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Bram van de Heuvel

Een frisse
start!
Een nieuw voetbalseizoen begint, een seizoen waarin we 

ons 65-jarig bestaan vieren. De velden zijn prachtig groen, 

planningen zijn gemaakt, de kleding is verdeeld en de eerste 

trainingsuren staan op de teller. Een seizoen zonder grote 

bouwperikelen en met de focus weer vol op voetbal. Deze 

uitgave laat zien wie wij zijn en geeft een mooi beeld van onze 

vereniging. Redactie en medewerkers weer hartelijk bedankt!

Onze jeugdafdeling staat als een huis, waardoor we uitvoering kunnen geven aan 

wat we belangrijk vinden: voetbal voor iedereen met een duidelijke organisatie en 

trainingsmogelijkheden voor zowel prestatie- als de breedtesport. Terecht wordt 

in deze uitgave de mooie samenwerking tussen jeugdvoetbal en Voetbalzaken 

extra belicht. Heel fi jn om te zien hoe goed dat gaat lopen.

Ook zijn we trots op de vernieuwde ‘Club van 100’ en de ondersteuning die deze 

organisatie geeft aan de jeugdopleiding. En wat te denken van het meiden- en 

damesvoetbal. Onlangs verwelkomden we ons 150e dameslid. Uiteraard is er in 

deze uitgave ook veel aandacht voor onze vrijwilligers, de levensader van SDVB. 

Natuurlijk komt ook hoofdtrainer Johan de Man aan het woord. Wat verwacht hij 

van het nieuwe seizoen? In de A-selectie zien we steeds meer bij SDVB opgeleide 

spelers terug. Een hele mooie ontwikkeling binnen onze vereniging die ik van 

harte onderschrijf. Veel leesplezier, een fantastisch seizoen gewenst en graag tot 

ziens op ons sportpark.

Jan van Beek
Voorzitter SDV Barneveld

Advertenties
Sponsorcommissie SDV Barneveld

Straal autoriteit uit. Verbeter je online vindbaarheid.  
Trek de (media)aandacht. Het gevolg? Meer websitebezoek, 

meer klanten en meer omzet… Dat is raak!

Mark Schipper
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info@raak.nu 

Geertjan Jansen
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SDVB-run keert terug
Hardlopers opgelet! De SDVB-run keert na twee jaar terug op sportpark 

Norschoten. Het hardloopevenement staat gepland op zaterdag 12 januari 

2019. Aansluitend vindt de nieuwjaarsreceptie plaats. De SDVB-run zag het 

levenslicht in 2014, het jaar dat SDVB het 60-jarig jubileum vierde. In de jaren 

die volgden groeide de run uit tot een traditie. Vanwege de bouw van de 

nieuwe kantine was er begin 2018 geen hardloopevenement, maar begin 

volgend jaar wordt de traditie in ere hersteld. Deelnemers kunnen kiezen 

tussen 5 of 10 kilometer. Voor de jeugd is er een aangepast parcours.

Nieuwe stagecoördinator 
SDVB is al jaren een 

erkend leerbedrijf. 

Van het fl uiten van 

wedstrijden, training 

geven tot helpen in 

de kantine. Jaarlijks 

doen vijf tot tien stagiaires praktijkervaring 

op. Jan Koolhof is vanaf dit seizoen de 

nieuwe stagecoördinator binnen onze 

vereniging, als opvolger van Jaap Beijer. 

Hij legt uit: ‘Het gaat vooral om 

maatschappelijke en LO2-stages voor 

leerlingen uit het voortgezet onderwijs, 

maar ook om beroepsgerichte stages 

voor studenten van het MBO. Voor de 

opleidingen: Medewerker sport en recreatie 

niveau 2, Sport- en bewegingsleider niveau 

3 en Coördinator sportinstructie, training en 

coaching niveau 4.’  

Als stagecoördinator is Jan het eerste 

aanspreekpunt. ‘Ik doe een intake en zoek 

in overleg een passende plek binnen de 

vereniging. Voor de maatschappelijke 

stages geldt dat de stagiaires via Welzijn 

Barneveld worden aangemeld en vervolgens 

via de stagecoördinator worden geplaatst.’ 

Waar een stage bij SDVB voor staat? 

‘SDVB biedt plezier, omgaan met andere 

mensen, eigen verantwoordelijkheid en 

een sportieve omgeving.’ Aan de andere 

kant brengen stagiaires ook wat terug. 

‘Jongerenparticipatie is een verrijking voor 

de organisatie. Jongeren brengen kennis en 

energie mee en hopelijk een frisse blik op 

de organisatie en activiteiten. Soms blijven 

ze zich na hun stage vrijwillig inzetten 

voor de club. De scholieren van nu zijn de 

vrijwilligers van morgen.’

Topvoetbal en darts 
in de kantine
De SDVB-kantine wordt dit seizoen nog 

gezelliger. ‘We hebben een contract 

afgesloten met Foxsports. Hierdoor zijn 

naast de Champions League-wedstrijden 

op de dinsdagavond ook doordeweeks de 

KNVB-bekerwedstrijden te zien op de schermen in de kantine. En op zaterdag 

kijk je bij ons internationale topwedstrijden en competitiewedstrijden’, vertelt 

vicevoorzitter Henk-Jan Hofl and. Dat is niet de enige vernieuwing in de 

kantine. Vanaf dit seizoen kunnen dartsfans ook een pijltje gooien richting 

een van de twee nieuwe dartsborden.  ‘We hopen dat meer teams na de 

wedstrijd of training in de kantine blijven hangen. Het gaat ongetwijfeld 

erg gezellig worden.’ 

Vernieuwing rondom tribune
In september is gestart met het vernieuwen van de tribune. Om te 

beginnen haalt de gemeente de grond achter de tribune weg, zodat daar 

meer ruimte ontstaat voor fi etsplekken. Ook gaat de achterkant van de 

tribune zelf op de schop: de beplating wordt vervangen. De borden met 

sponsoruitingen worden ingewisseld voor stickers. Eind oktober moeten

alle werkzaamheden zijn afgerond.

Rookzones

Ook is het niet meer toegestaan om te roken op de tribune. Dat is niet de 

enige locatie op het sportpark. Zo staat er sinds begin september een nieuw 

rookhok aan de zijkant van de kantine bij het hek. Dat is samen met het 

dakterras de enige locatie waar rokers voortaan bij de kantine kunnen roken. 

SDVB wil hiermee voorkomen dat er voor ingangen, waar andere leden door 

heen moeten, wordt gerookt.
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Sterk Door Vrijwilligers
Onze vereniging draait alleen dankzij honderden SDVB’ers die zich

vele uurtjes inzetten. Vanuit hun eigen rol. Ontdek hun verhaal.

Trainer
JO13-2
Bart
Poot (17)

Bart Poot moet nog achttien worden, maar 

heeft al drie jaar ervaring als trainer. ‘In 2015 

zag ik een oproep voorbij komen op SDVB.nl: 

trainers gezocht. Een week later leidde ik de 

eerste training van JO11. Vanaf dag één had 

ik de grootste schik met die jongens en nu 

nog steeds.’

Wie denkt dat er tijdens de trainingen van Bart 

alleen maar gelachen wordt, heeft het mis. ‘De 

jongens mogen mij zien als hun grootste vriend, 

maar ik wil wel inzet zien. Als het moet schroom 

ik niet om de boel even op scherp te zetten.’

‘Ik wil honderd procent
inzet zien’

Cursus

Bart is op dinsdag en donderdag op het 

trainingsveld te vinden. Op zaterdag bekijkt 

hij waar mogelijk de wedstrijd van JO13-2 

om verbeterpunten te signaleren. Daarnaast 

heeft Bart ook nog tijd om zelf te voetballen, 

hij speelt in JO19-1. ‘Het is best druk allemaal, 

maar dat maakt niet uit als je er schik in hebt. 

In de toekomst wil ik graag nog een keer een 

trainerscursus volgen.’

Goed geregeld

De jonge Barnevelder vindt SDVB een ‘geweldige 

club’. ‘Alles is hier goed geregeld en we hebben 

een mooie nieuwe kantine. Ik heb hier niks 

te klagen en vind het dan ook mooi dat ik 

als vrijwilliger een steentje aan de club kan 

bijdragen.’ 

Terwijl hun dochters bij SDVB schitteren op het 

veld, vormen Heidi Hommerson, Alida Liefting, 

Bianca van Ginkel en Mirjam van Ginkel sinds 

kort een hecht team in de kantine. 

Eén keer in de twee maanden runnen de fanatieke 

moeders op zaterdagochtend de SDVB-kantine. 

Een mooie uitdaging en bovenal erg gezellig. 

‘We hebben het supergezellig 
met elkaar!’  

Geen grote klus

Op het takenlijstje staan onder meer broodjes 

smeren, patat bakken, voorraden aanvullen en 

koffi  e verkopen. ‘Bij vlagen is het best aanpoten, 

maar het is erg leuk om dit samen te doen’, zegt 

Heidi. ‘Als je dit met een stel doet, is het geen 

grote klus’, vult Mirjam aan. ‘Het scheelt ook dat 

de vaste kantinevrijwilligers alles tot in de puntjes 

voorbereiden. Op zaterdagochtend komen wij 

echt in een gespreid bedje terecht en het is ook 

nog eens heel gezellig met al die bekenden aan 

de andere kant van de toonbank.’

Gewoon doen

Ondanks de komst van dit nieuwe kantineteam 

is er nog steeds behoefte aan meer vrijwilligers. 

Heidi: ‘Ik kan mij voorstellen dat veel mensen 

even een drempel over moeten, want iedereen 

is tegenwoordig druk. Maar je moet het gewoon 

doen. Eén ochtend per twee maanden is goed 

te doen.’ Mirjam sluit zich daarbij aan: ‘Deze 

vrijwilligersklus kan ik iedereen aanbevelen.’
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Veranderingen in de jeugd

‘We zijn met 
z’n allen meer 
gaan samen-
werken’

De jeugdafdeling van SDVB verbeteren en meer 

talenten opleiden voor het eerste elftal. Sjoerd 

Jansen (bestuurslid jeugdzaken) en Berjan van 

Rootselaar (bestuurslid voetbalzaken) spelen 

samen een prominente rol binnen de vernieuwde 

jeugdafdeling.

Berjan (55) trad vorig jaar november toe tot het bestuur als 

nieuwe voetbaltechnische man. Sjoerd (29) ‘promoveerde’ in 

januari van voorzitter van de jeugdcommissie naar bestuurslid. 

