor-

beeld ontdekt bij De Kieviten. Hij 

heeft zich inmiddels opgewerkt tot 

vaste kracht binnen de selectie.’

Voorlopig zullen we Jeroen het 

strijdtoneel niet zien betreden. De 

vedette kampt met kniekwetsuren. 

‘Hugo van de Beek (fysiotherapeut 

bij Centrum Evers) is druk bezig me 

klaar te stomen. Ik hoop dat ik voor 

de winterstop nog mijn minuten kan 

maken. Ook werk ik met fietsclub 

Lennart van de Kamp Dakbedek-

kingen/Club Move keihard aan mijn 

herstel.’

Cupfighters

SDVB 6 richt zich dit seizoen 

volledig op het kampioenschap. 

‘De trainer was terughoudend en 

stelde nacompetitie als doel. Als 

groep zijn wij overtuigd: we gaan 

voor de titel! Vorig jaar draaiden we 

minder (middenmoot 3e klasse), 

maar behaalden we successen in de 

beker. Zo versloegen we VVOP 2 en 

Bennekom 2.’

Ook komend seizoen belooft succes-

vol te worden voor de cupfighters. 

‘Hoe we dat gaan bereiken? Onder 

andere door Chiel-Jan Riezebos, de 

motor op het middenveld. Enkele 

jaren terug liep hij stage bij ons. 

Na twee trainingen beviel het van 

beide kanten zo goed, dat hij zich 

heeft aangesloten. Met name op 

vrijdagavond neemt hij het voortouw. 

Na wat biertjes is geen Barneveldse 

vrouw veilig voor Chiellini.’
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SDVB 11, jaren geleden ontstaan uit 

een samensmelting van de A3 en 

A4, kende een verre van zorgeloze 

voorbereiding. Hun vedette, de man 

aan wie het spelsysteem volledig is 

aangepast, kampt nog altijd met de 

naweeën van een ernstige knieblessu-

re. Zelf  blijft Matthijs er rustig onder. 

‘Ik doe trouw mijn oefeningen in de 

sportschool en voel mij met de week 

sterker. In overleg met teamgenoot 

en fysiotherapeut Jelle Westerink 

bepaal ik iedere zaterdag hoeveel 

speelminuten verantwoord zijn.’

Hoewel hij als vedette naar voren is 

geschoven typeert Matthijs SDVB 11 

‘als een vriendenteam zonder uit-

blinkers, een hecht collectief’. ‘Ook 

buiten het veld trekken we veel met 

elkaar op en helpen we elkaar. Laatst 

hebben we bijvoorbeeld met z’n allen 

behang van de muren getrokken 

in het nieuwe huis van Jeroen van 

Luttikhuizen.’

Deze ‘teambuilding’ komt ongetwij-

feld van pas in de competitie. Na een 

derde plaats in het vorige seizoen 

azen de mannen op de titel. ‘We zijn 

wel van de zesde naar de vijfde klas-

se gegaan, maar ik verwacht dat het 

niveauverschil minimaal is. Met zijn 

sterke lichaam (zijn knie niet meege-

rekend) hoopt de ict’er opnieuw veel 

verdedigers tot waanzin te drijven.’

Transfers

SDVB 11 versterkte zich in de 

transferperiode met Maries Cozijn-

sen, vorig seizoen nog keeper van 

Harskamp 1. Hij vervangt vaste 

doelman Wilbert Rutten, die het als 

veldspeler gaat proberen.’ Matthijs is 

vol vertrouwen: ‘Wilbert kan wel eens 

de revelatie van het seizoen worden.’ 

Aanvaller van de buitencategorie
Hij is zowel aangever als afmaker. Matthijs Kamphorst, de gepolijste spits van 
SDVB 11, is een aanvaller van de buitencategorie.

se gegaan, maar ik verwacht dat het 
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Torenplein 15 | 3772 CX barneveld |  0342 - 434936

Wij werken onder andere samen met

bedrijven zoals Eco Fields, Wijnwinkel Barneveld,

Zuivelhoeve en Echte bakker Van der Veer zodat

wij u smaakvolle en pure gerechten met

bijpassende wijnen serveren!

Lekkerste gerechten uit
de Gelderse vallei!

Van Ginkel Keukens

w w w . v a n g i n k e l k e u k e n s . n l

Van Ginkel Keukens staat bekend om de 

hoge servicegraad en het complete aanbod 

aan diensten. “We nemen het hele plaatje 

voor onze rekening: demontage van de 

oude keuken, het ontwerp, de plaatsing, 

elektra, gas en water tot aan het stucwerk 

en de vloerverwarming toe. Elke klus wordt 

bovendien geklaard door eigen monteurs. 

Zo houden we alles in eigen hand en kun-

nen we onze klanten de grootst mogelijke 

service bieden.”

Marconistraat 8, 

3771 AM Barneveld, 

Tel (0342) 41 25 01,

 info@vanginkelkeukens.nl

Vormgeving en opmaak

T. 0342 421 002  •  vanessenvanraay.nl
 facebook.com/VanEssenVanRaay  •  twitter.com/VanEssenVanRaay



Feest voor de hele
SDVB-familie

Een feestelijke dag voor de hele familie. Dat is de SDVB-familiedag,  

de traditionele afsluiting van het voetbalseizoen. De organisatoren van

de Club van 100 trakteren de bezoekers jaarlijks op een afwisselend

programma met onder meer een heerlijk ontbijt, kinderspelen,

een keepersclinic en wedstrijden tussen ouders en kinderen.

Een foto-impressie van de editie van 2015.
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‘Messi is de beste’, zegt Xander Welles 

(E8). ‘Hij doet veel trucjes en maakt 

veel doelpunten. Op tv kijk ik vaak naar 

Messi, want ik wil net zo goed worden 

als hij.’

Stijn Sikken (E4): ‘Ik ben verdediger 

maar kijk toch het liefst naar Messi. 

Hij is gewoon heel erg goed.’

Xander Welles

Stijn SikkenJelle Kieft

Daan Huisman

Daan Ploeg

‘Ik ben veel aan het trainen om net zo 

goed te worden als Messi. Hij is tech-

nisch en snel’, somt Daan Huisman 

(D3) op. ‘Mijn mooiste doelpunt afgelo-

pen jaar was een lobje over de keeper 

heen. Als linksvoor op het veld scoor ik 

liever dan dat ik een voorzet geef.’

‘Ik geef  veel passen, maar scoor ook 

graag’, zegt E-pupil Daan Ploeg. ‘Mijn 

twee mooiste doelpunten van het afge-

lopen jaar waren een schot van afstand 

over de keeper heen en een kopbal. 

Bij SDVB vind ik Koen Faber de beste 

voetballer. Hij scoort namelijk veel 

doelpunten.’

Robben is de grote favoriet van E-pupil 

Jelle Kieft. ‘Hij is erg snel en goed. Ik 

kijk ook altijd naar het Nederlands Elf-

tal. Als ze laat moeten voetballen kijk 

ik de volgende dag de tweede helft.’

Jorian Burgering

Jorian Burgering (E6) leert veel van 

trainer Evert Jan Roskam. ‘Ik hoop 

dat ik net zo snel en goed word als 

Robben.’

Dwarsweg 20 T (0318) 616 047 E  info@autobraber.nl
6716 BJ  Ede F (0318) 650 219 I  www.autobraber.nl

BRABER

BRABER
BRABER

Verbazend!
Braber is het meest complete 
autobedrijf in de regio. 
Zij hebben enorm veel keus in 
zowel nieuwe als gebruikte 
personen- en bedrijfs auto’s 
bovendien geven zij u de best 
mogelijke aandacht en service.

Wanneer u een nieuwe of gebruikte auto 

zoekt voor privé of een bedrijfswagen voor 

uw onderneming, Braber heeft een ruime 

keuze in diverse merken en modellen. Braber 

is dealer van KIA, Mazda, Mitsubishi, Daihatsu 

en Fiat bedrijfswagens, kortom een gevari-

eerd merkenaanbod waarbij u bij het merk 

KIA maar liefst 7 jaar garantie heeft en dát 

doet geen enkel merk hen na!

Kom gerust eens vrijblijvend kijken.

U bent toe aan een 

andere auto?

Kom ook eens bij Braber kijken 

naar het ruime aanbod nieuwe 

én gebruikte auto’s. Ervaar ónze 

aandacht en service. Wist u ove-

rigens dat Braber het grootste 

regionale occasioncentrum is?

Tot ziens!

 

BRABER IS DEALER VAN:

SDV Barneveld Editie: 2015-2016 www.sdvb.nl

Voetbaldromen
Mooie doelpunten, volle stadions en wereldberoemd worden. 

Jonge SDVB’ers delen hun voetbaldromen.



Fotograaf: Bram van den Heuvel

A-selectie 2015 - 2016
Staand achterste rij v.l.n.r.: 
Robbin de Leeuw, Delano Flemming, Kevin Ooms, Joshua van den Berkt, Jeroen van Binsbergen,
Boa Pham, Coen Uyterwaal, Sven Mulder, Paul Daalmeyer, Richard Haklander, Lesley de Vette

Staand middelste rij v.l.n.r.: 
Vincent Grizell (keeperstrainer), Evert Bralts (assistent scheidsrechter), Berend Doest (elftalleider), 
Jan Doornbos, Jorino Kleijn, Geert van de Veen, Jeffrey van Deuveren, Gianluca de Jong, Ricardo Mengerink, 
Arie Keus (elftalleider), Hilco Kalshoven (verzorger), Aad Zwaan (materiaalverzorger)

Zittend voorste rij v.l.n.r.: 
Marco Bettink (verzorger), Youssef Atibi, Ivar van Beek, Rob Knul, Furkan Tirgil, Wilco van Dijk (assistent trainer), 
Hans van Arum (hoofdtrainer), Niels Vlugt, Eliza Abraham, Mauro Aalders, Marc Vermeulen, 
Arjan de Bruijn (fysiotherapeut)
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Barneveldse Krant  
in een nieuwe jas...

Het nieuws nóg nieuwer bij de Barneveldse
krant! Want vanaf dit jaar verschijnen 
we in een moderne, nieuwe vormgeving 
die helemaal past bij deze tijd. U leest de
krant prettiger dan ooit. En het nieuws zelf? 
Dat blijft natuurlijk met hart voor lokaal 
nieuws en een scherp oog voor de wereld. 
Kijk op barneveldsekrant.nl.

Kijk voor de actievoorwaarden op de site

Probeer nu!

/probeernu

Altijd in de buurt...

Kijk voor de actievoorwaarden op de site

20 weken
voor

25 euro!

