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De volgende stap
We starten weer een nieuw seizoen, een nieuwe
periode van sporten en elkaar ontmoeten.
Wat duurt zo’n zomer -zonder elke week op
het sportpark te zijn- lang, vindt u niet?
Enfin, we starten weer. Voor ons als bestuur weer tijd om
de ingezette plannen verder te ontwikkelen en er invulling
aan te geven. Verder werken aan nieuwe sponsorinitiatieven,
de nieuwe jeugdorganisatie en nieuwe initiatieven met
communicatiemiddelen zoals de app, onze nieuwe website
en Club TV.

Dat is op zich best bijzonder in deze tijd! Hebt u nog ideeën
of namen van mensen die ons verder zouden kunnen helpen,
meld u dan bij een van de bestuurders of een vrijwilliger.
We kunnen alle hulp goed gebruiken zodat we als
vereniging de volgende stap kunnen zetten!
Namens het bestuur van SDV Barneveld wens
ik u een gezond en sportief seizoen toe!

Jan van Beek
Voorzitter SDV Barneveld

En dan de vereniging, de vriendschap, de oudere leden maar
ook de Kidsclub, de nieuwe leden en de voetbalverhalen van
onze trainers en spelers. Het komt in deze prachtige uitgave
allemaal aan de orde. We maken inmiddels goede stappen in
de doorstroom van jeugdspelers en daarmee de samenstelling
van onze A-selectie. De mix van oudgedienden en jonge bij
SDVB opgeleide spelers geeft een mooi beeld van wat er
binnen de vereniging SDV Barneveld is ingezet.
Op de agenda staat de besluitvorming over de beoogde
uitbreiding van ons sportpark en weer speciale aandacht voor
de jeugdafdeling. De organisatie rond zaken om onze doelen,
vaker trainen en beter opleiden, verder in te vullen. Het is goed
te zien dat meer mensen zich tegenwoordig weer aanmelden
om een (bestuurs)taak op te pakken.

Je (potentiële) klanten. Heb jij ze al volop in het vizier?
raak! helpt jou om ze te vinden, echt te leren kennen en te verleiden.
Met prikkelende communicatie en (neuro)marketing.
Vanuit klantreizen en klantinzichten naar een succesvolle strategie.
Ondersteund door een gave website met rake content. Dat is raak!

COLOFON
Bladformule
Code Blauw
Geertjanjansen.com
Schipper Marketing

Geertjan Jansen: 06 46 60 55 47 | www.raak.nu

Tijmen van Ginkel
Geertjan Jansen
Sjoerd Jansen

Advertenties
SDV Barneveld

Cynthia van den Dam

Druk

Tijmen van Ginkel

BDUprint

Geertjan Jansen

contentstrategie | blogs | nieuwsberichten | social media

Melvin Taribuka

Sponsorcommissie

Redactie
Mark Schipper: 06 31 95 52 72 | info@raak.nu

Fotografie

Sjoerd Jansen

Vormgeving

Véronique Schipper

Claudia Groenevelt

SDVB.NL

Vakmensen gezocht:

- Servicetechnicus brandbeveiliging
- Servicetechnicus beveiliging

Wie is de pannakoning?
Het heeft onze vrijwilligers de nodige uurtjes sjouwen
gekost, maar SDVB heeft nu een heus pannaveldje. Dé
plek voor onze jonge voetballertjes (oudere spelers kan
natuurlijk ook) om één-tegen-één te bepalen wie de
beste voetballer is. Wie daag jij uit?

Stem op SDVB!
Ook dit jaar organiseert Rabobank Gelderse Vallei een
actie om verenigingen te steunen: Rabo ClubSupport.
De bank doneert een deel van de winst om bijvoorbeeld
zonnepanelen op het clubhuis te leggen, het aanbod
in de kantine gevarieerder te maken of het aantal
sportvelden uit te breiden. Hoe meer stemmen een club
krijgt, hoe groter de financiële steun. Ook SDVB doet
mee.