Sindsdien zijn ze vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de 

organisatie van het voetbal voor een kleine negenhonderd 

jeugdleden. Sjoerd richt zich vooral op de organisatie en de 

‘randzaken’ van het voetbal, terwijl Berjan het voetbalinhoudelijke 

deel oppakt. ‘Maar er is overlap. We praten ook veel samen over 

voetbal en werken op heel veel vlakken samen.’   

Waarom is de jeugd zo belangrijk?

‘Het doel vanuit SDVB is om meer eigen jongens in het eerste 

te krijgen. Dat is natuurlijk een fantastisch streven, maar dat kan 

alleen als doordeweeks en zaterdags alles vanaf het allereerste 

moment goed geregeld is. Natuurlijk in de selectie-teams, 

maar ook in de niet-selectie teams. Alle jeugd moet over 

goede faciliteiten beschikken om zich te kunnen ontwikkelen,’ 

legt Berjan uit. 

‘Het doel vanuit SDVB is om 
meer eigen jongens in het eerste 
te krijgen’

Sjoerd vult aan: ‘Je moet niet vergeten dat de jeugdafdeling 

de grootste afdeling van de vereniging is. En juist vanuit deze 

afdeling kwamen signalen dat het beter moest. Zo was het niet 

duidelijk genoeg wie waarvoor verantwoordelijk was, ontbrak 

het aan communicatie en onderbouwing en duurde het soms 

te lang om zaken geregeld te krijgen.’     

> Lees verder op pagina 11 
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Waar zijn jullie begonnen?

Sjoerd: ‘In mijn ogen lag de uitdaging vooral bij de organisatie. 

De vereniging is in de afgelopen jaren hard gegroeid, maar 

het aantal vrijwilligers groeide niet mee. Te weinig mensen 

moesten te veel werk verrichten. Ze zetten zich wel voor de 

honderd procent in, maar kregen te veel op hun bordje. Dan 

gaat het altijd ten koste van het resultaat. Bovendien merkten 

we dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden.’ 

Berjan: ’Mensen zijn ook drukker dan tien jaar geleden toen 

ze zich nog uit zichzelf aanmeldden als vrijwilliger.’

Toch is het gelukt om in amper een half jaar tijd tientallen 

nieuwe vrijwilligers voor sleutelposities te vinden.

Sjoerd: ‘We hebben de rollen omgedraaid. Mensen die in het 

verleden had gezegd ‘dat moet toch anders kunnen?’ dagen 

we uit om daar zelf mee aan de slag te gaan. Leuk om te 

zien dat dat juist deze mensen een belangrijke rol spelen 

in de verschillende commissies. Er zitten nu vijf mensen 

op taken die voorheen door een persoon werden vervuld. 

Dankzij de volledig bezette technische commissie jeugd 

konden we een stappenplan opstellen voor het maken van 

de teamindelingen. En daardoor konden we deze een stuk 

eerder bekendmaken dan in de afgelopen jaren. We hebben 

ook nog nooit zo weinig mailtjes over de indelingen gekregen 

als dit jaar.’ Lachend: ‘Ja, dat is positief.’ 

‘Ondertussen heeft mijn ‘jeugdcommissiecollega‘ Jaap Top 

heel wat uurtjes gezocht naar nieuwe vrijwilligers. Hij speelde 

bijvoorbeeld een grote rol in de nieuwe bezetting van de 

jeugdleiderscommissie, die ervoor zorgde dat de zoektocht 

naar teamleiders dit jaar een stuk beter verliep. Nieuwe 

vrijwilligers enthousiasmeren nog meer nieuwe vrijwilligers 

en er ontstaat een positieve golf.’  

Dat is de organisatie, maar ook op voetbalvlak zelf 

gebeurt er een hoop?  

Berjan: ‘Zowel aan de selectie- als niet-selectiekant zijn er 

belangrijke vernieuwingen. Zo kunnen de selectieteams 

vanaf dit seizoen drie keer per week trainen. Ook is er 

een looptrainer en een talententrainer aangesteld. En de 

technische commissie wordt voor de selectiekant prima 

bemenst door Evan van de Visch en Maarten Leene. Verder 

staat de keepersopleiding er enorm goed voor door de inzet 

van Wouter en Esther van Voorthuizen. Daarnaast hebben we 

met de technische commissie jeugd gewerkt aan een nieuw 

trainingsplan.’

‘Niet-selectieteams uit dezelfde leeftijdscategorie kunnen nu 

op hetzelfde moment onder leiding van een gekwalificeerde 

trainerscoördinator trainen. Voor vier leeftijdscategorieën 

hebben we trainercoördinatoren aangesteld die voor alle 

teams de trainingen bedenken, organiseren en trainers per 

team begeleiden. Alleen voor de O10 en O11 is het helaas 

nog niet gelukt er één te vinden. Dankzij deze nieuwe 

trainingsopzet ontstaat een win-winsituatie. De trainingen 

worden zo naar een hoger niveau getild en de trainers 

ontwikkelen zich ook. Ook het meiden- en damesvoetbal 

ontwikkelt zich prima. Rianne Veldhuizen doet hier enorm 

goed werk en verzorgt de coördinatie van deze afdeling.’

‘We zijn met z’n allen meer gaan samenwerken. Juist omdat 

we nu allemaal onze eigen rollen en werkzaamheden hebben. 

Samen werken we aan een betere jeugdopleiding en ik merk 

dat alle commissies daar heel enthousiast over zijn en hun 

eigen verantwoordelijkheid in nemen. En daar krijgen we 

alleen maar meer energie van.’

Wat moet er nog gebeuren? 

Berjan: ‘Zelfs met de betere bezetting en het nieuwe trainingsplan 

blijkt het nog steeds een uitdaging om op tijd alle teams van 

een trainer te voorzien. Hier gaan we met het bestuur en de 

technische commissie verder mee aan de slag.’ 

Sjoerd: ‘Je kunt natuurlijk niet in een half seizoen een hele 

organisatie omturnen. Dat gaat stap voor stap. We zijn 

begonnen met de basis: de organisatie uitbreiden en de 

structuur verbeteren. Er zijn tientallen nieuwe vrijwilligers 

opgestaan, sommigen in rollen die er nog niet eens waren. 

We moeten allemaal in onze nieuwe rol groeien en aan elkaar 

wennen. En vooral leren van wat er goed gaat, maar nog veel 

meer van wat er niet goed gaat. Dat pakken we actief op.’
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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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Sterk Door Vrijwilligers
Onze vereniging draait alleen dankzij honderden SDVB’ers die zich

vele uurtjes inzetten. Vanuit hun eigen rol. Ontdek hun verhaal.

Technisch 
coördinator 
jeugdselecties 

Technisch 
coördinatoren 
JO19 en JO17 

Maarten 
Leene
(33)

André 
Buisman (53) 
& Rien van 
Tilburg (66)

Zoveel mogelijk eigen jeugd in het eerste. 

Dat is het doel van Maarten Leene. Hij was 

al talententrainer, maar is sinds dit seizoen 

ook de nieuwe technisch coördinator 

jeugdselecties. Samen met Evan van de Visch. 

‘Ik vroeg mij steeds af hoe het kon dat we 

zo weinig eigen jeugd in het eerste hadden. 

Schoten we tekort in de begeleiding? Of was 

de stap naar de senioren te groot? Doordat 

ik mij hierin verdiepte, kwam ik steeds meer 

op de beleidskant. Een kant waar ik mij eerst 

niet mee wilde bemoeien, maar uiteindelijk 

dacht ik ook ‘waarom niet?’.’

‘De kloof tussen jeugd en 
senioren moet kleiner’

Kloof kleiner maken 

Maarten heeft een duidelijk doel voor ogen. 

‘We willen de kloof tussen de jeugd en 

senioren verkleinen. Het verbaasde mij als 

talententrainer dat mijn voormalige pupillen er 

in de senioren amper uitsprongen. Ze kwamen 

soms fysieke kracht tekort en moesten wennen 

aan de andere manier van trainen. Om dit 

gat te verkleinen, trainen we onze jonge 

selectiespelers nu bijna structureel drie keer 

per week. Ook wil ik meer ‘eigen jongens’ 

opleiden tot jeugdtrainers. Zij brengen zo hun 

wedstrijdervaring over op de jeugd en dat is 

goud waard. Helemaal als ze zien hoe mooi het 

is om deze jonge spelers beter te maken.’

‘Hoe zorgen we ervoor dat onze jongens niet 

van voetbal afgaan?’ Dat was in mei de grote 

vraag van André Buisman en Rien van Tilburg. 

Samen vormden ze vanaf dat moment de 

technische commissie JO19 en JO17 (niet-

selectie). De leeftijdscategorieën waar ook 

hun zonen in zitten. ‘We hadden altijd wel een 

mening over de eerdere commissies. Toen de 

vacature vrijkwam, zeiden we tegen elkaar: 

‘Wie zeurt, moet het zelf maar eens doen.’

‘De basis van goed voetbal is 
een leuk team’

Vriendenteams

Wat veranderde er? ‘De samenstelling van 

teams. Vanuit de technische commissie zijn 

we verantwoordelijk voor het samenstellen van 

teams en het contact met trainers en spelers. Wij 

zagen dat jongens niet blij werden als er groepjes 

uit elkaar werden gehaald, omdat er bijvoorbeeld 

één naar de 17 moest. Voetballen gaat om plezier 

op het veld en dat begint bij een leuk team.’

Op één lijn

‘Wat wel werkt is luisteren. Dat klinkt heel 

logisch, maar het is nog best moeilijk. ‘Wat 

moeten we doen om jou te behouden?’ vragen 

we dan. Als we terugkijken op afgelopen 

seizoen, dan hebben we best wat teams naar 

tevredenheid kunnen samenstellen. En dat zien 

we stiekem toch wel als een hoogtepunt.’
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‘De kracht van het collectief’
Johan de Man wil bovenin meedraaien

Met een flink vernieuwde selectie 

is hoofdtrainer Johan de Man 

(51) begonnen aan zijn tweede 

seizoen bij SDVB. Het doel: 

bovenin meedraaien. ‘We zullen 

het vooral van een sterk collectief 

moeten hebben.’

Aan concrete voorspellingen waagt 

Johan de Man zich niet. Hij loopt 

lang genoeg mee in het voetbal om 

te weten dat details en het nodige 

geluk het verschil maken tussen een 

succesvol of minder geslaagd seizoen. 

Neem de vorige voetbaljaargang. ‘In de 

voorbereiding liep het geweldig, maar 

daarna waren we veel te wisselvallig. Pas 

na de winterstop kwam de benodigde 

stabiliteit in de ploeg.’ Dankzij een 

indrukwekkende zegereeks klom SDVB 

op naar een gedeelde derde plek, de 

felbegeerde periodetitel ging echter 

naar de concurrentie.