O P  D E  M AT + O N L I N E

4 weken
GRATIS

O P  D E  M AT

O F

P R O E F  A B O N n E M E N Tv e r p l i c h t  u  t o t  n i e t s

 

Moslimpartij in de maak 
Oz van de Turkse Culturele Vereni-
ging. In Barneveld wonen volgens 
Zerkouni inmiddels ruim vierdui-
zend moslims. ,,Op dit moment heb-
ben we geen vertegenwoordiging 
van ons geluid in de gemeenteraad.
Wij moeten onszelf in de spiegel kij-
ken en afvragen waarom wij niet in 
de politiek zouden gaan. Dit is het 
moment waarop we er opnieuw over 
willen gaan nadenken’’, verklaart 
Zerkouni in een interview vandaag 
in de Barneveldse Krant. Daarin  

Basisschool De Regenboog viert feest na verbouwing
VOORTHUIZEN 
Na een 
ingrijpende 
verbouwing 
opende 
burgemeester 
Asje van Dijk 
vanmorgen de 
nieuwe 
aanbouw van 
basisschool De 
Regenboog in 
Voorthuizen. 
Tegelijkertijd 
gingen onder 
luid gejuich 110 
ballonnen de 
lucht in.  
Vandaag viert 
de school de 
hele dag feest.

p 5

Ontslag directeur Rehobothschool 
De rechter heeft het verzoek om de 
zaak-Knapen te heropenen afgewezen 
p 5

  

Muur valt om; 
bouwvakker 
gewond  
bij ongeval 
BARNEVELD  Een 
bouwvakker is woensdag-
middag rond 14.00 uur 
gewond geraakt bij een 

bedrijfsongeval aan de 
Vellerselaan in Barneveld. 
Op die locatie wordt 
gebouwd aan de nieuwe 
woonwijk Veller II. 
De gewonde man is met 
schouderletsel naar het 
ziekenhuis gebracht, 
meldt wijkagent Bas van 
den Hee. Het slachtoffer 
was volgens hem 
aanspreekbaar.
De verwondingen zijn 
volgens Van den Hee 
ontstaan doordat een 
muurtje omwaaide. ,,De 
Arbeidsinspectie doet 
onderzoek naar de 
precieze toedracht’’, 
twittert Van den Hee.
De hulpdiensten rukten 
massaal uit. In eerste 
instantie werden twee 
ambulances, een 
brandweerauto en een 
traumahelikopter 
opgeroepen. De trauma-
heli en de brandweerwa-
gen hoefden uiteindelijk 
echter niet ter plaatse te 
komen.

Beschonken 
Barneveldse 
raakt rijbewijs 
kwijt
BARNEVELD De politie 
heeft woensdagavond 
wegens roekeloos rijden 
het rijbewijs ingenomen 
van een aangeschoten 
56-jarige Barneveldse. 
Surveillerende agenten 
kregen de Barneveldse 
omstreeks 19.20 uur in 
het vizier op de Thorbec-
kelaan. Daarbij viel haar 
slingerende rijgedrag op. 
Toen de agenten haar een 
stopteken gaven, ging ze 
er vandoor. Agenten 
zetten de achtervolging 
in. ,,Na diverse gevaarlijke 
situaties zoals flinke 
snelheidsovertredingen 
en bijna aanrijdingen 
lukte het om haar op de 
Zelderseweg tot staan te 
brengen’’, meldt de 
politie.  De vrouw bleek 
onder invloed van alcohol. 
Ze blies 590 ug/l, dat is 
ruim tweeënhalf keer de 
norm. 

Anouk wordt 
coach The Voice
HILVERSUM (ANP) - Anouk 
is een van de nieuwe 
coaches in The Voice of 
Holland. Ook Miss 
Montreal neemt plaats in 
een van de vier draaiende 
stoelen van de tv-talen-
tenjacht van RTL4. Trijntje 
Oosterhuis en Ilse 
DeLange keren niet meer 
terug in de show.
Komend najaar is het 
nieuwe seizoen van de 
populaire talentenjacht 
op de buis. Marco Borsato 
en Ali B. blijven aan als 
coaches.

wEER TUIMELAAR

Droog, af en  
toe zon

...sterk Staaltje...

Nieuwe vormgeving 
Barneveldse Krant:

‘Een nieuwe  
Barneveldse Krant’

Het is zover, de eerste editie van de 
Barneveldse Krant in een nieuwe vormgeving 
ligt voor u. Na maanden voorbereiding onder 
leiding van grafisch ontwerper Koos Staal 
(foto) verschijnt uw dagblad in een eigentijds 
ontwerp. Staal geeft in een interview uitleg 
over de totstandkoming van de ‘nieuwe’ 
Barneveldse Krant, die vandaag huis-aan-huis 
wordt verspreid.
p 9

 

‘Pikante’ foto brengt  
docente in verlegenheid
Hans-Lukas Zuurman

BARNEVELD Tweedejaars vm-
bo-leerlingen van De Meerwaarde 
in Barneveld hebben een docente in 
verlegenheid gebracht door stiekem 
haar ontblote onderrug te fotografe-
ren en te verspreiden via social me-
dia.
Dat bevestigt voorzitter van het col-
lege van bestuur Kees Heek des-
gevraagd. ,,Deze docente hurkte in 
een les met iPads even naast een 
leerling om wat uit te leggen. Daar-
bij raakte haar onderrug ontbloot. 
Zonder dat ze het wist, maakte een 
andere leerling snel een foto met de 
iPad. Die foto werd op een telefoon 
gezet en verspreid.’’ Pas de volgen-
de dag werd het incident ontdekt. 
,,De teamleider heeft de klas direct 
bij elkaar geroepen en uitgelegd 
dat dit niet kan. De leerlingen zijn 
pubers die niet altijd even goed na-

denken over gevolgen van acties.’’ 
De leerlingen die in bezit waren 
van de foto moesten deze verwij-
deren. ,,De dag erna zag de docente 
dat twee leerlingen lachten om een 
foto op een telefoon en naar haar 
keken. Ze vroeg of ze de telefoon 
mocht zien, maar kreeg die niet.’’  
De leerling werd meegenomen naar 
de lerarenkamer. ,,Daar is in aanwe-
zigheid van de teamleider gepraat. 
Er bleek inderdaad nog een foto van 
de docente op te staan.’’ Heek be-
treurt het incident dat volgens hem 
onderstreept hoe belangrijk het is 
dat leerlingen goed leren omgaan 
met sociale media. ,,De klas was on-
der de indruk van het opvoedkundi-
ge gesprek daarover. Zo’n actie kan 
vervelende consequenties hebben.’’ 
De betrokken docente, die werkt via 
een flexpool, heeft volgens Heek 
aangegeven haar lessen op school te 
willen staken.

8

reageert de Turkse en Marrokkaan-
se gemeenschap ook op de aansla-
gen in Parijs en de gevolgen daar-
van. De aanslagen zijn volgens hen 
aanleiding om juist nu ‘bruggen te 
slaan’ naar de lokale samenleving 
om de onderlinge band te verstevi-
gen. Een politieke partij is daarom 
een serieuze optie, vinden ze. Ze be-
ginnen met de opzet van een jonge-
renbeweging om talenten te vinden.

p 5

‘Eigen geluid 
laten horen’
Hans-Lukas Zuurman

BARNEVELD De Barneveldse mos-
limgemeenschap is bezig de krach-
ten te bundelen en overweegt een 
politieke partij op te richten.

Dat melden Omar Zerkouni van de 
Marokkaanse Vereniging en Harun 
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houden’
Dat is het doel dit jaar van de aanvoerder Jasper Kamphorst (28 jaar), van 
SDV Barneveld 9. ‘Natuurlijk voetballen we voor ons plezier en hebben we 
ook erg veel lol na de wedstrijd tijdens de beroemde derde helft. Maar toch
is het best gaaf als we met ons team kampioen worden.’’

Het team speelt dit jaar voor het 

tweede jaar met elkaar. ‘Vorig 

seizoen is ons team ontstaan uit 

twee elftallen. We vormen nu een 

mooie mix van begin twintigers en 

eind twintigers. Dus van talenten 

en spelers met een brok ervaring. 

Dat moet goed komen in het veld!’, 

grapt Jasper. De vedette van het 

negende seniorenteam voetbalt zijn 

hele leven al bij SDVB. ‘Vanaf  de 

F-jes ben ik al op het sportpark te 

vinden. Graag wil ik zo lang moge-

lijk door blijven voetballen. Hopelijk 

lukt dat met mijn knie. Twee jaar 

geleden is de kruisband namelijk 

afgescheurd. Dat moet niet nog een 

keer gebeuren.’

 

Het is niet moeilijk om bij SDVB 9 in 

de basis te komen. ‘We kijken niet 

naar voetbaltalent maar gewoon wie 

komt trainen. Wie dinsdagavond 

heeft getraind, staat zaterdag aan 

de aftrap. Het nadeel is natuurlijk 

wel dat we dan ook weleens een 

wedstrijd verliezen. Bijvoorbeeld als 

de ervaren voetballers niet getraind 

hebben en dus niet in de basis 

staan.’ De aanvoerder ziet zichzelf  

niet als de vedette van het team. ‘In 

mijn ogen is onze keeper John van 

Maanen de echte ster. Hij haalt zo 

makkelijk de moeilijkste ballen uit 

het doel. Het is echt jammer dat 

hij op latere leeftijd pas bij SDVB is 

komen voetballen. Het eerste elftal 

had anders echt veel plezier aan 

John kunnen beleven.’ Op weg naar 

de eerste competitiewedstrijd is dit 

team klaar om dit jaar hoge ogen te 

gooien in de slag om de eerste prijs. 

‘De burgemeester kan in april alvast 

een dag vrij plannen om de kampi-

oensschaal aan ons uit te reiken!’

V
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Klassiek solliciteren met alleen een brief en een gesprekje 
is er bij AFAS niet meer bij. Wie voor het softwarebedrijf in 
Leusden wil werken, moet op auditie komen.

Alleen wie zichzelf overtuigend presenteert voor een jury van 
toekomstige collega’s wordt aangenomen. ‘Negen op de tien 
kandidaten redden het niet.’ ‘Wij zoeken de echte krenten in 
de pap, gedreven mannen en vrouwen met de X-factor die 
de AFAS ’way of life’ past’, stelt Herman Zondag, directeur 
customer operations bij het familiebedrijf. De onorthodoxe se-
lectieprocedure, inclusief een videosollicitatie en stagedag, is 
zijn geesteskindje. ‘De eerste afl evering van Idols, met Henkjan 
Smits in de jury, vond ik meteen geweldig. Dat wilde ik ook!’ 
Inmiddels is de auditieronde standaard. Voor alle nieuwelingen, 
maar zeker ook voor medewerkers in vaste dienst. Tijdens het 
tweejaarlijkse #2advance-evenement moeten zij in het profes-
sionele huistheater van hun werkgever hun visie delen en hun 

meerwaarde voor de organisatie én de klanten voor het voet-
licht brengen.

Blije eikels
De audities werpen hun vruchten af, vindt ceo Bas van der 
Veldt, die elke maand ook op het podium klimt om al zijn 364 
medewerkers bij wijze van update een goednieuwsshow te ge-
ven. ‘Als ik de bedrijfscultuur bij Afas in een woord moet om-
schrijven, zeg ik: enthousiasme. Onze werknemers zijn ’oprecht 
blije eikels’. Zij lopen net een stapje harder en zijn net wat vro-
lijker dan de gemiddelde Nederlander.’ Dit ziet hij terug in het 
ziekteverzuim, dat met 1,5% erg laag is. Indrukwekkend zijn 
ook de omzetcijfers per medewerker die het bedrijf kan overleg-
gen. Elke medewerker is gemiddeld goed voor ruim €240.000.