Help jij ons onze vereniging nóg beter te
maken? Rabobank-leden kunnen tussen
27 september en 11 oktober stemmen via
Rabobank.nl/clubsupport

Technisch dienstverlener in elektrotechniek, klimaat en ICT.
Interesse in een vacature? www.werkenbijleertouwer.nl
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Het nieuwe seizoen in cijfers

Voor alle teams heeft de 12-koppige

Het lijkt elk jaar zo vanzelfsprekend dat alle wedstrijden

technische commissie jeugd ruim 100

en trainingen weer geregeld zijn. Maar dat is het natuurlijk

verschillende jeugdtrainers aangesteld die

niet. Achter de schermen werken vrijwilligers keihard

1, 2 of zelfs vaker per week training geven

om alles klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Neem

(en we hebben er nog een aantal nodig).

bijvoorbeeld de jeugd, onze grootste afdeling. Om een
beeld te schetsen, zetten we enkele cijfers op een rij:

61

In totaal zijn 61
jeugdteams aan
het nieuwe seizoen
begonnen, waarvan
58 zijn ingeschreven

738

Deze teams tellen in
totaal ruim 700 jeugdleden.

11

De keeperscoördinatoren
geven keeperstraining
met 11 verschillende
keeperstrainers.

voor de competitie en
3 teams vooralsnog
trainen en onderling
voetballen.

109

Zoveel verschillende jeugdleiders hebben de
jeugdleiderscoördinatoren geworven om de teams
tijdens wedstrijden te begeleiden.

En dan hebben we het nog niet
eens gehad over de materialen,
de scheidsrechtersbegeleiders,
de juniortrainers, de stagiaires, het
wedstrijdsecretariaat, de Kidsclub
enzovoort enzovoort enzovoort.

35

Die wedstrijden moeten natuurlijk gefloten worden…
De scheidsrechterscommissie trapt daarvoor het seizoen
af met 35 enthousiaste scheidsrechters. Het aantal
spelbegeleiders voor de allerjongsten is nog niet eens
meegeteld.

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

Binnenkort in de lucht:
nieuwe website, app en Club TV
SDV Barneveld lanceert binnen enkele weken een nieuwe website, app en
Club TV. Hierdoor kan de vereniging nóg makkelijker met jou
communiceren, bijvoorbeeld over het laatste clubnieuws en belangrijke
informatie over evenementen, wedstrijden en trainingen.

Rabobank Gelderse Vallei

W!

NIEU

Voetbal.nl (app)
Meer dan de helft van de leden heeft deze app nu al op de telefoon
staan en het gebruik zal alleen maar toenemen. Dankzij een
samenwerking met de KNVB maken we van Voetbal.nl een echte
SDVB-app, toegankelijk voor alle leden en ouders van onze jongere
voetballers.
Naast basisinformatie over teams en wedstrijden vind je in de app
binnenkort ook het laatste nieuws over de vereniging.
En bij belangrijke gebeurtenissen stuurt SDVB je een pushmelding,
waardoor je nooit meer een bericht of oproep hoeft te missen.
Kortom, de nieuwe app biedt de vereniging veel nieuwe
mogelijkheden om de interne communicatie te verbeteren.

SDVB.nl
De website blijft het digitale visitekaartje van SDV Barneveld, een
platform dat ook veel wordt bezocht door geïnteresseerden van
buiten de vereniging. Hier kun je bijvoorbeeld terecht voor algemene
informatie over SDVB, wedstrijdverslagen, verjaardagen, video’s en
nieuwtjes over de vereniging. Een bericht of foto laten plaatsen op de

website? Stuur een mail naar webmaster@sdvb.nl.
De website krijgt een nieuwe uitstraling, maar dat is niet de enige
verandering. Na vele jaren trouwe dienst draagt webmaster Klaas
Frankena zijn werkzaamheden over aan andere vrijwilligers (Klaas
bedankt!). Zijn opvolgers krijgen het een stuk gemakkelijker, want
de nieuwe communicatieplatforms zijn gekoppeld aan het systeem
van de KNVB. Hierdoor worden actuele uitslagen, standen en
programma’s vrijwel automatisch getoond.

Dé app voor amateurvoetballend Nederland is te
downloaden voor iOS en
Android.

Club TV
Speciaal voor bezoekers van onze kantine lanceren we Club TV.
Via meerdere tv-schermen informeren we leden, sponsors, supporters
en gasten bijvoorbeeld over uitslagen, nieuwtjes, vacatures en andere
wetenswaardigheden.