Stabiliteit

‘Stabiliteit’ is het toverwoord in de 

voetbalvisie van Johan de Man. Hoe 

maak je een team stabiel? ‘Natuurlijk 

begint het met de poppetjes op de juiste 

plek zetten. Daarna is het cruciaal de 

onderlinge afstanden kloppen en dat 

spelers weten wat ze in een bepaalde 

situatie moeten doen. Wanneer zet je 

druk op de bal? Wanneer maak je een 

actie? Het heeft tijd nodig om dit erin te 

slijpen, maar het zou fijn zijn als we het 

hele seizoen eerder stabiel zijn zodat 

er echt sprake is van een stijgende lijn.’

Op papier is de selectie - mede door 

het vertrek van ‘regisseur’ Sebastiaan 

van Kammen - minder sterk dan die 

van vorig seizoen. ‘Maar we hebben 

nog steeds een goede groep hoor’, 

benadrukt de trainer uit Veenendaal.  ‘Ik 

verwacht dat we het dit jaar iets meer 

van het collectief moeten hebben. We 

hebben meerdere spelers die voor 

controle kunnen zorgen. Als die hun 

werk goed doen, kunnen de jongens 

met extra individuele kwaliteiten het 

verschil maken.’ Hij doelt daarbij onder 

anderen op Ricardo Mengerink en 

de nieuwe spits Rick Degenaar, die 

overkwam van SDC Putten.

Nieuwe tegenstanders

In de eerste klasse D treft SDVB veel 

‘nieuwe’ tegenstanders. Johan de Man

verwacht een aantrekkelijke competitie 

met derby´s tegen onder meer  

Bennekom, DTS, NSC en Scherpenzeel.

‘Het zijn vaak niet de mooiste  

wedstrijden, maar wel aantrekkelijk 

voor de spelers en het publiek.’ 

Wie wordt er kampioen? De trainer 

vindt het lastig om de kracht van de 

tegenstanders in te schatten. ‘NSC zal 

meedoen om de prijzen, DTS heeft 

het vorig seizoen goed gedaan en 

Go Ahead Kampen heeft zich goed 

versterkt. We zullen zien hoe de 

krachtsverhoudingen liggen. Als wij 

erin slagen om een ‘stabiele’ ploeg te 

worden, kan SDVB zich mengen in de 

strijd om de bovenste plaatsen.’

‘Stabiliteit’ is het 

toverwoord in de 

voetbalvisie van 

Johan de Man

Johan de Man (midden) hoopt de goede lijn van vorig seizoen door te trekken.

We kunnen natuurlijk gaan kakelen over 
de kwaliteit van onze kip, spareribs en 

maaltijdsalades. 

Maar liever laten we u de vele beoordelingen 
op Thuisbezorgd.nl lezen.

Beste
l v

ia

kip
nrib

.n
l

De gerechten van Kip ’n Rib worden bereid in de keuken van 
De Hebberd. Zo kunt u thuis heerlijk eten, zoals u dat ook bij 

De Hebberd gewend bent.



Gaat u ook
[ver]bouwen?

Orlofflaan 64
3772 WM Barneveld
info@looijen-stukadoors.nl
T 06 – 55 32 42 60

NIEUW:
PM Lissé betonstuc
voor badkamers
met 5 jaar
garantie !!

Looijen Stukadoors geeft graag een goede 
voorzet, waarmee u absoluut kunt scoren. 
Snelheid koppelen wij aan hoge kwaliteit.
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Marchandweg 30
3771 MP Barneveld

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

Opa Willem
als leermeester
Ruano Taribuka (18) vecht voor

basisplaats

Bij de naam Taribuka denken de meeste SDVB’ers 

automatisch aan jeugdtrainer Willem, maar dat 

gaat veranderen. Talent Ruano Taribuka (18), 

de kleinzoon van, klopt hard op de deur bij SDV 

Barneveld.

‘Ik heb veel aan mijn opa te danken. Hij is mijn grootste 

en meest kritische fan’, lacht Ruano. ‘Opa was in de 

F8 mijn allereerste trainer bij SDVB. Hij behandelde mij 

net iets strenger dan mijn vriendjes, maar daar heb ik 

- achteraf bezien - veel profi jt van gehad. Hij kijkt nog 

steeds alle wedstrijden en geeft na afl oop vaak handige 

tips. Bijvoorbeeld over hoe je een tegenstander nóg 

gemakkelijker kunt uitspelen.’

Profclubs

Naast opa Willem staan ook oma Eva en vader Melvin 

vrijwel altijd langs de lijn op sportpark Norschoten. 

Tegenwoordig kijken ze steeds vaker bij SDVB 1, want 

rechtsbuiten Ruano is aan een fl inke opmars bezig. Nadat 

fl irts met NEC, Go Ahead Eagles en De Graafschap niet het 

gewenste resultaat opleverden, mocht de Barneveldse 

A-junior vorig seizoen met de hoofdmacht van SDVB 

meetrainen. ‘Het was voor mij een heel leerzaam jaar. 

Aan het begin van het seizoen speelde ik mijn wedstrijden 

nog in de jeugd, later in het tweede elftal en na de 

winterstop heb ik een aantal keren meegespeeld bij het 

eerste.’ Hoogtepunt voor Ruano was zonder twijfel zijn 

eerste treff er voor de hoofdmacht, de bevrijdende 0-2 in 

de uitwedstrijd tegen DETO. ‘Een heerlijk gevoel!’

Concurrentie

Hoewel de concurrentie moordend is, gaat de snelle 

aanvaller er alles aan doen om dit seizoen een basisplaats 

in SDVB 1 te veroveren. ‘Concurrentie is gezond. Voor 

mijn ontwikkeling is het belangrijk om zoveel mogelijk 

minuten te maken.’

Over verbeterpunten hoeft de CIOS-student niet lang na te denken. 

‘Mijn voorzetten en passing moeten beter en hetzelfde geldt voor 

mijn overzicht. Op sommige momenten moet ik voor balbezit 

kiezen in plaats van een actie te maken. Een kwestie van ervaring...’

De ambitieuze Barnevelder ziet de toekomst van SDVB met 

vertrouwen tegemoet. ‘We hebben een sterk team waarmee we 

naar de hoofdklasse willen en er komen nog een paar goede 

lichtingen aan. De concurrentie zal alleen maar toenemen.’ Zelf wil 

Ruano ‘de kans bij SDVB 1 met beide handen aanpakken’ en zich 

stormachtig blijven ontwikkelen. Zijn grote droom: profvoetballer 

worden. ‘Het zou geweldig zijn om ooit in de voetsporen te treden 

van Sander van de Streek. Dat is niet eenvoudig, maar ik blijf er 

keihard voor werken.’

‘Het zou geweldig zijn 
om ooit in de voetsporen 
te treden van Sander van 

de Streek’

Ruano Taribuka: ‘Voor mijn ontwikkeling is het belangrijk om zoveel 

mogelijk minuten te maken.’

De lekkerste 
keuken

Daar leef je in!

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

Barneveld  •  0342 405 363  •  vanmanenkeukens.nl

  Eigen montage en service          Geen aanbetaling          Uitstekende garantie          Begeleiding bij verbouwing



De tegenstanders
Met het vertrek van vier ambitieuze ploegen naar de hoofdklasse 

is de eerste klasse D op papier minder sterk geworden. 

Streekderby’s gaan voor spektakel zorgen.  Een vooruitblik van 

clubverslaggever Tijmen van Ginkel. ‘Ik denk dat er vijf ploegen 

om de prijzen strijden: NSC, Nunspeet, DTS, Bennekom en 

SDVB.’

ASV Dronten 
(73 km) 
Onder leiding van de zeer ervaren 
zondag-trainer Pim Kaagman 
mikt Dronten op het linkerrijtje. 
Veel mutaties zijn er niet, maar als 
je toptalent, je aanvoerder en je 
keeper weggaan, dan moet er wel 
het een en ander doorstromen. Er 
is geen ambitie om weer snel naar 
de hoofdklasse te gaan. Want er 
komt daar een tsunami talentvolle 
jeugd aan en dat kost tijd.

Bennekom 
(20 km)
Bennekom is traditioneel een van 
de koplopers in spelersmutaties. 
Ook dit jaar: dertien spelers 
weg, twaalf erbij. Met ontzag 
inboezemende namen als Rocco 
Keizer en Mourad Marbouh. Maar 
ook het aantrekken van ex-prof 
Pepijn Teloh toont de ambities van 
kampioenskandidaat Bennekom.

DZC’68 
(69 km)
Razend knap, zoals deze ploeg zich 
in het eerste seizoen heeft veilig 
gespeeld. Ze zullen nu ongetwijfeld 
verder willen bouwen. Er zijn 
nauwelijks spelerswisselingen, dus 
moet het komen van de ervaringen 
uit vorig seizoen. Maar iedereen 
weet dat het tweede seizoen het 
moeilijkste is. 

Enter Vooruit 
(84 km) 
Enter Vooruit is kampioen 
geworden met een ongekende 
reeks overwinningen op een rij.
Onder de nieuwe trainer Peter 
Schulte, die drie nieuwe spelers 
begroet, wordt weer het avontuur 
aangegaan in de eerste klasse. 
Handhaven zal het doel zijn.

Go Ahead Kampen 
(92 km)
Geen Knul-party meer. Rob is 
weg bij ons en Luuk is weg bij 
GAK. Marco Roelofsen wordt 
de zesde trainer in vier jaar. Het 
blijft onrustig in Kampen. Met 
spelerswisselingen probeert Go 
Ahead de rust te hervinden.

De Merino’s 
(20 km)
De Merino’s heeft zich ontwikkeld 
tot een stabiele eersteklasser. 
Vorig jaar verpletterde SDVB 
de Veenendalers in de 
bekercompetitie. Dat zal nu wel 
anders zijn. Onder de nieuwe 
trainer Gaasbeek heeft de ploeg 
zich fl ink versterkt.

Nunspeet
(59 km)
Hier kon een grote schoonmaak, 
inclusief trainerswissel, niet 
uitblijven. Negende plaats in de 
eerste klasse, dat is ver beneden 
hun stand. Het is de slechtste 
klassering in 25 jaar… Ook hier 
twaalf nieuwe spelers. Het zegt 
denk ik genoeg over de ambitie. 
Dat zal nog niet direct promotie 
zijn, maar top vijf is wel het minste.

Scherpenzeel (10 km) 
Scherpenzeel in de eerste klasse. 
Daarvoor moeten we terug naar de 
tachtiger jaren. Toen speelde de ploeg 
zelfs een seizoen hoofdklasse (toen 
nog eerste klasse). Vier seizoenen 
geleden speelde Scherpenzeel nog 
vierde klasse. Het kan verkeren. Maar 
ze hebben het gefl ikt. Dik Peters 
van Ton wist van een groep top 
zaalvoetballers een team te smeden. 
Daarmee zal handhaving het doel zijn. 
Maar kijk uit voor deze ploeg.