Meer weten? 

Kijk op www.afas.nl

Softwarebedrijf wil alleen medewerker met X-factor

Op auditie voor een baan
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‘Iets blijvends neerzetten
is fantastisch’
Jan van Beek al bijna 15 jaar bestuurslid

‘Als ik op zaterdag het sportpark oploop en al die 
mensen zie genieten van het voetbal en de dingen 
eromheen, dan motiveert mij dat enorm’, zegt Jan 
van Beek, penningmeester van SDVB. ‘Ik denk dat
ik daarom nog steeds bestuurder ben.’
Door Marijn Bouw

Van Beek ging na de ledenvergadering van 2000 eens 

praten met toenmalig voorzitter Ronald de Wilde. ‘Ik hoorde 

dat SDVB er financieel niet goed voor stond. Toen heb ik 

aangeboden om te helpen de kosten te beheersen, immers 

door mijn achtergrond in de Automotive Industrie, ben ik 

nogal op kosten gericht. De gesprekken die volgden re-

sulteerden in 2001 in een plek in het bestuur (Algemene 

Zaken). Drie jaar later, toen we het financieel weer wat beter 

in de hand hadden, ben ik begonnen als penningmeester.’

In datzelfde jaar maakte Van Beek zijn mooiste periode als 

lid van de club mee. ‘Ik was voorzitter van de commissie 

die het vijftigjarig jubileum organiseerde. We zijn er zo’nne-

gen maanden mee bezig geweest. In het jubileumjaar 2004 

hebben we elke maand minimaal één activiteit gehouden, 

verdeeld over de hele breedte van de vereniging. Dat was 

de allerleukste periode. Het geheel werd afgesloten met een 

groot feest in de Veluwehal.’ Ook als penningmeester heeft 

de 57-jarige Barnevelder het één en ander meegemaakt. 

‘Eén van de grote acties waarbij ik betrokken ben geweest 

was de overgang van acceptgiro’s naar 100% incasso, als 

het gaat om de inning van de contributie. Ik maakte mij er 

misschien niet populair mee, maar het moest wel gebeu-

ren. Hetzelfde gold voor het bestuursbesluit in te zetten op 

het verplichten van senioren om vrijwilligerswerk te doen 

binnen de vereniging, of  die verplichting voor 100 euro af  

te kopen.’ 

Ondanks die impopulaire maatregelen vindt Van Beek dat 

hij een dankbare taak heeft. ‘Als je ziet hoe mooi de vereni-

ging erbij staat en hoe goed we het financieel voor elkaar 

hebben, dan geeft dat een enorme boost.’ En in zijn huidige 

rol moet het mooiste nog komen. ‘Zodra de vergunning 

binnen is, moeten we de centjes bij elkaar krijgen voor de 

verbouwing van de kantine en de nieuw te bouwen kleedka-

mers en sponsor- /verenigingsruimte. Daarna kan de bouw 

beginnen en dat is fantastisch voor SDVB. Ik kijk ernaar uit 

dat er straks iets blijvends staat waarbij ik betrokken ben 

geweest.’ Als voetballer lukte dat niet. ‘Ik heb van 1965 

tot en met 1974 bij SDVB gevoetbald, maar dat waren niet 

mijn meest succesvolle jaren binnen de club. Ik heb altijd 

met plezier wedstrijden gespeeld, maar ik had een broertje 

dood aan trainen in de kou en de regen. Op zulke momen-

ten was muziekvereniging De Harmonie aantrekkelijker. Ook 

daar ben ik nog steeds lid van.’ In 1982 verhuisde hij in 

verband met zijn werk naar Nijkerk, maar negen jaar later 

keerde hij terug naar Barneveld. ‘Al snel was ik op zaterdag 

weer bij SDVB op de tribune te vinden en door twee van 

mijn drie zoons, Michiel en Robbert, werd ik jeugdleider. 

Op een gegeven moment gaven ook zij de voorkeur aan het 

maken van muziek, maar ik heb nog jaren de C1 geleid. Het 

is heel leuk om sommige van deze jongens, onder anderen 

Lesley de Vette en Koen Faber, later in het eerste te zien 

spelen.’ 

Over de toekomst van het eerste elftal zegt de penning-

meester: ‘Voorlopig zullen we nog wel eens wisselen tussen 

eerste klasse en hoofdklasse. Het zal lastig zijn om stabiel 

te blijven in die hoofdklasse, maar eerlijk gezegd vind ik dat 

niet het meest belangrijk. Het eerste is ons vlaggenschip 

natuurlijk, maar de breedte van de vereniging vind ik veel 

belangrijker. Bijvoorbeeld, dat we straks met een paar extra 

velden de wachtlijsten kunnen wegwerken. SDVB is één van 

de grootste verenigingen in de gemeente, waar elk weekend 

direct of  indirect een paar duizend mensen mee bezig zijn. 

Zo’n club is heel belangrijk voor Barneveld, zowel sociaal 

als zakelijk.’ 

  ‘SDVB is heel belangrijk  
   voor Barneveld, zowel   
   sociaal als zakelijk’

Van Beek heeft een eigen bedrijf, BEMASU, en van daaruit 

werkt hij als Managing Director bij Orlaco. Daarnaast is hij 

tien tot vijftien uur per week bezig voor de vereniging. ‘Op 

zaterdag slaap ik eerst uit en rond 10.00 uur begin ik wat 

voor SDVB te doen. Vervolgens ben ik bijna altijd de middag 

op het sportpark of  ga ik met het 1e mee naar uitwed-

strijden. Als sponsor, maar natuurlijk ook als supporter.’ 

Toch denkt hij dat hij het minst op het sportpark is van alle 

bestuursleden. ‘Voorzitter Wim Coenen is er heel veel en 

Henk-Jan Hofland van Algemene Zaken woont er bijna. Dat 

maakt SDVB tot een hele open vereniging waar iedereen 

makkelijk aanspreekbaar is. Ik doe veel dingen thuis, waar-

bij mijn vrouw Liesbeth mij enorm helpt. We vragen ons wel 

eens af  wie eigenlijk de penningmeester is.’

SDV Barneveld Editie: 2015-2016 www.sdvb.nl
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Navraag leert dat Thom inderdaad 

een ware vedette is. Maar niet één 

waarvan je 90 minuten op aan kan. 

Een kwartier tot een helft blijkt vaak 

de max. ‘Daarin druk ik normaal 

gesproken mijn stempel’, verdedigt 

Thom. ‘Vaak is het dan al gebeurd, 

heb ik de jongens aangespoord er 

nog een schepje bovenop te doen. 

Vervolgens zie ik het aan vanaf  de zij-

kant. Als vlagger of  vertrouwd vanaf  

de bank.’

Reputatie

Druk of  wedstrijdspanning kent de 

verdediger niet. Tenzij zijn vriendin 

langs de lijn staat. ‘We speelden de 

kraker tegen VVOP. Bij een kopduel 

beet ik de oksel van mijn tegenstan-

der er bijna af. Voor scheidsrechter 

Hendriksen genoeg om me van het 

veld te sturen. Mijn vriendin komt uit 

Voorthuizen; de jongens denken dat 

ik me daardoor extra uitsloofde. Maar 

als kleine speler moet je nu eenmaal 

net iets meer werk verzetten.’

Nieuwe sterren

Vorig seizoen behaalde SDVB 7 (als 

het negende) het kampioenschap in 

de 4e klasse. Na de zomerstop zijn 

ze dus een niveau hoger te bewonde-

ren. Thom schat het nieuwe seizoen 

als lastig in. ‘Veel onbekende tegen-

standers en verre reizen. Nijmegen, 

Zetten, dat soort plaatsen.’

‘Wat je bij ons merkt is dat spelers 

hun tweede jeugd beleven. Ieder-

een probeert er echt weer wat uit 

te halen. We hebben ambities om 

hogerop te spelen. Komend seizoen 

zullen nieuwe sterren opstaan. Wie? 

Marnick van den Hof  bijvoorbeeld. Ik 

verwacht dat ’ie na zijn vakantie in 

Thailand gretiger is dan ooit.’

Hoe ziet ‘Thombonator’ zijn eigen 

rol? ‘Ook ik hoop vriend en vijand te 

verrassen. Deze zomer heb ik veel op 

de loopband gestaan. Gestaan inder-

daad. Daarnaast heb ik een verstan-

dige keuze gemaakt om Didam links 

te laten liggen en veel te jeu-de-bou-

len. Hier plukken wij als team straks 

de vruchten van.’

‘Iedereen bij ons beleeft zijn 2e jeugd’
‘Een motivator die de jongens de spiegel voorhoudt wanneer nodig’, omschrijft 
hij zichzelf. Nooit te beroerd om hard te werken en belangrijk om zijn rol in de 
kleedkamer. Maak kennis met Thom Bijzitter, vedette van SDVB 7.

tekstschrijverTaleninstituut Quality Communication BV • Pascalstraat 20 • 3771 RT Barneveld 
T (0342) 422866 • info@qualitycommunication.nl

Spreekt u dezelfde 
taal als uw klant?

TEST 

UW TAAL
BEL 0342-

422866

Ontdek de spraakmakende taaltrainingen van Quality 
Communication! U spreekt voortaan dezelfde taal als uw 
klant. Op een representatief niveau en dus professioneel 
en e� ectief. Kies voor een maatwerktraining in één van de 
Europese talen. Uw training wordt afgestemd op uw werk-
zaamheden en vakgebied. Bel voor een vrijblijvende intake 
en taaltest (0342) 422866.

Harselaarseweg 86, 3771 MB  Barneveld, tel. 0342 - 41 65 41, fax 0342 - 49 22 56
info@vandeuveren-transport.nl   www.vandeuveren-transport.nl

MIDDEN IN HET 
LOGISTIEKE 

HART

TRANSPORT
Van Deuveren distribueerd dagelijks goederen door heel 
Europa, van een minimum zending tot complete ladingen. 
Met een modern en veelzijdig wagenpark, voorzien van 
laad-, loskleppen, kooiapen of kranen.

HOUTVEZELHANDEL
Een aparte afdeling binnen Van Deuveren houdt zich bezig 
met de in- en verkoop van: 

• houtchips
• boomschors
• zaagsel
• houtvezel.
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Overgangsjaar

Vorig seizoen behaalde SDVB 12 

de derde plek in de 6e klasse. Een 

prima prestatie in het overgangs-

jaar. ‘We kwamen allemaal vanuit 

de jeugd en moesten wennen aan 

de senioren. Zo’n eerste jaar is toch 

anders. De ene week speel je tegen 

leeftijdsgenoten en lijkt het alsof  je 

nog in de A speelt; de andere week 

ren je vijftigers eruit, maar verlies je 

het op techniek.’

‘De A3 van vorig jaar stroomt door 

en zij willen het in de 5e klasse 

proberen. Wij worden komend sei-

zoen het dertiende en blijven in de 

6e klasse. Nu weten we wat ons te 

wachten staat: we willen echt kampi-

oen worden. Daar gaan we voor.’