Nieuwe koers bij de allerjongsten
Vast twee keer trainen in de week en vooral
heel veel spelplezier. Vanaf dit seizoen staan de
trainingen van de Trainingsgroepen, O8 en O9
onder leiding van coördinator Maarten Leene.
Terwijl de ‘vaste ploeg’ van de afgelopen jaren Elly Esveld, Willem Taribuka, Evertjan Roskam en
Bertus Evers - aanblijft als trainers. Een vooruitblik
op het nieuwe seizoen. ‘Jonge voetballertjes
willen vooral voetballen.’
‘Veel zin’
Maarten, in het dagelijks leven sportdocent, is al jaren
binnen SDVB actief als trainer. Daarnaast is hij binnen

www.gigameubel.nl
Industrieel
Urban chic

Lifestyle
Bohemian

de technische commissie jeugd actief als technisch
coördinator van de jeugdselectiesteams. In zijn nieuwe
rol als coördinator is hij verantwoordelijk voor de
trainingsopzet, -inhoud en -uitvoering van álle teams
binnen T-groepen, O8 en O9. Maarten:

‘Ik heb heel veel zin om dit samen met Elly, Willem,
Bertus en Evertjan op te pakken. Zij lopen al zo lang
mee. Samen met ook de andere trainers hebben we een
mooie mix staan van nieuw en ervaren. ’
Balvaardigheid en meer
In de nieuwe opzet trainen de O8 en O9- teams voor
het eerst vanaf de start van het seizoen twee keer
per week. Hetzelfde geldt - met uitzondering van de
jongste trainingsgroep - voor de trainingsgroepen. De
nadruk op de trainingen komt ook komend seizoen met
name te liggen op balvaardigheid. ‘Dat betekent veel
dribbelen en één-tegen-één situaties, zowel aanvallend
als verdedigend’, legt de coördinator uit. Maar het
aanbod van oefeningen wordt breder. ‘Onze jongste
voetballertjes willen vooral leuk voetballen. Dat betekent
dat we ook veel spelletjes gaan doen met winst en
verlies.’
Vooral plezier
Op basisniveau worden ook andere aspecten van
het voetbalspel meegenomen. ‘Zo willen we op de
maandagen oefeningen doen om de spelers te laten

Nu ook in
Barneveld

wennen aan de 6-tegen-6-vormen die ze op de
zaterdagen ook spelen. En we willen voorzichtig ook iets
met loopscholing doen.’ Maarten benadrukt: ‘De nadruk
ligt tijdens de trainingen op leren omgaan met de bal en
natuurlijk vooral plezier. Het zou leuk zijn als we tijdens
de trainingen zoveel mogelijk ouders en leiders langs de
lijn zien.’

Covebo stimuleert jongeren en volwassenen
hun talenten te benutten en te doen waar ze

‘Prachtig, die jonge voetballertjes’

goed in zijn. In het werk, maar zeker ook op het

Elly Esveld, technisch coördinator van de pupillen,

voetbalveld! Als succesvolle uitzendorganisatie

laat ook weten blij te zijn met de nieuwe organisatie.

verbinden wij dagelijks werkzoekenden en

‘In de afgelopen jaren hebben we met heel veel

bedrijven. U kunt bij ons terecht voor flexibel

plezier de trainingen verzorgd, maar we merkten

personeel in de bouw, techniek, industrie en

dat qua begeleiding de spoeling steeds dunner

logistiek.

begon te worden. Dit seizoen hebben we gelukkig
meer trainers om de kinderen te begeleiden en met

Samen gaan we voor het beste resultaat!

Maarten staat er een erg enthousiaste coördinator
voor de groep.’ Met de nieuwe trainersgroep en
vooral de nieuwe lichting pupillen belooft het een

SAMEN ZIJN WIJ:

mooi seizoen te worden. ‘Die jonge voetballertjes
met ontzettend veel plezier zien voetballen.
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

Dat blijft het mooiste wat er is.’

Nieuwe gezichten in de jeugdcommissie

‘De jeugdafdeling
is een
compleet
bedrijf’

‘We wisten dat er achter de schermen veel werk wordt verzet.
Maar zóveel…’ Richard Lorist, Bertus Bakkenes en Maarten van Triest