NSC 
(18 km)
De enige degradant in de poule dit 
jaar. Onder de nieuwe trainer John 
Kamphuis zal NSC met een heel 
nieuw team (twaalf nieuwe spelers) 
proberen het verloren terrein zo 
snel mogelijk goed te maken. 
NSC is de kampioenskandidaat bij 
uitstek..

Hierden 
(50 km)
Net als DZC is het ook voor 
Hierden een knappe prestatie 
om nog een jaar eerste klasse 
uit het vuur te slepen. Met de 
opgedane ervaring en een aantal 
nieuwe spelers wil Hierden een 
volgend stapje maken. Maar ook 
hier geldt: het tweede seizoen is 
het moeilijkste. Dat ze knokken 
kunnen, dat weten we.

KHC 
(92 km)
Bij KHC gaat niemand weg. Er 
komen wel vier spelers bij. De 
club werd zevende, daar zullen ze 
dit seizoen ook dik tevreden mee 
zijn. Blijft KHC ok dit seizoen de 
nummer één van Kampen?

DOS’37
(106 km)
DOS’37 gaat de derby tegen 
overbuurman DETO missen. Met 
een achtste plaats, zoals afgelopen 
twee seizoenen, zal de club 
tevreden zijn. Dit dan wel onder 
de leiding van de nieuwe trainer 
Kenan Durmusoglu

DTS Ede 
(16 km)
12 mei 2012 werd DTS kampioen 
in 1D ten koste van SDVB bij SDVB. 
Daarna zijn we elkaar steeds 
ontlopen. Na een succesvol 
seizoen in 1C (derde plaats en 
nacompetitie), gaat DTS in 1D. 
Zoals altijd voor het allerhoogste.



Rick Degenaar (26) is de nieuwe spits van SDVB. Een 

gesprek over doelpunten, zijn postuur en een groot 

spandoek.

Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. Hoeveel 

doelpunten ga je dit seizoen maken in de competitie?

Minimaal twintig. Bij Lunteren maakte ik er rond de dertig in 

de tweede klasse en bij SDCP in de hoofdklasse rond de tien. 

Als ik die aantallen vertaal naar de eerste klasse kom ik uit op 

twintig doelpunten.

Hoe belangrijk zijn doelpunten voor jou?

Scoren is het mooiste wat er is. Voetbal draait voor mij om 

winnen en scoren. De rest kan mij eerlijk gezegd gestolen 

worden. Vorig jaar gaf ik bij SDCP in één wedstrijd vier assists. 

Iedereen was lovend, maar zelf ging ik met een rotgevoel naar 

huis omdat ik niet had gescoord. Als spits moet je doelpunten 

maken. Het maakt mij niet uit hoe. Als je scoort, krijg je 

aandacht en daar geniet ik van. Dat klinkt misschien egoïstisch 

en natuurlijk denk ik ook in het teambelang, maar ik voetbal 

uiteindelijk wel voor de doelpunten.

Bij SDC Putten was je verzekerd van een basisplaats in de 

hoofdklasse. Toch besloot je te vertrekken. Waarom?

SDCP is een vereniging die zich met beperkte middelen 

al jaren knap weet te redden in de middenmoot van de 

hoofdklasse. Op een gegeven moment ging de manier 

van spelen mij echter tegenstaan. We speelden met twee 

spitsen en soms was ik zelfs de enige echte aanvaller. Ik 

stond voortdurend op eigen helft, was meer aangever dan 

doelpuntenmaker. Dertien assists zijn mooi, maar niet als 

daar slechts tien doelpunten tegenover staan. Ik wil dichtbij 

het doel van de tegenstander spelen en als doelpuntenmaker 

belangrijk zijn voor een team. Dat zou ook dit seizoen bij 

SDCP niet het geval zijn. Daarom wilde ik vertrekken. Ik 

had mijn contract bij SDCP in principe al verlengd, maar 

uiteindelijk respecteerde de club gelukkig mijn wens om te 

vertrekken. Op voorwaarde dat ik niet naar een club zou gaan 

die hoofdklasse of hoger zou spelen.

Stonden de clubs voor je in de rij?

Er was bizar veel belangstelling. Uiteindelijk ben ik door elf 

clubs gebeld, variërend van de vijfde klasse tot de derde 

divisie. Bij SDVB, de club waar ik twee seizoenen in de jeugd 

heb gespeeld, had ik al snel een goed gevoel. Dat Glenn 

Geefshuizen ook bij SDVB ging voetballen maakte het voor 

mij nóg leuker. Nadat we samen in de SDVB-jeugd speelden 

hebben we altijd contact gehouden en afgesproken dat we 

ooit nog eens samen in een team zouden gaan spelen. Die 

kans kwam nu voorbij.

Je woont in Lunteren. Hoe waren de reacties op je 

overstap naar Barneveld?

Tussen Lunteren en Barneveld is natuurlijk altijd een bepaalde 

rivaliteit, maar eigenlijk heb ik alleen maar positieve reacties 

gehad. Ik weet niet hoe dat in Barneveld is, maar ik merk dat 

de verwachtingen in Lunteren hooggespannen zijn.

In Barneveld krijg je te maken met de erfenis van 

topscorer Rob Knul, die naar jouw oude club SDCP 

verhuist. Voel je de druk om zijn prestaties te evenaren? 

Hoeveel doelpunten heeft hij vorig seizoen gemaakt? Vijftien? 

Ik ga er sowieso meer maken. Dat gaat ook zeker gebeuren. 

We gaan op de helft van de tegenstander spelen en ik kijk uit 

naar de samenwerking met jongens als Marciano Mengerink, 

Ruano Taribuka en Onur Tekay. We hebben snelheid, techniek 

en fysieke kracht. Het zal voor tegenstanders lastig worden 

om de SDVB-aanval af te stoppen.

In het verleden speelde je twee seizoenen in de SDVB-

jeugd. Waarom vertrok je destijds bij Lunteren?

In de jeugd bij Lunteren begonnen mijn teamgenoten op een 

gegeven moment allemaal te roken en te drinken. Erg gezellig, 

maar het niveau was niet goed. Daarom vertrok in naar 

SDVB. In mijn tweede jaar heb ik nog meegetraind bij SDVB 1, 

destijds getraind door Dick Schreuder. Op mijn zeventiende 

kon ik echter ook naar Lunteren 1 en die kans heb ik toen 

gepakt. Het is in mijn ogen altijd beter om in een eerste team 

te spelen, zelfs als het niveau lager is. 

Ken je het clublied van SDVB nog?

Nee absoluut niet. Dat wordt nog even oefenen. 

Met SDCP speelde je twee seizoenen geleden nog tegen 

SDVB.

Ja, ik denk dat sommige mensen mij op basis van die wedstrijd 

een enorme hork vinden. In het veld ben ik nu eenmaal een 

lastig ventje. Zowel fysiek als verbaal gooi in alles in de strijd 

om te winnen. Ik ben niet vies van een opstootje.

Wat voor type speler ben je?

Ik ben een balvaste spits die zeker niet traag is op de eerste 

meters. Hoewel mijn postuur soms anders doet vermoeden 

(lachend) voel ik mij fi t.

Krijg je veel opmerkingen over je gewicht?

Ja, dat is altijd al zo geweest. In het veld schelden ze me soms 

uit voor dikzak, maar als ik er drie inleg hoor je ze niet meer. Ik 

heb nu eenmaal aanleg om snel aan te komen. Gelukkig kan 

ik dat compenseren met voetballende kwaliteiten. Natuurlijk 

heb ik vaak van trainers gehoord dat ik moet afvallen, maar ik 

moet helemaal niets. Mensen mogen mij afrekenen op mijn 

doelpunten. Al weeg ik 155 kilo, als ik er veertig maak hoor je 

niemand. Het maakt mij trouwens geen moer uit wat mensen 

over mijn gewicht zeggen. Ik ben spits van SDVB en moet 

doelpunten maken. Als ik dat doe, is het goed. Misschien zou 

ik nóg beter zijn als ik vijf kilo lichter was, maar we moeten 

niet vergeten dat we het over amateurvoetbal hebben. Vorig 

seizoen was ik drie kilo zwaarder en was ik betrokken bij 

vijfentwintig doelpunten. Niet slecht toch?

‘Al weeg ik 155 kilo, als ik er 
veertig maak hoor je niemand’

Wat zijn je ambities op voetbalgebied?

Zoveel mogelijk doelpunten maken. Aan carrièreplanning doe 

ik niet. Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ik voetbal graag, 

maar er is natuurlijk meer in het leven. Ik heb een leuke vrouw, 

twee gezonde kids en een eigen zaak die lekker loopt. Twee 

trainingen per week passen nog net in het schema, maar het 

is voor mij geen optie om zoals bij veel top-amateurclubs 

gebruikelijk is het hele jaar door drie keer per week te trainen.

Met je bedrijf, uitzendbureau EasyWork ben je meteen 

sponsor geworden bij SDVB. Een logische stap?

Ja, via de BusinessClub hoop ik op meer ingangen bij 

Barneveldse bedrijven. EasyWork is 2,5 jaar geleden 

opgericht, samen met compagnon Marco Morren. Het loopt 

hartstikke lekker. Inmiddels hebben we zeventig mensen aan 

het werk. Daarbij kun je denken aan productiepersoneel, 

bouwbegeleiders en werkvoorbereiders. Een hobby is 

uitgegroeid tot een serieus bedrijf.

Achter één van de doelen op het hoofdveld komt een 

groot doek te hangen van EasyWork.

Dat leek me wel een mooie plek. Mooi voor de foto als ik heb 

gescoord.

Ben je tevreden met de competitie-indeling? 

Ja. het is een fantastische competitie met veel derby’s. Veel 

publiek, een mooie sfeer, daar houd ik van. DTS is voor mij de 

favoriet voor de titel. Ik vind dat SDVB minimaal een periode 

moet pakken, anders is het een verloren jaar. Een vereniging 

als SDVB hoort naar mijn mening gewoon in de hoofdklasse 

thuis.

SDVB-aanval 
moeilijk af te 
stoppen
Rick Degenaar belooft

minimaal twintig doelpunten

‘In het veld
ben ik een
lastig ventje’
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De nieuwe aanwinsten

Eliza Abraham (26)
Eliza speelde een jaar in Lunteren, 

maar de rappe Barnevelder is 

terug. Hij maakte al zes seizoenen 

deel uit van de A-selectie. Lang als 

aanvaller, later als linksback.