Laatbloeier

Een laatbloeier mogen we Kristiaan 

wel noemen. ‘Ja, ik heb drie jaar 

geleden de overstap gemaakt naar 

SDVB. Ik heb daarvoor acht jaar ge-

hockeyed bij MHCB. Ik speelde altijd 

op een hoog niveau, maar door stu-

die en werk viel dat team uit elkaar. 

Hier ben ik geweldig opgevangen. 

Gezelligheid staat echt voorop.’

Mocht in september 2016 een 

soortgelijk stuk verschijnen over 

de vedette van SDVB 13, geeft de 

20-jarige al een suggestie voor zijn 

opvolger. ‘Dennis de Bruin is voor 

mij de topper van dit team. Hij is er 

altijd en ondanks dat hij het liefst 

keept, speelt hij overal om anderen 

speeltijd te gunnen.’

Een andere outsider kan Soner 

Barutcu zijn. ‘Sinds ik hier voetbal 

heeft hij volgens mij al vijf  keer de 

overstap gemaakt van SDVB naar 

VVB en weer terug. Nu heeft hij 

besloten om te blijven. In ons team 

zitten ook een paar gasten die je 

wakker belt als de rest al in de auto 

zit om te vertrekken. Zij zullen zeker 

geen vedette worden.’

Bescheiden vedette gaat voor de titel
Zijn vierde seizoen als voetballer moet nog starten, maar Kristiaan Huppelschoten 
heeft zich al opgewerkt tot vedette van het team. Door zijn ploeggenoten van 
SDVB 13 werd hij naar voren geschoven. ‘Een mooi stukje waardering’, vindt 
ook Kristiaan zelf. ‘Noem mij maar de bescheiden vedette.’
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Maandagochtendploeg
stelt orde op zaken
‘Om 09.30 uur is er koffi  e. Zit je te laat aan tafel, dan krijg je dat te horen. En als je te vroeg bent uiter-

aard ook.’ Welkom bij de Maandagochtendploeg, een vaste groep van ruim 20 vrijwilligers die iedere 

maandag orde op zaken stelt op Sportpark Norschoten. ‘Ons takenpakket is breed, maar de essentie 

van ons werk is dat we de rotzooi van een ander opruimen’, zegt één van de leden met een glimlach.  

‘Maar daarnaast is er uiteraard ook veel gezelligheid.’

Fotograaf: Bram van den Heuvel Pagina 45

Gezelligheid aan de koffietafel: 

v.l.n.r.: Nico Slootweg, Bert van Rietschoten, Ben van 

Losenoord, Ab Nikkels, Jan Klomp, Kees Slootweg, Rinus 

Kamphorst, Erica van Engelenhoven en Nel Booden

Ons takenpakket is breed, maar de essentie van ons 
werk is dat we de rotzooi van een ander opruimen

Nel Booden poetst de tap.

Rinus Kamphorst leegt de prullenbakken
op het sportpark.

Kees Slootweg verwijdert afval van de tribune.

Ab Nikkels zorgt dat er voldoende kleingeld
in de kassa zit.
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VRACHTWAGEN
ZICHTOPLOSSINGEN

 +31 (0) 342 404 555
info@orlaco.nl

Vision is 
our mission

Let op!
Er zijn vrachtwagens die 
niet zijn uitgerust met 
een camera systeem van 
Orlaco! 

GA DAAROM NOOIT TE 
DICHT NAAST EN VOOR 
EEN VRACHTWAGEN 
STAAN EN MAAK 
OOGCONTACT MET DE 
CHAUFFEUR. 
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‘Na 6 jaar vrijwilligerswerk bij VVOP 

kijk ik er naar uit om weer bij SDVB 

aan te slag te gaan’, vertelt Bert Wie-

senekker (29). ‘Ik word wedstrijd-

secretaris en grensrechter van het 10e, 

hét gezelligheidsteam van SDVB. 

Er wachten dus mooie klussen.’ 

Lekker een biertje drinken met zijn 

voetbalvrienden. Daar geniet Wilger 

Everhardus (31) met volle teugen van. 

En zijn sportieve prestaties? ‘Vorig 

seizoen zijn we met SDVB 3 gepromo-

veerd naar de reserve eerste klasse. Of  

dat mijn top is? Stiekem hoop ik ooit 

nog eens de vaste hangende linksbui-

ten van het eerste te worden.’ 

Bert Wiesenekker

Wilger Everhardus

Arwin van de Beek

Peter Kap met Luca

Jaco Pater

Erik de Kruyff

SDVB is voor Jaco Pater (33) een 

synoniem voor ‘familiaire gezelligheid’. 

‘Neem bijvoorbeeld de Familiedag, een 

geweldige dag voor de hele vereniging. 

Ik hoop daar in de toekomst ook sa-

men met mijn zoon van te genieten.’

‘Iedereen kent elkaar en helpt elkaar. 

Dat is voor mij het bijzondere aan deze 

gezellige vereniging’, vertelt Erik de 

Kruyff  (29), speler van SDVB 2. ‘Of  ik 

nog jaren in de selectie blijf  voetbal-

len? Zolang ik het goede gevoel heb en 

fit ben, ga ik door.’

‘Ik kom de laatste jaren eigenlijk te 

weinig bij SDVB, doordat ik druk ben 

met gezin en werk’, legt Arwin van de 

Beek (33) uit. ‘Maar als ik bij de club 

ben, is het altijd gezellig. SDVB blijft 

een geweldige vereniging!’

‘SDVB is mijn tweede thuis’, zegt Peter 

Kap (36). ‘Ik loop hier al vanaf  mijn 4e 

en krijg nooit genoeg van deze mooie 

club. Het zou super zijn als mijn zoon-

tje net zoveel van SDVB gaat houden 

als ik.’

SDV Barneveld Editie: 2015-2016 www.sdvb.nl

‘Sterk door vriendschap’
SDVB is veel meer dan zomaar een voetbalclub. Een aantal leden geeft tekst en uitleg.
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SDV Barneveld heeft
eigen kledinglijn
Alle teams spelen in het wit-blauwe SDVB-tenue. De kleding wordt geleverd door Nummer 12 en

geproduceerd door het bekende sportmerk Hummel.

Naast de voetbalshirts, broekjes en speciale SDVB-kousen, 

levert Nummer 12 ook coachjassen, regenjacks, trainings-

pakken en voetbaltassen met het SDVB-logo. ‘We zijn erg 

tevreden over de kwaliteit van de kleding en het drukwerk 

van de sponsorlogo’s. Daarom hebben wij in juni dit jaar 

het contract met Hummel en Nummer 12 verlengd’, geeft 

Tonny van de Braak, bestuurslid Commerciële Zaken, aan. 

In de sportspeciaalzaak aan Dijkje 11 is de kledinglijn uit-

gestald. In de winkel en via de website www.nummer12bar-

neveld.nl kan de kleding gekocht of  besteld worden.

Aanschaf teamkleding

Alle teams van SDV Barneveld lopen er netjes bij in ge-

sponsorde kleding. De kleding wordt altijd via de kleding-

commissie van SDVB aangeschaft. Samen met de sponsor 

en de leiders van het team zorgt de commissie voor de 

bestelling van de kleding. De sponsor ontvangt van sport-

speciaalzaak Nummer 12 een heldere prijsopgave en later 

de factuur. ‘Het SDVB-logo is gratis. Deze druk ik op de 

shirts en indien gewenst ook op tassen, trainingspakken 

en jassen’, zegt Jan Kruit, eigenaar van Nummer 12. Stuur 

een e-mail naar sponsorzaken@sdvb.nl voor meer informa-

tie over de SDVB-kleding of  loop even binnen bij Nummer 

12 op ‘t Dijkje.

Ondernemer wordt sponsor van SDV Barneveld

De kledingsponsor dient minimaal al sponsor te zijn of  te 

worden van de vereniging SDV Barneveld. ‘Dat vinden wij 

een belangrijke voorwaarde. Anders sponsort de onder-

nemer alleen maar de ouders van kinderen die de kleding 

niet hoeven aan te schaffen’, grapt Tonny. Even later ver-

volgt hij serieus: ‘De sponsor maakt gebruik van onze ver-

eniging om zijn bedrijf  te promoten, dan is het ook logisch 

dat SDVB daarvoor een bijdrage krijgt. De drempel is laag. 

Een reclamebord plaats je al voor 175 euro per jaar.’

en jassen’, zegt Jan Kruit, eigenaar van Nummer 12. Stuur 

een e-mail naar sponsorzaken@sdvb.nl voor meer informa-

Fotograaf: Bram van den Heuvel
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‘Ik een vedette?’ Mark zit even in de 

ontkenningsfase, maar stemt dan 

toch in met een interview. Hij wordt 

meteen geconfronteerd met het 

lijstje argumenten dat zijn teamge-

noten hebben aangeleverd. ‘Kom ik 

altijd te laat? Dat valt wel mee hoor. 

En shampoo lenen deed ik alleen 

in mijn studententijd’, reageert hij 

lachend. ‘Blessures? Tsja, dankzij 

mijn onnavolgbare schijnbewegingen 

moet ik natuurlijk heel wat schoppen 

incasseren.’

Doelpunten

Mark leerde het spelletje op de 

straten van Barneveld-Zuid, doorliep 

de jeugdopleiding van SDVB, speelde 

selectievoetbal bij SDVB 3 en kwam 

via SDVB 6 bij SDVB 8 terecht. ‘Als 

opvolger van Martien Duits moest 

ik voor de doelpunten gaan zorgen, 

maar het feit dat Martien nog altijd 

zelf  speelt zegt denk ik genoeg.’

Het had overigens weinig gescheeld 

of  Mark was nooit bij SDVB 8 aange-

sloten. Zijn overschrijving naar een 

vriendenteam bij De Glind werd op 

het allerlaatste moment afgeblazen. 

‘Die jongens van De Glind waren op 

dat moment niet zo blij met mij.’

Bijzondere titel

Toch staat de (aanvallende) midden-

velder jaren later nog vierkant achter 

deze beslissing. Hij roemt de goede 

sfeer bij SDVB 8 en vertelt trots over 

de twee titels die hij met zijn team 

heeft veroverd. De laatste, de tiende 

titel in de geschiedenis van SDVB 

8, kwam trouwens op onvergetelijke 

wijze tot stand. ‘We dachten dat we 

uit bij DTS kampioen zouden worden, 

maar we speelden gelijk. Nu hadden 

we voor niets een bus geregeld. Ieder-

een was teleurgesteld en een aantal 

spelers ging regelrecht naar huis. 

De spelers die in de kantine bleven 

zitten hoorden echter rond 18.00 

uur dat we alsnog kampioen waren. 

Bennekom had zich afgemeld voor de 

laatste wedstrijd, die een week later 

gepland stond. Daarna is het toch 

nog een groot feest geworden. Gewel-

dig, één van de hoogtepunten van de 

laatste jaren!’