Het gebeurt niet vaak dat er in één seizoen
drie nieuwe gezichten in de jeugdcommissie
bijkomen. Maar afgelopen seizoen was
het toch het geval. Deels ter vervanging oudgediende Jaap Top nam afscheid - en
deels ter uitbreiding. Een jeugdafdeling van
ruim zevenhonderd jeugdleden en honderden
vrijwilligers runt zich immers niet vanzelf.
De reden dat deze aansturende commissie
binnen de jeugd inmiddels uit zeven personen
bestaat. Elk lid ‘runt’ zijn eigen afdeling binnen
de jeugd; van wedstrijdzaken, materialen tot
scheidsrechterszaken.
Scheidsrechters
‘Het mooie is dat iedereen binnen de jeugdcommissie

draaide diensten op het wedstrijdsecretariaat en floot ook al
wedstrijden. Als nieuw lid kende ik bovendien mijn weg binnen
de vereniging nog niet volledig.’
Maar hij merkte al snel dat er genoeg leden klaar stonden om
hem bij zijn nieuwe missie te helpen. Inmiddels staat er een
volwaardige scheidsrechterscommissie, die naast hem bestaat
uit scheidsrechterscoördinator Jacob Terpstra, een vijftal
enthousiaste clubscheidsrechters en KNVB-scheidsrechter
Jelle Besselsen.
Het resultaat wordt dit seizoen direct zichtbaar. ‘Binnenkort
presenteren we een nieuw scheidsrechtersbeleidsplan.
Voortaan lopen er begeleiders langs het veld die jonge
scheidsrechters coachen. En we willen binnen onze
vereniging een scheidsrechterscursus organiseren. Daardoor
hopen we dat het leuker wordt om te fluiten en dat we zo
meer scheidsrechters vinden. De lijst met vrijwilligers is
gelukkig al een stukje langer dan vorig jaar.’

verschillend is en het onderling toch goed klikt. Door de
mix werkt het’, begint Bertus. Hij reageerde afgelopen

Jeugdleiders en jeugdtrainers

seizoen op de vacature voor jeugdsecretaris, maar is nu

Waar de één druk is met scheidsrechters, draait de

binnen de jeugdcommissie verantwoordelijk voor de post

seizoensstart voor Richard Lorist om andere zaken.

Scheidsrechterszaken. ‘Heel wat anders dan verwacht. Jaap

Bijvoorbeeld samen met de jeugdleidercoördinatoren ervoor

Top en Sjoerd Jansen (bestuurslid jeugdzaken, red.) hadden

zorgen dat elk van de ruim zestig jeugdteams een leider heeft.

een andere rol voor me in gedachten’, lacht hij. ‘Ze merkten

En de technische commissie ondersteunen in de zoektocht

dat het steeds lastiger werd om voor elke wedstrijd een

naar trainers voor elk team. Terwijl hij afgelopen jaar meehielp

scheidsrechter te vinden en zochten iemand die werving en

bij de coördinatie van teamindelingen en ook nog eens samen

begeleiding van scheidsrechters een impuls wilde geven.’

met coördinator Jacinta Pater verantwoordelijk is voor de
Juniortrainers, jonge talentvolle trainers.

Vanuit zijn achtergrond als HR-manager en scheidsrechter

leerden in de jeugdcommissie SDVB van een andere kant kennen.

werd Bertus als de ideale kandidaat gezien. Maar hij moest

Behoorlijke klussen. Maar toen hij gevraagd werd om het

Een gesprek met de nieuwe leden over drijfveren, nieuwe initiatieven

er wel even goed over nadenken. ‘Ik wilde graag iets doen,

nieuwe jeugdcommissielid Algemene Zaken te worden,

maar het moest wel te doen zijn. Ik zat al bij de Business Club,

hoefde hij toch niet lang na te denken.

en samenwerken voor de jeugd.

RICHA

RD LORIST

Bertus Bakkenes

Maarten van triest

‘Ik heb nog meer respect gekregen voor alle vrijwilligers’

2e bril
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gratis

2e bril

0

€

Bij elke bril
vanaf €79

Hij vertelt: ‘Zoiets moet je liggen. Ik vond het leuk om iets

Structureren en plannen

binnen de club te doen. Ik was niet voor niets al ingestapt als

Het derde nieuwe gezicht speelt in de jeugdcommissie

jeugdleidercoördinator. Mijn zoon Ruben voetbalt bij SDVB

meer een cruciale rol op de achtergrond. Als

en ik houd zelf van sporten, daardoor had ik altijd wel ideeën

jeugdsecretaris zorgt Maarten van Triest dat de maandelijkse

over wat beter kan. In het jeugdbestuur kan ik daadwerkelijk

jeugdcommissievergaderingen goed verlopen en de

meedenken over oplossingen.’