Jos van Roekel (25)
Vlak voor de sluiting van de 

overschrijvingstermijn tekende 

Jos bij SDVB. De Harskamper 

middenvelder is opgegroeid bij 

SDS’55 en speelde afgelopen 

drie seizoenen bij Lunteren. Hij 

pikt zijn goaltjes mee en gaat het 

nu in de eerste klasse proberen.

Kevin Ooms (25)
Kevin besloot een jaar geleden, na 

drie seizoenen SDVB, een stapje 

terug te doen. Het is blijkbaar toch 

te combineren met zijn werk om 

op niveau te trainen en te spelen 

en dus komt Kevin terug. We 

kennen hem als een harde werker, 

meestal net voor de verdediging. 

Een echte kartrekker.

Gydo Vos (20)
Al op 17-jarige leeftijd debu-

teerde linkspoot Gydo Vos bij 

Terschuurse Boys. De talentvol-

le middenvelder maakt de stap 

naar SDVB. We hopen dat zijn 

ontwikkeling in het tempo van 

de afgelopen jaren doorzet.

Jeff van der Bult (23)
Deze voetballer uit Leusden heeft 

zijn opleiding genoten bij Roda’46. 

De verdediger debuteerde daar op 

17-jarige leeftijd in de hoofdmacht. 

Afgelopen seizoen maakte hij de 

overstap naar NSC uit Nijkerk, de 

vereniging tegen wie hij het komend 

seizoen opneemt met SDVB. 

Ruano Taribuka (18)
Ruano is halverwege afgelopen 

seizoen al overgeheveld naar 

de A-selectie. Het grote talent 

in de Taribuka-familie liep stage 

bij verschillende BVO’s, maar 

bleef SDVB toch trouw.

Rick Degenaar (26) 
Al een paar keer zag het er naar uit 

dat Rick bij SDVB zou komen spelen. 

De makkelijk scorende spits heeft al 

155 competitiedoelpunten gemaakt, 

waarvan 134 voor Lunteren. Afgelo-

pen twee seizoenen speelde Rick in 

de hoofdklasse voor SDC Putten.

Milan van Elten (20)
Milan is een verdediger uit de 

eigen kweek. Vooral afgelopen 

seizoen boekte dit beton-

blok flinke vooruitgang in het 

tweede. Aan het eind van het 

seizoen debuteerde hij al onder 

Johan de Man. 

Glenn Geefshuijsen (26)
De verdediger uit Voorthuizen 

werd deels opgeleid bij SDVB. Op 

zijn achttiende speelde hij één 

wedstrijd in ons eerste. Meteen 

daarna verkaste Glenn naar VVOP. 

Daar speelde hij vier seizoenen. 

Vervolgens twee jaar Veensche Boys 

en tenslotte twee jaar Sportlust’46. 

Johan van der Wekken (24)
Johan is begonnen bij CJVV. Al 

in de jeugd stapte hij over naar 

Spakenburg, waar hij drie jaar 

deel uitmaakte van de A-selectie. 

Na twee jaar Bennekom en één 

jaar NSC gaat Johan nu voor een 

plek onder de lat bij bij SDVB.

We stellen ze aan u voor:

Bedrijfssoftware 
voor toppers
en knokkers

afas.nl



Staand achterste rij v.l.n.r.:  

Milan van Elten, Ruano Taribuka, Lesley 

de Vette, Mark van Oudbroekhuizen, 

Silvan van Hierden, Jeff  van der Bult, 

Glenn Geefshuijsen, Kevin Ooms, 

Maarten van de Groep

Staand middelste rij v.l.n.r.: 

Bert Wiesenekker (staf assistent 

scheidsrechter), Wouter van 

Voorthuizen, Rick Huyser, Stan van 

Rootselaar, Rico Kuijt, Ruben van de 

Streek, Johan van der Wekken, Jeroen 

van Binsbergen, Gydo Vos, Jos van 

Roekel, Rick Degenaar, Hilco Kalshoven 

(staf verzorger), Aad Zwaan (staf 

materiaal verzorger)

Zittend voorste rij v.l.n.r.: 

Onur Tekay, Ricardo Mengerink, 

Martijn van de Streek, Evert Bralts 

(staf teammanager), Johan de Man 

(staf trainer), Wilco van Dijk (staf 

assistent trainer), Berend Doest (staf 

teammanager), Niels Vlugt, Maarten 

Hofl and, Eliza Abraham

A-selectie 2018 - 2019
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‘Een wedstrijd 
winnen na 
Koningsdag is 
gewoon goud’
Fris, jong en altijd wel in voor een lolletje. Dat is het nieuwe 

seniorenteam SDVB 12. Eén groot vriendenteam, dat elkaar 

al verschillende jaren kent uit de jeugd. ‘Het is even wennen 

om nu senior te zijn.’ Een interview met Bart Hofl and, speler 

én trainer van het team.

‘Eigenlijk viel de overstap heel erg mee,’ begint de 18-jarige 

Bart direct. De gehele A-jeugd is dit seizoen doorgeschoven 

naar de senioren. ‘Het enige verschil is dat we nu veel meer 

zelf moeten regelen. Bij de jeugd kwam je het veld op en 

dan waren alle materialen aanwezig. Nu moet je overal zelf 

achteraan.’ 

Hecht vriendenteam

‘Alle jongens kennen elkaar. In principe, is alleen het ‘vormpje’ 

veranderd. Het team dus. Deze jongens zijn echt als vrienden. 

We weten precies wat we aan elkaar hebben. En kennen 

elkaars plus- en minpunten.’ Een fanatiek spelletje is het altijd, 

maar een lolletje mag ook. ‘Wij trappen maar wat graag lol op 

het veld. Staat er iemand tijdens de training in het midden, dan 

krijgt hij natuurlijk een panna. Je zal ons niet zo snel horen 

schelden op elkaar. Als iemand vijf meter overschiet, dan 

lachen we eerder. En verliezen we? Dan duiken we met z’n 

allen de kantine in.’

Het gouden moment

En als zo’n hechte groep beleefden ze al tal van hilarische 

momenten. ‘Eigenlijk zijn ze niet op een hand te tellen. Maar 

de grappigste is toch wel de wedstrijd na Koningsdag. We 

kwamen met z’n allen veel te laat, helemaal total loss, op het 

veld aan. De tegenstander was al ruim een half uur aan het 

warmlopen en zag er topfi t uit. En dat na Koningsdag. 

Ondanks onze belabberde toestand wonnen we met 3-2. 

Dat is toch goud?’ 

Gezamenlijk trainen

Bart is in het nieuwe team, naast middenveldspeler, ook 

trainer. Dat doet hij samen met zijn neef Harm van Milligen. 

‘Het lukte niet om een trainer te vinden voor ons team. Met 

het oog op vrijwilligerswerk voor de club, zijn we dit zelf gaan 

doen.’ Bart wil de manier van trainen in de jeugd doorzetten 

naar de senioren. ‘Ik zie bijvoorbeeld vaak dat seniorenspelers 

individueel warmlopen. Dat wordt bij ons een ‘no go’. Dat is 

toch niets aan? Ook willen we ons meer focussen op kleine 

krachtoefeningen, zoals opdrukken, sit-ups en push-ups. Iets 

wat we binnen de jeugd ook veel deden.’ 

Zelfvertrouwen

‘Ik ken de meeste jongens als speler en als vriend. Dat is heel 

anders dan dat een trainer alleen ‘zijn jongens’ kent van de 

trainingen. Ik denk dat de trainingen hierdoor alleen maar 

sterker worden.’ Bart verwacht dat het team best wel kans 

maakt in de wedstrijden. ‘We zijn ingedeeld in de laagste 

klasse en dat is eigenlijk wel prima als begin. Het geeft ons de 

kans om rustig te ontdekken hoe het werkt bij de senioren. 

Ons doel is wel om te promoveren, daar hoor ik de jongens 

stiekem ook over. En daar heb ik wel vertrouwen in.’ 

‘En verliezen we? Dan duiken we met z’n allen de kantine in’

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

TROTSE SPONSOR
sdv Barneveld

Meer informatie op versteegbuurman.comImpex Barneveld B.V.
Harselaarseweg 129, 3771 MA Barneveld
Tel: 0342-416641 | info@impex.nl | www.impex.nl
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‘Ervaren spelers 
zorgen voor 
rust’
Voetbal is al lang niet meer een sport alleen voor mannen. 

Vooral de laatste jaren is het meisjes- en vrouwenvoetbal aan 

een sterke opmars bezig. Dit seizoen heeft SDVB maar liefst 

twee Vrouwenteams. En dat is een geweldige ontwikkeling, 

vindt ook de 29-jarige Yvonne Veldhuizen uit Barneveld. 

Serieus

Wie binnen SDVB een beetje gaat rondvragen over het 

damesvoetbal, zal al gauw de naam van Yvonne horen 

vallen. Samen met haar zus Rianne is ze ooit begonnen 

met het trainen van meidenteams. ‘Maar ik ga mezelf geen 

kartrekker noemen. Dat vind ik teveel eer.’ Yvonne vertelt 

enthousiast over alle ontwikkelingen. ‘We zijn op dit moment 

met 152 dames en meiden. Daardoor hebben we zelfs een 

selectiebeleid met een aantal selectieteams. We merken dat 

we nu echt serieuzer genomen worden binnen de club. Een 

heel prettig gevoel.’

Goede doorstroommogelijkheden

Yvonne heeft jarenlang op hoog niveau gevoetbald en heeft 

zelfs in het Nederlands vrouwenelftal 019 gespeeld. Daarna is 

ze docent Lichamelijke Opvoeding geworden en heeft ze een 

eigen meidenvoetbalschool opgericht, YES, waarmee ze het 

meiden- en vrouwenvoetbal in de regio Barneveld naar een 

hoger niveau wil brengen. Maar het voetballen bleef, ook bij 

haar zus Rianne, kriebelen. ‘Vanaf dit seizoen voetballen we 

samen bij Vrouwen 2. Een nieuw elftal waarmee we hopelijk 

een goede doorstroommogelijkheid naar Vrouwen 1 creëren.’

‘Vanaf dit seizoen voetballen we 
samen bij Vrouwen 2’

Bloedfanatiek

‘We beginnen in de vierde klasse. Dat is een lekker en rustig 

begin. Onze doelstelling is om in de top drie te eindigen. 

Stiekem hopen we natuurlijk op het kampioenschap en dat is 

misschien nog wel haalbaar ook,’ lacht Yvonne. ‘We hebben 

een team met een mooie mix van oudere en jongere spelers. 