Tovenaar van SDVB 8
Mark Slootweg (32) koppelt een tomeloze inzet aan een fabelachtige techniek. 
Dit maakt hem samen met zijn gedrag buiten het veld tot de absolute vedette 
van SDVB 8.
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Het SDVB-damesteam heeft een 

tumultueuze zomer achter de rug. 

Uitgerekend op het moment dat het 

damesvoetbal in Nederland popu-

lairder is dan ooit, hebben meerdere 

ervaren speelsters het team vaarwel 

gezegd. De redenen lopen uiteen van 

verhuizingen en jongens tot zwanger-

schappen. ‘Jammer dat ze stoppen. 

Uiteraard heb ik geprobeerd om ze 

op andere gedachten te brengen, 

maar dat is helaas niet gelukt’, rea-

geert Renate.

Jongenssport

Door de uittocht is de student Be-

drijfskunde plotseling de speelster 

met de meeste ‘vlieguren’ bij Dames 

1. Renate is al 7 jaar actief  bij SDVB, 

waarvan 4 jaar bij de dames. ‘Ik heb 

voetbal altijd al een leuke sport ge-

vonden’, vertelt ze. ‘In eerste instan-

tie speelde ik vooral op straat, maar 

lid worden van SDVB leek mij ook wel 

wat. Mijn moeder vond voetbal des-

tijds echter vooral een jongenssport 

en was niet zo enthousiast. Gelukkig 

ging ze uiteindelijk toch overstag.’

Renate begon in een meidenteam en 

stroomde vervolgens door naar de 

senioren. Ze was er bijvoorbeeld bij 

toen de SDVB-dames twee seizoenen 

geleden kampioen werden. ‘Gewel-

dig om mee te maken.’ Afgelopen 

seizoen ging het minder met de 

Barneveldse dames. Ondanks 10 

doelpunten van Renate eindigde het

team net boven de degradatiestreep. 

‘Het voetbal was voor verbetering 

vatbaar, maar de sfeer was super. Na 

de wedstrijd gingen we vaak met z’n 

allen naar de kantine én ‘s avonds 

naar de kroeg.’

Goede techniek

De selectie is voor dit seizoen aan-

gevuld met jonge speelsters. Renate: 

‘We zullen de vertrokken speelsters 

missen, maar ik verwacht ook wel 

wat van de nieuwelingen. De mees-

ten voetballen al jaren, waardoor ze 

een goede techniek hebben. Nieuwe 

speelsters zijn trouwens meer dan 

welkom. En nu ik toch bezig ben: we 

zoeken ook nog een leider!’  

Sinds twee seizoenen doet een SD-

VB-team fanatiek mee aan de 7 te-

gen 7 competitie, georganiseerd door 

de KNVB. ‘Tijdens de wedstrijden 

gaat het er fanatiek aan toe. Zowel 

in ons team als bij de tegenstanders. 

En na afloop blijven de teams altijd 

nog even in de kantine hangen en 

wordt er onderling flink geouwe-

hoerd. Het is altijd erg gezellig op die 

vrijdagavonden, ik zou het niet willen 

missen.’ De Valk staat alweer een 

aantal jaren bij SDVB onder de lat. 

‘De enige reden dat ik keeper ben 

geworden, is dat ik niet kan voetbal-

len. Ik vind het wel lekkerder keepen 

nu er op een half  veld wordt gevoet-

bald. Dan ben je sneller bij het spel 

betrokken.’ Naast het zelf  voetballen 

is Ruud de Valk wekelijks op het 

sportpark te vinden om zijn zoon aan 

te moedigen, die bij de B-junioren 

speelt.

35+ voetbal in de lift

De KNVB promoot het 35+ voetbal bij 

voetbalverenigingen. Het verschil met 

een reguliere voetbalwedstrijd is dat 

er zeven tegen zeven wordt gespeeld 

op een half voetbalveld met E-doeltjes 

en dat de buitenspelregel niet geldt. 

Verder zijn de spelregels hetzelfde als 

in een reguliere voetbalwedstrijd. De 

competitie bestaat uit vier of vijf avon-

den in het najaar en hetzelfde aantal 

avonden in het voorjaar. Eens per twee 

of drie weken is een voetbalvereniging 

gastheer en wordt er op een vrijdag-

avond een halve competitie gespeeld 

met wedstrijdjes van 25 minuten. De 

teams komen uit de regio, zodat er 

weinig kilometers hoeven te worden 

gereden. 

Voor meer infomatie over 35+ 

bij SDVB kun je een e-mail sturen naar 

secretaris@sdvb.nl.

Levensgevaarlijke spits van het
damesteam

54-jarige vedette wil titel

Ze loert op haar kansen, is razendsnel en beschikt over een dodelijk schot. 
Maak kennis met Renate van Essen (19), de vedette van Dames 1. 

‘Ik wil graag nog een keer kampioen worden’, geeft Ruud de Valk ambitieus aan. 
Met zijn leeftijd springt hij ver boven het team van 35-plussers uit. 
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Zijn team bestaat uit een bonte 

verzameling voetballers, met een 

gezamenlijke liefde voor het voetbal-

spelletje. ‘Hoe je ons elftal het best 

kunt omschrijven? We zijn een hecht 

team. Tijdens wedstrijden draait het 

om gedrevenheid, daarbuiten om de 

gezelligheid.’ Als ‘slot op de deur’ 

speelt Jordy een belangrijke rol bij 

SDVB 10. Hij schakelt vijandelijke 

aanvallers uit en geeft waar nodig 

rugdekking. Zijn enorme snelheid 

komt hem daarbij goed van pas.

Goaltjesdief

De Barnevelder is sinds 1991 lid van 

SDVB. Als razendsnelle goaljesdief  

schopte hij het tot de selectieteams, 

waarin hij later werd omgeturnd tot 

verdediger. Na één jaar in het derde 

elftal te hebben gespeeld, besloot Jor-

dy zijn carrière in 2004 voort te zet-

ten in een vriendenteam. ‘Bij SDVB 

was destijds helaas geen ruimte en 

daarom weken we uit naar De Glind. 

Hoewel we daar mooie jaren hebben 

gehad vond ik het best moeilijk om 

SDVB te verlaten. Ik was dan ook blij 

toen we in 2011 konden terugkeren 

op Sportpark Norschoten.’

Nieuwe supporter

Daar heeft hij het ook na een fusie 

met het toenmalige zevende elftal 

nog uitstekend naar zijn zin. ‘Ik heb 

veel plezier in het spelletje en dat 

komt ook zeker door de goede sfeer 

in ons team.’

SDVB 10 heeft er sinds 1 juli in ieder 

geval een supporter bij. Op die dag 

werd Remy Hoolwerf  geboren. ‘Het 

voetbal zit ook bij mijn vrouw in de 

genen, dus ik kijk er niet van op als 

Remy later ook gaat voetballen. Dat 

zou wel leuk zijn!’

‘Meedogenloos slot op de deur’
Buiten het veld is hij rustig en vriendelijk, maar binnen de krijtlijnen verandert 
hij in een meedogenloze verdediger die aanvallers de stuipen op het lijf jaagt. 
Jordy Hoolwerf (31) is de vedette van SDVB 10.
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 ‘Als ik dit had geweten was ik 
niet op vakantie gegaan’
100e lid Business Club SDV Barneveld

‘Ik werd gebeld door Tonny (bestuurslid Commerciële 

Zaken, red.) en hij vroeg of  ik de bloemen kwam ophalen 

omdat ik het 100e lid was geworden, of  dat hij ze mee naar 

huis mocht nemen. Omdat wij wel vaker geintjes over en 

weer maken, dacht ik dat dit ook zo’n grapje was.

Totdat ik van meerdere kanten sms’jes en telefoontjes 

kreeg.’ Aan het woord is de enthousiaste ondernemer Jan 

Willem Hoiting (45) van autobedrijf  Hoiting & Van Doorn.

Zo’n vijf  jaar geleden, in het seizoen 2010-2011, bleef  

het aantal leden net onder de honderd steken. Een aantal 

bedrijven wilde wel lid worden, maar dan alleen als ze ook 

het 100e lid waren. Toen besloot de businessclub om een 

verloting te houden om uit te maken wie als nummer 100 

door het sponsorleven mag gaan. In de koker gingen in 

totaal zeven bedrijven. De notaris trok Hoiting & Van Doorn 

als winnaar.

Eén grote SDVB-familie

‘Het heeft mij en ons bedrijf  veel publiciteit opgeleverd. Zo-

wel in de Barneveldse Krant als op de website sdvb.nl werd 

uitgebreid stilgestaan bij deze winst. Het voelde ook als een 

stukje waardering omdat ik op de achtergrond het een en 

ander voor de voetbalvereniging uitvoer.’ Hoiting is niet een 

sponsor op afstand. Wekelijks volgt hij het eerste elftal op 

de voet. ‘Vroeger heb ik bij SDVB in de jeugd gevoetbald. 

Zowel bij de E-pupillen als in de D. Vervolgens ben ik ge-

stopt met het actief  voetballen, omdat ik aan het werk ging 

op zaterdag. Sinds 2006 ben ik weer elke zaterdag op het 

sportpark te vinden om naar het eerste elftal te kijken. Het 

is erg leuk om met een aantal fanatieke supporters naar 

thuis- en uitwedstrijden te gaan om vervolgens de wedstrijd 

in de kantine na te bespreken. SDVB voelt voor mij echt als 

een thuis. Eén grote familie.’

Autobedrijf al dertien jaar een begrip 

In 2002 hebben de huidige eigenaren Jan Willem Hoiting en 

Marco van Doorn (46) het garagebedrijf  overgenomen van 

Groothuis. ‘Wij waren allebei al werkzaam in de garage en 

konden het bedrijf  in 2002 overnemen. Hier hebben we nog 

geen dag spijt van gehad’, zegt Jan Willem. Klanten komen 

niet alleen uit de regio Barneveld, maar zelfs vanuit heel 

Nederland. ‘We staan bekend als echte kenners van Itali-

aanse auto’s. Wekelijks komt er wel een garagebedrijf  bij 

ons om problemen aan bijvoorbeeld een Alfa Romeo of  een 

andere Italiaan door ons op te laten lossen. Vorige maand 

nog een garagebedrijf  uit de regio Nijmegen. Die man was 

sinds april al bezig om storingen te verhelpen en het lukte 

hem niet. Binnen twee dagen hadden wij het opgelost en 

had hij een tevreden klant!’  Naast de kennis en kunde is 

het autobedrijf  zeker niet duur in onderhoud en aanschaf  

van auto’s. ‘Dat is ook een reden waarom klanten bij ons 

komen. Daarnaast kunnen de mensen bij ons hun verhaal 

kwijt. Ze blijven bij het ophalen van de auto graag nog even 

zitten om een bak koffie te drinken.’