belangrijke aandachtspunten binnen de jeugd op de agenda
komen. Hij vertelt: ‘Ik zag de vacature voor jeugdsecretaris op

Zijn grootste uitdaging? ‘Mijn zoon voetbalt in een selectieteam,

de website voorbijkomen en dacht dat de rol mij zou passen.

dit jaar in JO15-1, maar ik vind het met name belangrijk om te

Aangezien ik tijdens mijn werk als regiomanager bij een

onderzoeken hoe we de niet-selectieteams naar een hoger

organisatie voor specialistische woonbegeleiding ook veel te

niveau kunnen krijgen. Dan hebben we het toch over het

maken heb met jeugd, jongvolwassenen, plannen, structureren

grootste deel van de jeugd.’ Hij heeft gemerkt dat de uitdaging

en organiseren.’ Zo nam hij de rol over van Christel Versteeg,

groter is dan veel mensen wellicht denken. ‘Tegenwoordig

zodat zij zich samen met de Kidsclub volledig kan gaan

heeft bijna elk team een trainer als het seizoen start. Maar om

focussen op het organiseren van activiteiten voor de jeugd.

dat voor elkaar te krijgen, daar gaat óntzettend veel uren in

Inclusief gratis
professionele oogmeting

zitten. En we willen dat elk team direct vanaf de start van het

Als jeugdsecretaris leerde hij de club stap voor stap steeds

seizoen kan trainen.’

meer van binnenuit kennen. ‘Nu ondervind ik hoeveel werk er

‘Samen kunnen we onze
vereniging blijven verbeteren’

Barneveld
Langstraat 18 Tel. 0342 749 040

Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan ‘We hebben in het
afgelopen seizoen meerdere ideeën uitgewerkt waardoor het
dit jaar makkelijker en sneller zou werken. Maar helaas kon dat

Deze actie is geldig van 2 september 2019 t/m 31 augustus 2020. Bij aankoop van een montuur vanaf €79. De 1e bril is de bril met de hoogste totale waarde (montuurprijs + alle glazen en glasopties). De 2e bril (montuurprijs
+ dezelfde glazen en glasopties als 1e bril) is helemaal gratis. Voor varifocale glazen of glasopties, zoals dunne glazen, gelden vaste toeslagen. Bij randloze monturen adviseren wij extra dunne glazen. De aanbieding geldt
voor 1 persoon. Niet in combinatie met andere aanbiedingen. Vraag in de winkel naar de voorwaarden of kijk op specsavers.nl © Specsavers 2019. Specsavers en het Specsavers logo zijn merken van Specsavers.

niet doorgaan, vanwege een gebrek aan capaciteit. Mensen
denken vaak dat het met budget te maken heeft wanneer het
ene team wel direct en trainer heeft en het andere niet, maar
geld zegt niet alles. Veel vaker is betrokkenheid de grootste

VACATURE

KOM WERKEN BIJ
STONERIDGE-ORLACO ALS:

uitdaging. Bedenk ook dat we op jaarbasis inmiddels meer dan
honderd verschillende trainers nodig hebben.’ Daarom vindt
hij het naar eigen zeggen zo belangrijk dat ouders en andere

wordt verricht om iedereen op zaterdag, goed getraind, zijn
of haar wedstrijd te laten spelen. Als leider en ouder denk je
de vereniging wel te kennen, maar als jeugdcommissielid krijg
je pas echt mee hoeveel werk er achter de schermen wordt
verzet. Daar heb ik vanuit mijn huidige rol nog meer respect
voor gekregen.’
Zijn ‘collega’ Bertus sluit zich daarbij aan: ‘Ik heb me echt
verbaasd over hoe groot de club is. Des te bijzonderder is
het hoeveel ruimte je toch krijgt voor eigen initiatief.
De jeugdorganisatie is een compleet bedrijf.’
Maarten: ‘Daar dragen we graag ons steentje aan bij.
Alles om de jeugd bij SDVB een onbezorgde en plezierige
voetbaltoekomst te bezorgen.’

betrokkenen hun feedback en ideeën delen. ‘We hebben
een ideeënbox binnen de vereniging op de website. Alle
binnengekomen berichten bespreken we elke maand tijdens
de jeugdcommissievergadering. Het mooie is als we samen
onze club blijven verbeteren.’