Je merkt bijvoorbeeld dat de ‘jonkies’ graag naar voren 

willen spelen en enorm veel energie hebben, terwijl de meer 

ervaren spelers voor rust en spelinzicht zorgen,’ legt Yvonne 

uit. ‘Het is een heel gezellig team, maar op het veld zijn we 

bloedfanatiek. We gaan altijd voor de winst.’

Yvonne kijkt uit naar het nieuwe seizoen in het nieuwe team. 

‘Waar je mij echt gelukkig mee maakt, is het zoveel mogelijk 

trainen met de bal. Een rondje hardlopen hoor je met de bal te 

doen, en niet zonder. We zitten immers op voetballen, niet op 

hardlopen. Gelukkig houdt onze trainer Henk Pater daar ook 

wel van.’ 

Fysiotherapie en revalidatie bij Medifit

Uw beweging is onze zorg

Met vestigingen in Barneveld, Voorthuizen en 

Kootwijkerbroek is er altijd een fysiotherapeut bij u 

in de buurt. De 19 fysiotherapeuten van Medifit zijn 

altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 

binnen hun vakgebied. Hierdoor bent u altijd in goede 

handen.  Medifit behoort tot het selecte gezelschap 

van Pluspraktijken. Het voordeel voor u is dat bij een 

Pluspraktijk aantoonbaar goede kwaliteit fysiotherapie 

wordt aangeboden.  

Neem contact met ons op

Wethouder Rebellaan 130

3771 KA Barneveld

info@medifit.nl

Bel naar 0342 - 41 45 15

Churchillstraat 77B

3772 KV Barneveld

info@medifit.nl

Bel naar 0342 - 21 90 68

Tijd voor de publiekswissel.
De T-Roc.

www.pondealer.nl   facebook.com/PonDealerGroep

Groots vakmanschap tot in de kleinste details. Een stoere, stijlvolle 
crossover met geavanceerde veiligheidssystemen en ontelbare 
personalisatie-opties. Alles om jou de ultieme controle te geven. 

De nieuwe T-Roc beschikt standaard over: √ LED dagrijverlichting 
√ LED achterlichten √ Radio/multimediasysteem ‘Composition Colour’  
√ 16 inch ‘Cumulus’ velgen √ Front Assist √ Lane Assist

De Volkswagen T-Roc is leverbaar vanaf € 26.650 rijklaar.

Pon Dealer Barneveld

Genoemde vanafprijs is inclusief BTW, BPM, rijklaarmaakkosten, recyclingsbijdrage en leges. 
Kijk voor onze uitgebreide leveringsvoorwaarden op pondealer.nl/algemene-verkoopinformatie. 
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten.



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

Samen gaan we voor het beste resultaat! 

SAMEN ZIJN WIJ:

www.coffeeathome.nl  |  0342-450632  |  Edisonstraat 4, 3771 AJ Barneveld 

Sterk Door Vrijwilligers
Onze vereniging draait alleen dankzij honderden SDVB’ers die zich

vele uurtjes inzetten. Vanuit hun eigen rol. Ontdek hun verhaal.
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Ervaar 
het zelf!

 • altijd met Personal Trainer

 • omkleden niet nodig

 • merk- en meetbaar resultaat
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Telefoon: 0342-74 50 61 
www.fit20barneveld.nl 

Nu ook in 
Barneveld

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

Technische 
commissie 
senioren

Senioren-
commissie

Erik de 
Kruyff 
(32)

Patrick 
van Dijk
(36)

Een SDVB’er in hart en nieren. Vanaf z’n zesde 

al. Dat is Erik de Kruyff . Op het veld geen 

lieverdje, maar als technisch commissielid 

wel dé man die precies weet hoe het spelletje 

gespeeld moet worden. ‘Iedereen heeft een 

mening over deze commissie en dat is soms 

best lastig.’

‘Ik weet wat er binnen de 
kleedkamers leeft’

Voetbal x biertje

‘De technische commissie vormde de afgelopen 

twee seizoenen de A- en B-selecties. Voor het 

eerst.’ En daar komt veel bij kijken. ‘Samen met 

Pieter Jansen kijk ik onder meer naar nieuwe 

talenten en het budget. Ook matchen we 

karakters. Jongens moeten namelijk niet alleen 

willen spelen, maar het ook leuk vinden om een 

biertje te doen in de kantine.’

Op hoog niveau

‘Doordat ik zelf in de A-selectie heb gespeeld, 

weet ik precies wat er binnen de kleedkamers 

leeft. En dus welke doelen we kunnen stellen. 

We willen sowieso op hoog niveau blijven 

spelen en naar de prijzen meedingen. Promotie 

maken dus. Het liefst met zoveel mogelijk eigen 

jongens. Ik ben erg benieuwd naar het nieuwe 

seizoen. Het blijft toch altijd spannend hoe 

nieuwe jongens en oud-jeugdleden het gaan 

doen.’ 

Patrick van Dijk neemt al sinds 2010 de 

seniorencommissie voor zijn rekening. 

Hierin regelt hij de wedstrijdzaken 

voor de niet-selectieteams. ‘Ook het 

regelen van de scheidsrechters is mijn 

verantwoordelijkheid. Hoewel dat eigenlijk 

niet tot mijn taken behoorde, is het nu mijn 

grootste uitdaging. Het is steeds weer erg 

moeilijk om voor elk team iemand te vinden.’

‘Scheidsrechters zijn wel echt 
een aandachtspunt’

Eigen mensen

Patrick speelt zelf al meer dan 10 jaar in een 

vriendenteam bij SDVB. Hij weet dus dat fl uiten 

veel meer is dan wat blazen op een fl uitje. 

‘Als ik toch te weinig scheidsrechters voor een 

zaterdag kan vinden, vraag ik de teams zelf te 

fl uiten. Op zulke momenten besef ik dat we 

blij mogen zijn met de scheidsrechters die wél 

wekelijks op de velden klaar staan.’ 

Samenwerken

De zaken van de seniorencommissie lopen 

tijdens het seizoen lekker door. ‘Aan het begin 

en eind van het seizoen is het erg druk. Ik ben 

dan ook blij met de hulp die ik krijg vanuit 

de andere commissies. Samen zorgden we 

er bijvoorbeeld voor dat de wedstrijdzaken 

app voor iedereen begrijpbaar werd. Ook 

het jaarlijkse Snerttoernooi is erg leuk om te 

organiseren!’
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By-Boo

By-Boo is een Nederlands merk 
en maakt sinds 2013 menig 
interieur compleet. Dit doen we 
met gave items die net even 
anders zijn. By-Boo laat zich niet 
in een hokje stoppen en speelt 
in op de huidige woontrends 
waar we onze eigen draai aan 
geven. Hiermee vervullen we vele 
woonwensen. Of het gaat om 
dat kleurrijke kussentje voor op de 
bank, die stoere lamp voor boven 
de eettafel of een zacht en warm 
carpet, By-Boo weet je elke keer 
te verrassen
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SDVB-vrijwilliger na zware periode terug op de velden

Een herseninfarct richtte in juni vorig jaar veel schade 

aan, maar Henk Hendriksen (67) bleef positief. Na 

maanden revalideren is de scheidsrechter terug op de 

SDVB-velden. In gesprek met een echte doorzetter.

Wat een ontspannen vakantie aan de Bodensee had moeten 

worden, eindigde in een nachtmerrie. Het gebeurde op een 

maandagmorgen bij een tankstation in de omgeving van Keulen. 

Van het ene op het andere moment komt Henk moeilijk uit zijn 

woorden en staat zijn mond scheef. Alle alarmbellen rinkelen. 

Zo snel als ze kan alarmeert Lucie, de vrouw van Henk, de 

hulpdiensten. Nog geen half uur later ligt de Barnevelder in een 

Duits ziekenhuis. De artsen denken eerst aan een tia, maar de 

situatie blijkt ernstiger. Naast de spraakproblemen zijn er ook 

verlammingsverschijnselen aan een arm en been. ‘Gelukkig 

was ik in het juiste ziekenhuis. Ze hadden daar veel ervaring 

met herseninfarcten’, vertelt de man die nooit wat mankeerde. 

Fietsen en fl uiten

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder. Helemaal

de oude zal Henk nooit meer worden, maar hij is 

voldoende hersteld om weer helemaal zelfstandig 

te kunnen fl uiten. Zijn grote passie. ‘Daar ben ik 

erg blij mee, want het had veel slechter kunnen 

afl open. Sommigen blijven in een rolstoel 

zitten.’ Acht maanden lang werkte de 

SDVB-vrijwilliger bij Klimmendaal aan 

zijn herstel. ‘Dat was best pittig, want 

je moet alles  weer opnieuw leren. 

Het hielp dat ik duidelijke doelen 

had: weer kunnen fi etsen en 

wedstrijden fl uiten.’

Kaarten

Ook de steun vanuit SDVB was een belangrijke 

stimulans. ‘Ik heb heel veel kaarten gehad en kreeg 

warme reacties als ik bij de club kwam. Daarvoor wil ik iedereen 

echt bedanken!’ Henk is al sinds zijn veertiende bij SDVB 

betrokken. Als doelman schopte hij het tot het tweede elftal. 

Later verhuisde Henk naar Voorthuizen en ging hij bij VVOP 

keepen. In de jaren negentig - Henk was inmiddels gestopt met 

keepen - keerde hij terug naar Barneveld. 

Terug op het veld

Bij SDVB ging hij wedstrijden fl uiten en was hij actief als leider bij 

de teams van zoons Ruben en Andreas. ‘Het fl uiten heb ik altijd 

erg uitdagend gevonden. Je moet rennen en opletten tegelijk. 

De ambitie om erg hoog te fl uiten heb ik nooit gehad, mede 

doordat ik op zaterdag ook altijd werkte bij een zeugenbedrijf 

waar ik 48,5 jaar actief ben geweest. Tussen het werken door     

           had ik ‘s middags mooi de tijd om twee potjes te fl uiten. 

          Twee wedstrijden op een dag gaat mij nu niet meer 

                 lukken, maar ik ben al lang blij dat ik weer op het 

                    veld sta.’

‘Veel steun vanuit de vereniging’

‘Het hielp dat ik duidelijke 
doelen had: weer kunnen 
fi etsen en wedstrijden fl uiten’
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Hanzeweg 15 • 3771 NG Barneveld • 0342 - 426140 • welkom@procomm.eu

Langstraat 80  Barneveld 
� 0342 41 20 21

www.erkensdranken.nl

Na een goede 
wedstrijd...Kom langs voor deskundig advies

en tips van uw vinoloog. U kiest
gegarandeerd een goede wijn! 

Gratis thuisbezorgd v.a. 6 fl essen 
in Barneveld +10km.