Toekomst businessclub

De gezelligheid op de werkvloer vindt Hoiting dus ook terug 

bij SDV Barneveld en bij de businessclub. ‘En het lidmaat-

schap van de businessclub levert ook werk op. Er zijn 

inmiddels meerdere sponsors klant bij mij geworden sinds 

ik als sponsor actief  ben. Haan worden heeft dus zeker 

zin!’ Tot slot wil Jan Willem het volgende nog meegeven aan 

Business Club SDV Barneveld. ‘Houd het familiegevoel bin-

nen SDVB en de sponsorgroep in stand. Ook nu deze groter 

wordt. Werk bijvoorbeeld met accountmanagers die tijdens 

sponsoravonden zorgen voor verbinding tussen de sponsors 

onderling. Laatst bij FC Twente en in het Schaffelaarthea-

ter waren er veel nieuwe gezichten. Dan is het goed als de 

accountmanager de nieuwe sponsors wegwijs maakt binnen 

de businessclub en de leden aan elkaar voorstelt. Dan zie 

ik het voor me dat we binnenkort de verloting voor het 150e 

lid hebben!’

7 dagen per week geopend
Volop keuze

Voor borrel, lunch en diner!

J. van Schaffelaarstr. 61
Barneveld

Tel.: 0342 - 475 480
www.dehebberd.nl

De Hebberd 

Lekker gezellig bij
Eeterij De Hebberd
De smakelijke entree van het gezellige centrum in Barne-

veld wordt gevormd door Eeterij De Hebberd, cafetaria 

Happy Food en ijssalon Happy Ice. Bij De Hebberd kun je 

binnen of  buiten heerlijk genieten van een lunch, borrel 

of  diner. De uitgebreide menukaart biedt een ruime keu-

ze uit vis-, vlees- en vegetarische gerechten. Daarnaast 

zijn er de seizoensgebonden gerechten én de populaire 

Liflafkaart. ‘Het Liflafmenu bestaat uit 21 kleine gerecht-

jes in drie gangen’, vertelt eigenaar Albert Hoekendijk. 

‘Wat veel gasten leuk vinden, is dat bij iedere gang een 

bijpassende wijn is geselecteerd. Ik vind het erg mooi 

om te zien dat gasten de Liflafjes bestellen en genieten 

van het heerlijke eten. En tegenwoordig met de terras-

overkapping natuurlijk heerlijk buiten.’

Meer informatie over De Hebberd is te vinden 

op www.dehebberd.nl. Of op Facebook

De Hebberd. 

Tweede bol ijs gratis bij Happy Ice!
Tegen inlevering van deze bon ontvang je
bij een ijsje met twee bolletjes
heerlijk Italiaans schepijs het
tweede bolletje gratis!

De bon is geldig tot en met 31 oktober 2015 
Kom dus snel langs bij Happy Ice!

Tegen inlevering van deze bon ontvang je

De bon is geldig tot en met 31 oktober 2015 
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Wij geven u graag  
een voorzet op maat
U als ondernemer op financieel gebied ontzorgen, zonder 
dat u zelf de controle verliest. Ten Kate Huizinga helpt 
waar nodig en probeert samen met u verder te kijken 
dan vandaag. Regeren is immers vooruitzien, zeker voor  
ondernemers. 

Kijk op tenkatehuizinga.nl voor uw voorzet op maat!
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Visie Business Club
SDV Barneveld

Business Club SDV Barneveld heeft als visie om 

de ondernemers in Barneveld en omstreken met 

elkaar te verbinden. Door verbindingen te leg-

gen, versterken bedrijven elkaar en creëren on-

dernemers een fantastisch maatschappelijk veld 

voor de gemeenschap van Barneveld. Als mensen 

delen, ontstaat er een vermenigvuldigingsfactor. 

Of het nu om een kleine of een grote organisatie 

gaat. Van geven word je namelijk nooit armer…

Meer dan 120 leden

Hierdoor kunnen wij de samenleving in Barneveld op het 

gebied van de voetbalsport iets moois terug geven. Ook zijn 

wij een inspiratiebron voor andere verenigingen. Business 

Club SDV Barneveld is opgericht op 22 juni 1998 en is de 

afgelopen tien seizoenen meer dan verdubbeld, naar ruim 

120 bedrijven die lid zijn. We investeren in elkaar met 

kennis en kunde. En participeren voor 100 procent binnen 

de gemeente Barneveld. De combinatie van ondernemen 

en sportieve ontspanning is een gezonde basis voor een 

groeiende samenleving!

Inspiratiesessies

De Business Club zal bedrijven tijdens de ondernemers-

sessies regelmatig het podium geven om hun visie uit te 

dragen. Daarnaast ondersteunt de Business Club door het 

inspireren van ondernemersavonden en werkbezoeken. Zo 

vindt ieder jaar in september de seizoensopening plaats, 

waarbij de hoofdtrainer de A-selectie presenteert. Het 

seizoen wordt afgesloten op de derde donderdag in juni, 

waarbij alle ondernemers van Barneveld en omstreken het 

slotdeel van de avond mogen bijwonen.

Word lid

Ondernemend Barneveld is van harte welkom bij Business 

Club SDV Barneveld. Samen streven wij naar een sportie-

ve en groeiende toekomst, waarover iedereen met plezier 

spreekt! Kijk voor meer informatie over lidmaatschap op 

www.sdvbc.nl of  stuur een e-mail naar businessclub@

sdvbc.nl. 
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Wilt u ook sponsor worden van SDV Barneveld?
Informeer naar de mogelijkheden. Kijk op

www.sdvbc.nl voor meer informatie!

www.sdvbc.nl
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Oud papierploeg helpt
Barnevelders in nood
De tuinen van luie SDVB’ers gaan ze niet opruimen, maar voor Barnevelders met

problemen werken de leden van de oud papierploeg zich graag in het zweet. 

‘Er stonden 23 gemotiveerde vrijwilligers op de lijst voor de 

inzameling van oud papier, maar door de inzet van wagens 

met zijladers hadden we maandelijks nog maar 1 persoon 

nodig.’ Frank van der Lubbe, coördinator van de oud pa-

pierploeg, schetst het luxeprobleem waarmee hij eind 2014 

werd geconfronteerd. ‘In eerste instantie hebben we geke-

ken of  we binnen SDVB extra werk konden oppakken, maar 

dat was niet direct noodzakelijk. Vervolgens kwam Stichting 

Present in beeld.’

Deze organisatie, makelaar in vrijwilligerswerk, kon de hulp 

van de SDVB’ers goed gebruiken. Frank: ‘Van papierinzame-

laars werden we ‘tuinruimers’. Sommige tuinen leken wel 

een oerwoud, andere een vuilnisbelt. Het was iedere maand 

weer een mooie uitdaging om orde in de chaos te scheppen 

en de eigenaar van de tuin een beetje op weg te helpen.’

De SDVB’ers hebben zoveel plezier in het buitenwerk dat 

hun inzet voor Stichting Present waarschijnlijk een ver-

volg krijgt. ‘Voorwaarde is wel dat alle vrijwilligersfuncties 

binnen de vereniging zijn ingevuld’, zegt Frank. ‘Als dat lukt, 

blijven wij ons namens SDVB graag inzetten voor de Barne-

veldse samenleving.’  

Hoe werkt Stichting Present?

Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bie-

den en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in 

vrijwilligerswerk biedt de organisatie de mogelijkheid voor vrijwilligers 

om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken 

hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isole-

ment. Voor één dagdeel of voor langere tijd. Meer informatie via www.

stichtingpresent.nl

SDVB’ers helpen in een tuin (v.l.n.r): Frank van der Lubbe, Robin Brunekreef, Thomas Duizer, Barry van Ginkel, 

Zeth Surippatty, Marcel van Ginkel en Remco Krikke.

‘SDVB en P-services 
HR group, een prima 
match’
Bijna tien jaar is P-services trouw aan SDVB. 

Inmiddels als Diamanthaan, bekend van het logo 

met de paraplu op de boarding op het hoofdveld.

P-services HR group is een landelijke organisatie gespe-

cialiseerd en gekwalificeerd in het bieden van HR-dienst-

verlening. Gerwin van den Berg van P-services HR group: 

‘Oorspronkelijk zijn wij gestart met het aanbieden van 

payrolling vanuit Barneveld. Inmiddels hebben we ook vesti-

gingen in Heerenveen, Hoofddorp en Oss.  De payrolldienst-

verlening is de afgelopen jaren uitgebreid met onder andere 

arbodienstverlening en HR-advies en koppelt via uwbaan.

nl vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Die uitbreidingen 

zijn een logische vervolgstap op het werkgeverschap dat 

P-services invult met payrolldienstverlening. Wij willen een 

goede werkgever zijn voor de werknemers die bij ons op de 

payroll staan. Als werknemers hun tijdelijke baan bij een 

klant dreigen te verliezen dan willen wij ze naar ander werk 

begeleiden.’

 ‘Sportsponsoring past in meerdere opzichten goed bij 

P-services HR group. Met Uwarbo, onze arbodienst, onder-

steunen en adviseren wij werkgevers bij ziekteverzuim en 

arbeidsomstandigheden om zo de gevolgen van de lasten-

verzwaring door onder andere de vernieuwde Ziektewet te 

beperken. Sporten en gezond leven dragen ertoe bij dat 

mensen zich fitter voelen en minder vaak ziek melden.  Veel 

van onze collega’s zijn actief  op sportief  gebied, dat belo-

nen we graag door het sponsoren van hun club. Daarnaast 

organiseren we lokaal sportieve evenementen, zoals in 

Barneveld het jaarlijkse P-services businesstoernooi en dit 

jaar de tweede editie van de Run by Night’, aldus Gerwin 

van den Berg.

www.p-services.nl
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jaar de tweede editie van de Run by Night’, aldus Gerwin 

van den Berg.
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SDV Barneveld krijgt 
twee extra velden
Op dit moment is dit de luchtfoto van Sportpark Norschoten, maar dat beeld gaat verande-
ren. De gemeenteraad van Barneveld heeft in juni geld beschikbaar gesteld voor de aanleg 
van twee extra velden. Het is de bedoeling dat die over 2 jaar zijn gerealiseerd. De exacte 
locatie voor het 7e en 8e speelveld is nog niet bekend. De twee extra velden zijn meer dan
welkom. SDVB is de laatste jaren uit haar jasje gegroeid. Momenteel heeft de club ruim
duizend spelende leden, verdeeld over zo’n 70 teams. Er staan meer dan 100 jeugdspelers
op de wachtlijst.

Foto: HeliFlight.nl SDV Barneveld Editie: 2015-2016 www.sdvb.nl



Bedrijfssoftware 
voor toppers
en knokkers

afas.nl

Voetbaldromen
Mooie doelpunten, volle stadions en wereldberoemd

worden. Jonge SDVB’ers delen hun voetbaldromen.

 ‘Sinds de D zit ik op voetballen.

Ik sta achterin en ga graag één-

op-één duels aan. Mijn favoriet bij 

het Nederlands Elftal is Huntelaar. 

Hij is echt goed!’

Talitha Franken (MC2)

Nick Donkersteeg (C1)

‘Ik ben verdediger, maar mijn 

favoriete voetballer bij Oranje is 

Robben. Hij is echt snel en heeft 

ook een goede techniek. Bij SDVB 

springt Koen Faber eruit.’

Remco Wouda (C4)

‘Ik ben laatste man en kijk graag 

naar Ivar van Beek van het eerste 

elftal. Hij gaat altijd stevig de duels 

in. Dat wil ik ook!’, zegt Remco. 