Langstraat 80 
Barneveld 
� 0342 41 20 21

www.erkensdranken.nl

...scoor je met ons in de derde helft.
Kom langs voor deskundig advies en tips 
van uw vinoloog. U kiest gegarandeerd 
een goede wijn of andere heerlijke drank. 

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
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Mogen 
wij u een 

handje helpen?

VDB Dienstverlening BV    Renswoude    T 088 - 494 00 00    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 SDVB JUL2017 [90x62,5].indd   1 11-7-2017   11:13:54

Enthousiaste jongeren de mogelijkheid 
bieden zich als trainer verder te 
ontwikkelen, op het moment waarop ze 
normaal een bijbaantje hebben. Dat is 
het concept Juniortrainers in het kort. 
Jacinta Pater, sinds afgelopen seizoen 
coördinator: ‘Op jonge trainers moet je 
zuinig zijn en ze begeleiden.’.

Twee jaar geleden kreeg Jacinta’s zoon training van twee 

jongens van 15. Ze legt uit: ‘Zij waren AH-trainers, zoals we ze 

toen nog noemden.’ Deze trainers kregen een vergoeding ter 

hoogte van het minimumloon. ‘SDVB was hier net mee gestart 

om meer trainers te kunnen vinden. Ik vond het een mooi en 

bijzonder concept. Ik merkte alleen dat er geen begeleiding 

was of geen aanspreekpunt voor deze mannen, maar dat 

daar wel behoefte aan was.’ Jacinta, werkzaam als docent 

Bewegingsonderwijs, bood zich aan als begeleider. Komend 

seizoen moet het concept echt gaan draaien.  

De basis

Inmiddels telt de groep zo’n 15 juniortrainers, die training 

geven aan de O8 tot en met O12. De insteek voor het 

komende seizoen is de juniortrainers de juiste basis bieden 

om training te geven. ‘Denk aan de houding tegenover de 

groep en manieren van motiveren. Maar ook afspraken 

nakomen, verantwoordelijkheid nemen en het organiseren 

van de training. En daarnaast: hoe ga je om met feedback van 

ouders en ga je wel of niet in een app-groep met ouders?’ 

Verder krijgen de trainers opdrachten mee. ‘Het doel is vanaf 

oktober elke maand een korte opdracht mee te geven, waar 

ze over na kunnen denken. Dit kan variëren van namen 

leren tot oefeningen bedenken zonder wachtrijen en hoe te 

observeren. Daarnaast komen er drie centrale bijeenkomsten 

om ervaringen te delen.’

Begeleiding

Jacinta heeft zelf geen voetbalachtergrond, maar heeft vanuit 

haar werk een brede kijk op organiseren en bewegen. De 

trainers krijgen via de zogeheten VTON-app kant-en-klare 

trainingen op hun telefoon, die ze direct kunnen gebruiken. 

Het is wel van belang dat juniortrainers begeleid worden in 

deze voetbalstof. ‘Daarom is het goed dat de technische 

commissie bij meerdere leeftijdsgroepen hoofdtrainers heeft 

aangesteld die de trainingen begeleiden.’ Alleen bij de leeftijd 

O11/O12 staat nog een vacature uit. ‘Het is belangrijk dat ook 

deze leeftijdsgroep een hoofdtrainer krijgt. Hoofdtrainers 

kunnen de juniortrainers helpen en als eventueel 

aanspreekpunt fungeren voor ouders.’

‘Op jonge trainers moet je 

zuinig zijn en ze begeleiden’ 

Wanneer het concept volgens Jacinta geslaagd is? ‘Als alle 

partijen enthousiast zijn, de groep juniortrainers groeit en 

teams met plezier naar de training komen. Want als het leuk 

is, leer je meer.’  Ze sluit af: ‘Ik neem écht mijn petje af voor 

deze jonge trainers. Ze zijn leergierig en staan elke week klaar 

om onze kinderen een leuke training te geven. Laten we als 

ouders niet vergeten vooral dat te waarderen!’
W I N N A A R  
Beste Reisbureauketen én
Populairste Reisbureauketen
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Moba. Wereldmarktleider in 
eiersorteer- en verpakkingsmachines.

Moba. Wereldmarktleider in 
eiersorteer- en verpakkingsmachines.

Jonge
krachten



Mijn naam: Julia Hazeleger 

Leeftijd: 13 jaar

Speelt in: MO15-1

Training aan: JO10-3

Waarom ben je trainer van de pupillen 

geworden?

‘Ik werd gevraagd om trainer te worden. 

Toen ik het concept hoorde, zei ik 

meteen ‘ja’. Het speelde mee dat ik 

ervoor betaald kreeg. Er gaat tenslotte 

toch tijd en energie in zitten.’ 

Hoe ging je eerste seizoen?

‘Verrassend goed! Ik wist niet zo goed 

wat ik ervan moest verwachten, maar ik 

vond het ontzettend leuk.’

Hoe zagen de trainingen eruit? 

‘Ik begon elke training met een rondje 

lopen om het halve veld. Uiteraard met 

de bal. Daarna warming-up, techniek 

en conditie. We eindigden altijd met 

een partijtje. Het leukste vond ik de 

loopladder.’ 

Wat was je hoogtepunt afgelopen 

seizoen?

‘De jongens waren echt aan mij gehecht 

geraakt en dat was stiekem wel erg leuk.’ 

Wat zijn je plannen voor dit seizoen?

‘Ik ga dit seizoen aan MO11-2 training 

geven. Ik ben benieuwd naar het verschil 

tussen jongens en meiden.’ 

Mijn naam: Corniel Hendriksen 

Leeftijd: 16 jaar

Speelt in: J17-4

Training aan: JL-5

Waarom ben je trainer van de pupillen 

geworden?

‘Een vriend wees mij op de oproep. Ik 

ga de sportopleiding doen en dan is dit 

goede ervaring.’ 

Hoe ging je eerste seizoen?

‘Goed! Ik wist niet zo goed wat ik ervan 

moest verwachten. Ik dacht dat het zo 

zou gaan als bij mijn turnvereniging, waar 

ik langzaamaan trainer werd. Maar bij 

SDVB was ik juist vanaf dag één al trainer.’

Hoe zagen de trainingen eruit? 

‘Op maandag stond conditie centraal 

en op woensdag techniek. Het laatste 

halfuurtje deden we wat de jongens leuk 

vonden. Dit was altijd partijtje.’

Wat was je hoogtepunt afgelopen 

seizoen?

‘Dat ik een wedstrijd van mijn team mocht 

coachen. Dat had ik echt nog nooit 

gedaan. Ik zag elke week wat ze deden 

tijdens de training, maar nooit hoe ze 

speelden tijdens een wedstrijd.’

Wat zijn je plannen voor dit seizoen?

‘Ik ga uiteraard door als trainer, maar 

begin ook met een stage bij SDVB. En 

daar heb ik enorm veel zin in!’

Naam: Tess Mulderij

Leeftijd: 14 jaar 

Speelt in: Mo15-1

Training aan: Jo10-3

Waarom ben je trainer van de pupillen 

geworden?

‘Ik werd gevraagd door mijn vriendin Julia 

Hazeleger. Zij vond het erg leuk en dus 

zijn we het samen gaan doen. Veel leuker 

dan de andere bijbaantjes voor onze 

leeftijd.’

Hoe ging je eerste seizoen?

‘Het was in het begin best wel wennen. 

Ik vond het lastig om te variëren in de 

trainingen. Ik heb uiteindelijk een super 

leuk en gezellig seizoen gehad.’

Hoe zagen de trainingen eruit? 

‘De trainingen begonnen met een 

warming-up, met daarna wat conditie 

en techniek. Op het einde deden we een 

partijtje. De leukste oefening vond ik de 

ladders, omdat de pupillen dit nog niet 

kenden.’

Wat was je hoogtepunt afgelopen 

seizoen?

‘De Familiedag. Hier mochten we tegen 

onze eigen pupillen en hun ouders spelen.’

Wat zijn je plannen voor dit seizoen?

‘Ik ga samen met Julia training geven 

aan MO11-2 en wil nog meer variëren in 

trainingen.’

‘Het is veel 
leuker dan 

andere
bijbaantjes’

‘Mijn hoogtepunt 
was het coachen

van een wedstrijd’
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Nieuwsgierig?
Wij brengen het nieuws dichtbij

Lokale nieuwsmakers 
sinds 1871

‘De jongens
begonnen mij

echt leuk te
vinden’



Sterk Door Vrijwilligers
Onze vereniging draait alleen dankzij honderden SDVB’ers die zich

vele uurtjes inzetten. Vanuit hun eigen rol. Ontdek hun verhaal.

Jeugdleider
coördinator
O12/13

Technisch 
coördinator 
meidenvoetbal

Richard 
Lorist
(49)

Rianne 
Veldhuizen 
(32)

Leiders werven, inwerken en begeleiden. 

Dat is wat de zes jeugdleidercoördinatoren 

bij SDVB doen. Richard Lorist is één van 

die coördinatoren en sinds april 2018 

verantwoordelijk voor JO/MO 12 en 13 

niet-selectie. ‘Al direct het eerste jaar dat 

mijn zoontje op voetbal ging, werd ik leider. 

En daarna ook een jaar trainer. In mijn 

trainingspak sprong ik dan na het werk in de 

auto op weg naar het veld. Haasten, haasten, 

haasten. Dat was eigenlijk net wat te gek.’

Nieuw spelletje

Als jeugdleidercoördinator ben ik uiteraard 

nog regelmatig op de club. Zo was ik onlangs 

nog met de technische commissie bezig 

om de nieuwe speelwijze van de KNVB uit te 

leggen. Aan ouders, leiders en trainers; inclusief 

informatieavond en veldtraining. Ingooien 

bestaat ook bij O12 straks niet meer. Dat wordt 

intrappen. Kun je jezelf dat al voorstellen?’

‘Er spelen mooie 
ontwikkelingen binnen SDVB’

Gelijke kansen

‘Ik kijk uit naar de ontwikkeling die gaande is 

tussen wel- en niet-selectieteams. Dat niet-

selectieteams net zoveel aandacht verdienen 

als de selectieteams. Daarom ben ik ook zo 

enthousiast over het concept ‘juniortrainers’: het 

betalen en opleiden van scholieren tot trainers. 

Hoewel het concept tijd nodig heeft, is het wel 

een zeer goede ontwikkeling binnen de club.’

Voetbalster Rianne Veldhuizen is de drijvende 

kracht achter onze ‘meidentak’. Ze kwam bij 

SDVB doordat een vader haar vroeg trainer 

te worden van zijn dochter. En van het één 

kwam het ander. ‘De coördinator van de 

meiden stopte en vanaf dat moment voelde 

niemand zich echt verantwoordelijk voor de 

meidenteams. Mijn kracht ligt bij organiseren 

en daarom ben ik mij hard gaan maken voor 

het meidenvoetbal.’

‘Meidenvoetbal is inmiddels 
hartstikke normaal’

Populaire meidensport

Hoewel Rianne vroeger het enige meisje was dat 

voetbalde op school, is dat nu wel anders. ‘Nu is 

het niet meer ‘gek’ om te zeggen dat je op voetbal 

zit. Nadat de Oranje voetbalvrouwen het EK in 

2017 hadden gewonnen, steeg de populariteit. 

Ook bij SDVB. We hebben nu 10 teams, waarbij 

op elke leeftijdscategorie twee teams zitten. Leuk 

feitje trouwens: het 150ste lid heeft zich deze 

zomer aangemeld!’

Samen sterk

In de afgelopen jaren hebben zich steeds meer 

vrijwilligers gemeld die willen helpen bij het 

meidenvoetbal. ‘Gelukkig veel leiders en trainers, 

maar ook een aantal mensen dat bijvoorbeeld 

meedenkt bij de teamindelingen.’ Zelf blijft Rianne 

ook van het spelletje houden. ‘Ik start dit seizoen 

bij Vrouwen 2. Maar of ik daar nu echt naar uit 

moet kijken? Mijn conditie is na vijf jaar echt 

belabberd’, lacht ze.

www.de-valk.nl

Schadeherstel

Polyurea Hotspray

Schade-expertise

koelwagen ombouw

Produktie

Spuiterij

(0342) 490 756
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Bomvolle activiteitenkalender
Club van 100 steunt jeugd met duizenden euro’s

De Club van 100 en de KidsClub van SDV Barneveld 

hebben de krachten gebundeld. Het gevolg: nóg meer 

leuke activiteiten voor de jeugd van SDVB.

Van een Bingo, tot een gametoernooi en van een 

voetbalkamp en sinterklaasviering tot de Familiedag. 

Het seizoen is pas net begonnen, maar de activiteiten-

kalender voor de komende maanden is al goed gevuld. 

Creativiteit

Christel Versteeg en Annemarie van Bentum van de KidsClub 

zijn verantwoordelijk voor deze en vele andere leuke evene-

menten en worden hierbij ondersteund door een grote groep 

vrijwilligers. ‘Deze dames hebben de creativiteit die wij als 

mannen soms missen’, zegt Remco Krikke met een knipoog. 

Samen met Henk-Jan van Engelenhoven trekt hij sinds mei 

de kar bij de Club van 100. Eén van de eerste wapenfeiten: 

verbinding zoeken met de KidsClub. ‘De activiteiten van de 

KidsClub sluiten perfect aan bij de doelstelling van de Club 

van 100’, verklaart Remco. ‘Ons doel is om activiteiten voor 

de jeugd financieel te ondersteunen. Nu Christel en Anne-

marie tot het bestuur van de Club van 100 zijn toegetreden 

zitten we nog dichter bij het vuur. We zoeken nog een nieuw 

bestuurslid dat ook ´tussen de jeugd´ staat, bij activiteiten 

de handen uit de mouwen wil steken en aanvragen vanuit de 

vereniging wil beoordelen.´

Familiedag

De Club van 100 heeft zo´n vijftig leden die jaarlijks vijftig 

euro betalen. Ter daar de opbrengst van de oliebollenverkoop 

en andere acties bij op en je komt op een jaarlijks budget van 

zo´n 10.000 euro. Dat bedrag wordt onder meer besteed aan 

de Familiedag, het paradepaardje van de Club van 100. Bij dit 

evenement wordt jaarlijks met behulp van vrijwilligers een 

actief en gezellig programma samengesteld. Volgens Remco 

blijven er echter nog genoeg euro´s over om de KidsClub te 

ondersteunen en andere aanvragen voor de jeugd te honore-

ren. ´We dragen bij aan brede initiatieven die de gehele jeugd 

of leeftijdsgroepen bereiken en geven uit principe geen geld 

aan individuele teams.´

Meer informatie via 

www.sdvb.nl/club/club-van-100

www.facebook.com/SDVBClubvan100

En voor de KidsClub via: 

www.facebook.com/kidsclubsdvb

ACTIVITEITEN 
seizoen 2018/2019

OM DEZE LEUKE ACTIVITEITEN 

MOGELIJK TE MAKEN 

KUNNEN WE NIET 

ZONDER SPONSORS 

EN VRIJWILLIGERS!

KUNT U ONS HELPEN?

STUUR EEN MAIL NAAR

KIDSCLUB@SDVB.NL 

vrij. 19 oktober FIFA 19  toernooi 
 game avond voor jeugleden  

vrij. 2 november oliebollenverkoop 
 huis aan huis verkoop van oliebollen van Bakker van der Veer

wo. 21 november het Sinterklaasfeest 
 Feestmiddag voor de jongste jeugd tot en met 7 jaar (tt en O8)

do. 3 en vrij. 4 januari  nieuwjaarstoernooi 
 Locatie Veluwehal, voor alle jeugdleden

vrij. 25 januari  bingo 
 avond vol verrassingen en prijzen!  
 (09-010-011-012-013)

vrij. 22 maart uurtje frituurtje + rommelpot 
 samen snacken & potje voetballen (o14, O15, o16, 017, 018, o19)

wo. 17 april   spelmiddag & Eieren zoeken 
Spelmiddag, wie vindt het gouden ei? (tt-08-09) 

juni exacte datum volgt kamp 
 avond en nacht vol spelactiviteiten (O10, O11, O12 en O13)

juni exacte datum volgt familiedag 
 feestelijke afsluiting van het seizoen, voor de hele familie!

alle activiteiten 
zijn gratis! 

Graag tot dan!
Sportieve groet van 
de SDVB KIDSCLUB

   Volg ons via:         kidsclubsdvb          sdvbkidsclub       

en alleen voor SDVB jeugdleden



Virtuele servers

Online werkplekken

Online back-up

Hosted e-mail/agenda

VOIP-telefonie

Office 365

Systeembeheer

Software-ontwikkeling

Netwerkbeheer

WiFi en internet

ICT-advies

Exact software

www.hype.nl www.cloudet.nl
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DBA advies, al 
25 jaar trotse 
sponsor van 
SDVB
‘Als Barnevelder en Barnevelds bedrijf heb je min of meer 

de plicht je maatschappelijke betrokkenheid te tonen. 

Sponsoring is één van de mogelijkheden om dit te doen.’ Aan 

het woord is Gerben van Ginkel, mede-eigenaar van fi nancieel 

advieskantoor DBA advies. Gerben z’n SDVB-roots gaven DBA 

advies in 1993 de eerste aanzet tot het fi nancieel ondersteunen 

van de club. Inmiddels mag het bedrijf zich al 25 jaar lang 

trotse sponsor van SDV Barneveld noemen. Op de velden is de 

vroeger zo fanatieke voetballer minder vaak te vinden, maar 

het sponsoren van de club doet hij nog altijd vol overtuiging. 

De evenementen van Business Club SDV Barneveld bezoekt 

Gerben graag. ‘De bijeenkomsten zijn waardevol en 

afwisselend en de frequentie is wat ons betreft oké.’ 

Onafhankelijk

Verzekeringen, hypotheken en bankzaken. Dat zijn de drie 

disciplines waarin DBA haar relaties optimaal wil bedienen 

en adviseren. Samen met RegioBank heeft het kantoor alle 

kennis in huis om particulieren en zakelijke relaties van advies 

te voorzien. ‘Door onze omvang hebben we, naast allround 

medewerkers, specialisten in dienst die in staat zijn onze 

relaties te adviseren en te begeleiden in meer ingewikkelde 

zaken. Zeker bij het afsluiten van een hypotheek is het een pré 

dat wij een team van adviseurs hebben, dat in staat is de meest 

complexe zaken te behandelen en onder te brengen bij één 

van de vele geldverstrekkers waarmee wij samenwerken. Wij 

zijn dan ook echt onafhankelijk in het maken van onze keuzes 

en dat komt het advies alleen maar ten goede.’ 

Kernwaarden

Gerben van Ginkel en zijn compagnon Roel de Jong hechten veel 

waarde aan de kernwaarden van hun bedrijf:  betrokken, veelzijdig 

en vertrouwd.  ‘Deze kernwaarden vormen het uitgangspunt voor 

onze werkwijze. Gevolgen hiervan zijn bijvoorbeeld ons streven 

naar lange termijnadviezen en -relaties en onze samenwerking 

met bijna alle verzekeringsmaatschappijen en banken in 

Nederland. Maar ook de maatschappelijke betrokkenheid 

past precies in onze gedachte.’ Een gedachte die al sinds de 

oprichting leidend is voor het bedrijf. DBA advies maakt al 78 jaar 

deel uit van de Barneveldse samenleving. Wie even rekent, weet 

dan dat het advieskantoor zijn oorsprong vindt aan het begin van 

de Tweede Wereldoorlog. Een onzekere tijd, waarin veel vraag 

was naar allrisk verzekeringspolissen. De heer De Boer startte  

toen verzekeringskantoor B. de Boer’s Assurantiebedrijf en legde 

hiermee de basis voor DBA advies. De diensten werden in de 

loop der jaren uitgebreid met hypotheken en bankzaken en een 

tweede vestiging werd geopend in Lunteren, maar wat gelijk is 

gebleven, zijn de drie kernwaarden die nog altijd kenmerkend 

zijn voor de dienstverlening van DBA advies.

‘Klanten, particulieren en 
bedrijven, die op zoek zijn 

naar een allround fi nanciële 
dienstverlener en die kwalitatieve 

dienstverlening kunnen 
waarderen, zijn bij DBA advies

aan het goede adres’ 

Ook meer uit uw 
zakelijk netwerk 
halen? 
Kijk voor meer 
informatie en lid
worden op sdvbc.nl  

Onze klanten kiezen
voor persoonlijk contact

én online bankieren.

*U hebt de keuze uit een cadeaubon van Bloemen Herman Kloezeman, Grandcafé Kuhlman, 
Rijnders Sport of Expert Barneveld. Vraag ons naar de voorwaarden.

Word ook klant en 
ontvang een 

cadeaubon van € 25 
van één van de 
deelnemende 

winkels.*

DBA advies Verzekeringen | Hypotheken | 
Bankzaken
Amersfoortsestraat 25
3772 CE Barneveld
T 0342-404180
E bankzaken@dba-advies.nl
I www.dba-advies.nl

Taleninstituut 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.

STAERK door 
vriendschap Barneveld



www.ARGOSBARNEVELD.nl