‘Mijn doel is om in het eerste van 

SDVB te komen.’

Bedrijfssoftware 
voor toppers
en knokkers

afas.nl

Julen Welles (T2)

‘Ik hoop dat ik snel competitie

mag spelen’, zegt Julen Welles. 

‘Dan wil ik aanvaller worden. 

Mijn doel is om tien doelpunten

te maken. Pedro en Messi zijn

mijn voorbeelden.’ 
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Datum Tijd Wedstrijd

05-09 14.30 Berkum - SDV Barneveld

SDV Barneveld - Go Ahead Kampen

Vroomshoopse Boys - SDV Barneveld

SDV Barneveld - WVF

Enter Vooruit - SDV Barneveld

SDV Barneveld - DTS Ede

SDV Barneveld - KHC

FC Zutphen - SDV Barneveld

SDV Barneveld - Be Quick ‘28

Nunspeet - SDV Barneveld

SDV Barneveld - Sparta Enschede

DETO Twenterand - SDV Barneveld

SDV Barneveld - WHC

Go Ahead Kampen - SDV Barneveld

SDV Barneveld - Vroomshoopse Boys

WVF - SDV Barneveld

SDV Barneveld - Enter Vooruit

DTS Ede - SDV Barneveld

KHC - SDV Barneveld

SDV Barneveld - FC Zutphen

Be Quick ‘28 - SDV Barneveld

SDV Barneveld - Nunspeet

WHC - SDV Barneveld

SDV Barneveld - Berkum

SDV Barneveld - DETO Twenterand

Sparta Enschede - SDV Barneveld

14.30

14.30

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

14.30

15.00

15.00

14.30

15.00

14.30

15.00

14.30

15.00

14.30

14.30

15.00

15.00

15.00

14.30

14.45

15.00

12-09

19-09

10-10

07-11

05-12

26-09

17-10

14-11

12-12

23-01

30-01

13-02

20-02

05-03

12-03

19-03

02-04

09-04

23-04

30-04

07-05

14-05

03-10

31-10

28-11

Programma SDVB 2015-2016
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Volg je hart is de beste
voetbalspreuk die er bestaat
Evert van Beek, de Arsène Wenger van SDV Barneveld

Weinig trainers zijn een club zo trouw als Evert van 
Beek. De 53-jarige Hoevelaker staat dit jaar alweer 
voor zijn veertiende seizoen aan het roer van  ‘het 
derde’ van SDV Barneveld. ‘Terwijl ik helemaal geen 
typische trainer ben.’

Hoe je een Arsène Wenger van SDVB 3 wordt, een Willem 

Taribuka van de senioren? ‘Ik zal nooit aan iemands stoel-

poten zagen.’ Dat is de reden dat van Beek het al zolang 

volhoudt bij een derde selectieteam in Barneveld, beseft 

hijzelf  ook.

‘Opleiden is het belangrijkst’ 

Trainers van de A- en B-selectie kwamen en gingen, spelers 

ook. Zo is nu Dick Eijlander als hoofdtrainer van de B-selec-

tie vertrokken en wordt hij opgevolgd door Dennis Koorn. 

Van Beek bleef  en blijft. Hij kent zijn taak als een assis-

tent-trainer van de B-selectie, trainer van een derde elftal. 

‘Opleiden voor het eerste en tweede elftal is het allerbelang-

rijkst. Ik hoef  geen kampioen te worden. Dat betekent ook 

dat de druk minder is. Maar 

ondertussen werk ik wel op een 

goed niveau. Komend seizoen 

gaan we voor handhaving in de 

reserve eerste klasse, wat verge-

lijkbaar is met derde of  vierde 

klasse standaard.’  

 

‘Mindere voetballers trekken 

zich op aan betere’

Over een hoogtepunt hoeft Van 

Beek, doordeweeks werkzaam 

als monteur bij defensie, niet 

lang na te denken. Met een ster-

ke prestatie tegen Lunteren 2 in 

de nacompetitie verzekerde zijn 

team zich afgelopen seizoen 

van promotie naar het hoogste 

niveau. Als bewijs zijn er de 

foto’s van een trotse trainer met 

een schaal. ‘Het seizoen dáárvoor degradeerden we, dus 

promotie was de enige doelstelling. Maar als dat dan ook 

lukt, is dat natuurlijk fantastisch. 

  ‘Ik zal nooit aan
  iemands stoelpoten 
  zagen’ 

Het zegt wat over de collectieve kracht van het team. De 

B-selectie is één grote vriendengroep, die ook buiten het 

veld met elkaar omgaat en binnen het veld van elkaar kan 

accepteren. Dat is voor een trainer fantastisch werken. 

Natuurlijk spelen de beste voetballers in het eerste of  in het 

tweede elftal. Maar doordat het tweede/derde één groep 

is, kunnen de mindere voetballers zich optrekken aan de 

betere. Daardoor gaat het hele niveau omhoog.’

 

‘Laat geen spelers links liggen’

Van Beek is een trainer die niet bang is om tussen de 

groep te staan, maar erboven staat wanneer dat nodig is. 

Naar eigen zeggen ligt zijn kracht in het smeden van een 

collectief  en in het motiveren. Zijn wedstrijdbesprekingen 

bevatten altijd een spreuk of  leus, bedoeld om de spelers 

in de kleedkamer aan het denken te zetten en te motiveren 

voor de wedstrijd. ‘Bij vlagen zijn jullie geniaal, maar soms 

is het windstil’ bijvoorbeeld. Op de vraag wat volgens hem 

de beste voetballes is: ‘Volg je hart. Als je doet wat goed 

voelt, komt het uiteindelijk altijd wel goed. In het veld en 

erbuiten.’

Motiveren betekent ook geen spelers links laten liggen. ‘Of  

ze zaterdags nu spelen of  niet, iedereen traint doordeweeks 

gewoon mee. En wanneer ze op een zaterdag in het tweede 

of  derde niet aan spelen toekomen, zoeken we naar een 

team waar dat wel kan.’ Sportieve prestaties spelen echter 

ook een belangrijke rol in de motivatie. ‘Met elke wedstrijd 

die je verliest, neemt de moraal af, en het is lastig om een 

negatieve spiraal te doorbreken. Dat merkten we toen we 

degradeerden. Twee keer eerder hebben we degradatie 

kunnen voorkomen doordat we de plek van SDV Barneveld 4 

konden overnemen. Terwijl we afgelopen jaar in een positie-

ve spiraal terechtkwamen en spelers steeds gemotiveerder 

raken.’

‘SDVB 3 is mijn niveau’

Dat hij in veertien jaar niet meer dan een promotie op zijn 

cv verzamelde, maakt de Hoevelaker niet zoveel uit. ‘De 

prijzen zijn mijn ambitie niet. Anders was ik niet zo lang 

gebleven. Maar SDVB 3 is mijn niveau, ik hoef  niet op een 

hoger niveau te trainen. Bovendien: qua voetbal, qua facili-

teiten en qua sfeer is SDVB een fantastische club. Toen ik 

binnenkwam had ik niet gedacht dat ik zolang zou blijven, 

maar ik ben me hier thuis gaan voelen.’

Van degelijke
verdediger naar
ervaren trainer

Van sommige voetballers is het di-
rect duidelijk dat ze later trainer 
worden. Maar wie Van Beek nog 
heeft meegemaakt als voetballer bij 
Hoevelaken of  in de 19 jaar als spe-
ler van NSC zondag, zag waarschijn-
lijk geen trainer in hem. Hijzelf  ook 
niet. ‘Ik was niet altijd met tactieken 
bezig, ik was gewoon een degelijke 
verdediger. Door een versleten heup 

kon ik echter niet meer voetballen en 
ik wilde wel bij het voetbal betrokken 
blijven. NSC gunde me toen de kans 
mijn trainerspapieren te behalen. Ik 
heb daar de C1 getraind en vervol-
gens de A1 van Terschuurse Boys. 
Toen dat team werd opgeheven van-
wege te weinig spelers, klopte Wilco 
van Dijk aan of  ik geen trainer wilde 
worden van de C-selectie. Zo heette 
het derde elftal van SDVB toen nog. 
Fred Rijnders trainde het tweede.’

Het was wennen voor de jonge trai-
ner, een overstap van de jeugd naar 

de senioren. ‘Misschien dat sommi-
ge spelers toen zelfs tactisch verder 
waren dan ik. Maar ik heb het altijd 
goed gevonden dat spelers meeden-
ken over de opstelling. Betrokken 
spelers zijn gemotiveerd.’ Dat bete-
kent niet dat hij geen verstand van 
het spelletje heeft. Lachend: ‘Ik heb 
van al die trainers waarmee ik heb 
samengewerkt natuurlijk een hoop 
bijgeleerd. En ik heb altijd van aan-
vallend voetbal gehouden, dus wat 
dat betreft pas ik hier prima tussen.’
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Tel: 0342 - 420 102 - Fax: 0342 - 414 871
E-mail: info@vandelen.nl - Website: www.vandelen.nl

Pagina 65

Volg ons ook via

Alleen op 
vrijdag
voor maar p.p.

www.goudreinetbarneveld.nl

Kijk voor het
volledige menu en
om te reserveren
op onze website.  

Speciaal 3-gangen menu

www.goudreinetbarneveld.nl

Zelderseweg 63, 3784 LN Terschuur
T 0342 46 12 93  E info@goudreinetbarneveld.nl

www.orlaco.nl

VRACHTWAGEN
ZICHTOPLOSSINGEN

 +31 (0) 342 404 555
info@orlaco.nl

Vision is 
our mission

Let op!
Er zijn vrachtwagens die 
niet zijn uitgerust met 
een camera systeem van 
Orlaco! 

GA DAAROM NOOIT TE 
DICHT NAAST EN VOOR 
EEN VRACHTWAGEN 
STAAN EN MAAK 
OOGCONTACT MET DE 
CHAUFFEUR. 

Ad_OT_VB_14_Orlaco.indd   1 18-08-14   15:19

Het SDVB-moment van
Evan van de Visch
‘Een onvergetelijke inhaalrace’

Evan van de Visch (46) 
maakte als speler van 
SDVB 1 veel mooie mo-
menten mee. Absoluut 
hoogtepunt is voor hem 
de sensationele thuis-
wedstrijd tegen WHC, 
waarin een 0-2 achter-
stand werd omgebogen 
in een 4-3 zege. ‘Dit had 
ik nog niet meegemaakt 
in het eerste elftal.’

We gaan terug naar 18 november 2000. Promovendus 

SDVB heeft het zoals verwacht moeilijk in de Hoofdklasse. 

De Barnevelders staan net boven de degradatiestreep als 

topploeg WHC naar Sportpark Norschoten komt. De tegen-

stander uit Wezep is in deze wedstrijd de grote favoriet. 

Zeker ook omdat SDVB-trainer Gerard Top door blessures 

en ziektegevallen flink moet puzzelen om een opstelling te 

kunnen presenteren. Erik van Veldhuisen, meestal verdedi-

ger, staat in deze wedstrijd bijvoorbeeld in de spits. Evan 

van de Visch is opgesteld als rechtsbuiten, op zijn geliefde 

plek. 

Lastige wedstrijd

WHC, tot dat moment ongeslagen in uitwedstrijden, is in de 

openingsfase veruit de beste ploeg. ‘In het eerste half  uur 

hadden we helemaal niets in te brengen’, herinnert Evan 

zich. ‘Voordat we het wisten stonden we met 0-2 achter. Dit 

wordt een heel lastige wedstrijd, dacht ik.’

In de rust grijpt Gerard Top hard in. Hij wisselt spelers, 

voert positiewisselingen door en laat zijn ploeg één op één 

spelen. Een grote gok, die tegen de gerenommeerde coun-

terploeg uit Wezep op een kamikaze-actie lijkt.

Fantastische reddingen

In de tweede helft krijgt WHC meteen enkele grote kansen, 

maar keeper Robert van den Berkt houdt zijn ploeg met 

fantastische reddingen in de wedstrijd. Kort daarna maakt 

SDVB de aansluitingstreffer. ‘Toen Erik (Van Veldhuisen, 

red.) de 1-2 maakte, begonnen we er weer in te geloven. 

WHC maakte weliswaar snel 1-3, maar we zaten gewoon 

veel beter in de wedstrijd.’

SDVB blijft strijden en komt via wederom gelegenheidsspits 

Erik en een weergaloze actie van Barend Kolkman op 3-3. 

‘Die gelijkmaker gaf  zo’n enorme boost dat we bleven lopen 

en knokken.’

Ontlading

In de 90e minuut gebeurt het ultieme. Terwijl iedereen 

vrede heeft met een punt, zet Evan nog één keer aan. Hij 

haalt de achterlijn en levert opnieuw een voorzet af. Erik 

van Veldhuisen gaat met zijn laatste krachten de lucht in 

en kopt de bal tegen de touwen. ‘De ontlading die toen 

volgde, zal ik nooit meer vergeten’, blikt Evan terug. ‘Het 

publiek leefde enorm mee, fantastisch om mee te maken. 

Daarnaast waren het natuurlijk drie belangrijke punten in 

de strijd tegen degradatie. Uiteindelijk speelden we ons in 

de voorlaatste speelronde veilig en hadden we ondanks de 

nodige ‘ups en downs’ een prima seizoen op het hoogste 

amateurniveau gespeeld.’
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TANKSTATION - WASCENTRUM  - AANHANGERVERHUUR

AUTOWASSEN+
Bij AtTheCarwash Company gaan we graag net iets 
verder, Autowassen+. Naast onze rollover wasstraten, 
stofzuigers en wasboxen kunt u terecht voor:

Argos Barneveld, Scherpenzeelseweg 56
Trotse sponsor van SDV Barneveld

Een stralend in- en exterieur
Diverse microvezeldoekjes voor ruiten,  
dashboard, spiegels, en bumpers. 

Een heerlijke geur
Probeer onze geurautomaat om uw auto weer 
als nieuw te laten ruiken.

Schone automatten
Voor maar twee euro wast, zuigt en droogt de 
mattenwasser al uw automatten.
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Vrouwenvoetbal heeft
toekomst bij SDVB
‘Het is een heel mooie tak van sport. Ik word er enthousiast van’, 

zegt Ytze Kamstra over vrouwenvoetbal.  Door Marijn Bouw

‘Samen met Gert ten Napel ben ik nu een jaar of  twee 

trainer van Dames 1 en sinds een jaar of  vier val ik af  en 

toe in als coach.’ In die functies en als coördinator van 

het vrouwen- en meisjesvoetbal ziet Kamstra dat dames-

voetbal een ontwikkeling doormaakt. ‘In het verleden hing 

het vrouwenvoetbal er bij SDVB een beetje bij. Nu wordt 

het heel serieus genomen. Sinds vorig seizoen trainen de 

dames twee keer in de week. Daarmee is een goede stap 

gezet, want qua basistechniek en conditie zijn ze een stuk 

beter geworden.’ Over het coördineren van het vrouwen- en 

meisjesvoetbal bij SDVB zegt Kamstra: ‘Daarvoor zoeken 

ze nu een ander, maar ik blijf  er toch bij betrokken. Als er 

een leider wordt gezocht of  iets dergelijks, word ik al snel 

ingeschakeld.’

Beleidsplan

Om het vrouwenvoetbal beter op de kaart te zetten had 

Kamstra in maart van dit jaar, samen met Jaap Top, Eric 

van Harten en Yvonne en Rianne Veldhuizen, een gesprek 

met de KNVB. ‘Naar aanleiding daarvan maken we een 

beleidsplan, dat voor november klaar moet zijn. Het vrou-

wenvoetbal heeft toekomst binnen de vereniging. Ik denk 

dat het binnen een jaar of  twee net zo populair kan zijn als 

mannenvoetbal.’ Kamstra is dus positief  over de ontwik-

keling van de sport. ‘Vanaf  het moment dat mijn dochter 

Femke bij SDVB ging spelen, raakte ik steeds meer bij het 

vrouwenvoetbal betrokken. Het was mijn hoop en verwach-

ting dat we het op een hoger niveau zouden krijgen. Dat 

is redelijk gelukt, maar we willen verder. Dat kan door de 

faciliteiten te optimaliseren en te zorgen voor een goede 

sfeer. Ouders zijn daarbij heel belangrijk, bijvoorbeeld door 

zich op te werpen als leider. Ook zijn het graag geziene 

toeschouwers en het is belangrijk dat de ouders een positie-

ve bijdrage leveren aan het team. Te denken valt dan aan de 

zogenaamde was- en rijbeurten. Maar ook het gezellig bij 

elkaar zijn na een wedstrijd, zodat de leiders niet het idee 

krijgen dat ze er alleen voor staan.’ 

Positief coachen

Kamstra is voorstander van positief  coachen. Als je dat 

doet en het waardeert wat de speelsters doen, heb je een 

goede tijd. Aan de andere kant moet je het ook duidelijk 

aangeven als iets niet goed gaat. Door eerlijk en transpa-

rant te zijn, word je gewaardeerd en geaccepteerd.’ 

Kamstra kijkt terug op een wedstrijd van de meisjes B1 

van afgelopen seizoen. ‘Ik was toen invalcoach en ik wilde 

fanatieker voetbal zien. Toen één  van de speelsters daar 

geen gehoor aan gaf  wisselde ik haar. Ze vroeg om uitleg en 

ik zei simpelweg: ‘Je luistert niet.’ Tien minuten later heb ik 

haar weer terug gewisseld en was het weer goed.’

De SDVB-vrouwen en -meisjes moet je volgens de 55-jarige 

Barnevelder intensiever coachen dan mannen. ‘Dat komt 

doordat veel meisjes toch op latere leeftijd beginnen met 

voetballen. Er zijn echter ook zeker uitzonderingen. Meisjes 

die het echt in zich hebben om een goede voetbalster te 

worden of  die het al zijn. Deze speelsters moeten het team, 

waarin zij spelen dan beter maken.’ Dat alles moet ervoor 

zorgen dat de voetbalsters van SDVB op een hoger niveau 

acteren. ‘We willen meer speelsters in de KNVB-selecties. 

De droom is om iemand in het Nederlands elftal te zien.’

‘De droom is om straks een SDVB-speelster in het Nederlands elftal te zien.’
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Kies voor absolute zekerheid als het 
om uw ogen  gaat. Kies voor de meest 
optimale, professionele en persoonlijke 
oogzorg van Blitz Optiek. 
Wij kijken uit naar uw komst!

Kijk uit!

Langstraat 68 | Barneveld
T 0342-413 421 www.blitzoptiek.nl

Voor oogmode & oogzorg!

OPTIEK • BARNEVELD

PROFIT STARTS WITH CARE

www.moba.net

Bij ons kan 
jij je ei kwijt

sorteren -  verpakken -  verwerken
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‘Sterk door vriendschap’
SDVB is veel meer dan zomaar een voetbalclub. Een aantal leden geeft tekst en uitleg.

Renate Klomp (23) heeft haar voet-

balschoenen aan de wilgen gehangen, 

maar dat betekent niet dat ze SDVB 

helemaal verlaat. ‘Ik ben momenteel te 

druk met onder meer mijn eigen huis, 

maar blijf  naar deze gezellige club 

komen om de meiden aan te moedigen 

en te genieten van de leuke feestjes.’ 

‘SDVB is gewoon een erg leuke club’, 

vindt Arie van de Craats (47), de vaste 

doelman van het 8e. ‘Ik voetbal hier nu 

10 jaar en dat doe ik nog steeds met 

erg veel plezier.’

Renate Klomp

Arie van de Craats

Elbert van de Braak

Jan van Manen

John van Maanen

Maud van de Visch

‘Hoewel ik nog niet zo heel lang lid ben 

van SDVB, voel ik mij hier al helemaal 

thuis’, zegt John van Maanen (27) 

‘Mijn doelstellingen voor komend 

seizoen? Met het 9e gaan we voor het 

kampioenschap en persoonlijk hoop 

ik weer een paar keer als zanger op te 

treden in de kantine.’

‘Als baby kwam ik al bij SDVB om bij 

mijn vader (Evan) te kijken, maar daar 

weet ik natuurlijk niets meer van’, 

lacht Maud van de Visch (14). ‘SDVB 

is een superleuke club, iedereen is hier 

erg aardig.’ Dit seizoen komt Maud uit 

voor Meiden C.

‘Ik geniet erg van het voetbal en 

natuurlijk van de gezelligheid daar-

omheen’, zegt Elbert van de Braak 

(16) enthousiast. ‘Ik voetbal nu bij de 

B-junioren en hoop nog jaren in een 

gezellig team te blijven spelen.’

‘Ik zeg wel eens gekscherend dat ik 

blauw-wit bloed heb’, zegt Jan van 

Manen (79). Het erelid is al sinds 1968 

betrokken bij SDVB. ‘Ik heb fantasti-

sche jaren meegemaakt bij SDVB en 

als het even kan ben ik nog steeds 

geregeld bij de club te vinden.’

Bestratingsmaterialen
Graszodenkwekerij

Oostlaan 3-5 - 3771 XK Barneveld
Tel.: 0342 - 41 22 54
info@vandenhoornbarneveld.nl - www.vandenhoornbarneveld.nl
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Wij zijn iOnline, 
let’s go!
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Het creëren van de ultieme app is als 
een inspirerende ontdekkingsreis. Een 
reis op zoek naar nieuwe toepassingen 

en bruikbare technologieën. Bij zo’n 
avontuur heb je een betrouwbare gids 

nodig. Een gids die weet dat als hij jou de 
weg wil wijzen, hij zelf voorop moet lopen.

Bekijk onze reis op
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kent meerdere specialisaties:

Fysiotherapie

Orthopedische revalidatie

Hartrevalidatie

Lymfedrainage

Medical taping

Handtherapie

Shockwavetherapie

Sportfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Dry Needling

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

Rugschool

Circuittraining

50+ training

Hydrotherapie

       Wethouder Rebellaan 130                   0342 - 414 515