7x de jeugdcommissie
Sjoerd Jansen

Jeugdvoorzitter

EVENT &
MARKETINGCOÖRDINATOR

Maarten van Triest

Jeugdsecretaris

Richard Lorist

Algemene Zaken

Elly Esveld

Wedstrijdzaken

Bertus Bakkenes

Scheidsrechterszaken

Eric Aptroot

Materialen

Op het vliegtuig naar Amerika of Duitsland
stappen voor een belangrijk event. It’s up to you.
Foto- en videoshoot in goede banen leiden.
Geen probleem. Jij zorgt ervoor dat onze
beursdeelnames wereldwijd vlekkeloos verlopen.

Christel Versteeg

Activiteiten/ Kidsclub

Deze vacature iets voor jou? Ga naar www.orlaco.nl/career

De belangrijkste taak van de jeugdcommissie?
Mogelijkheden creëren om elk jeugdlid binnen onze
vereniging veilig én met plezier te laten voetballen op zijn
of haar niveau. Dat doen we samen met coördinatoren en
talloze andere enthousiaste vrijwilligers.

Ook vrijwilliger worden?
Mail naar vrijwilligers@sdvb.nl

Lether is
back

SDVB 9 haalt
versterking
uit Engeland

Drieënhalf jaar vertoonde hij zijn voetbalkunsten
op een trapveldje in de Engelse stad Liverpool.
Nu is Roy Lether (28) terug in Barneveld om
SDVB 9 aan het kampioenschap te helpen.
Bert van Manen kon in juni zijn geluk niet op. De man die al
jaren gekscherend technisch directeur van SDVB 9 wordt
genoemd had eindelijk beet op de transfermarkt. En meteen
een grote vis: Roy Lether. Gepokt en gemazeld in Liverpool.
Een speler die vertrok als jongen en terugkeerde als man.
‘De verwachtingen zijn inderdaad hooggespannen’, erkent Roy
tijdens een gesprek in de SDVB Business Lounge. ‘Maar ik ben
blij met mijn ontvangst bij SDVB. Iedereen is vriendelijk. Mijn
broer Pascal heeft nummer 8, mijn vaste nummer, bijvoorbeeld

ONZE CATERING
OP UW LOCATIE?
Geniet tijdens uw bedrijfsfeest, tuinfeest, etc.
van heerlijke gerechten van de smoker, vleeswieg,
spitify of vuurring.

Geschikt voor ieder feestje!
Voor meer informatie kunt u mailen naar
sales@beersandsteaks.nl of bellen naar 0342 490 969

zonder enig protest afgestaan. Een grote eer en een slimme
zet. Hij heeft daarmee een familieruzie voorkomen.’

Daley Blind

Engelse aankopen
Met de teamgeest zit het ook in het nieuwe seizoen wel goed
bij SDVB 9, nu de fitheid nog. De laatste jaren teisterde een
ongekende blessuregolf de selectie. ‘Via de groepsapp heb ik
de jongens natuurlijk op de voet gevolgd en het viel me op
dat we rond de winterstop vaak al noodgedwongen spelers
van andere teams moesten lenen.’ Tijd voor nog meer Engelse
versterkingen? ‘Ik ken nog wel een paar spelers die we goed
kunnen gebruiken. Mannen met wie ik wekelijks voetbalde op
een veldje naast ons huis. Wat mij betreft zijn ze welkom, maar
ik vraag me af of ze na de Brexit nog willen komen.’ Roy kijkt
op zijn horloge, de training gaat beginnen. Hij daalt de trap af
en betreedt met een soepele tred het veld. De tegenstanders
zijn gewaarschuwd: Lether is back!

‘De voetbalhumor heb ik echt
gemist’

Twee jonge voetbalfans melden zich in de Lounge om een
glimp op te vangen van de verloren zoon. Roy wenkt de
jongens en deelt snel een handtekening uit. Ook voor een foto
neemt hij de tijd, terwijl hij vanuit zijn ooghoek ziet dat enkele
ploeggenoten zich opwarmen. De selectie is uitgebalanceerd
en erg gretig, heeft ook Roy gemerkt. Hoe ziet hij zijn eigen rol?
‘Ik hoop net als Daley Blind een mooie rentree te maken op de
Nederlandse velden, maar vanzelfsprekend is dat niet. Ik zal net
als iedereen bij SDVB 9 moeten vechten voor mijn plek. Onze
coach John van Luttikhuizen kan er maar elf opstellen.’

Humor
Roy was een onbetwistbare basisspeler toen hij in december
2015 voor zijn werk naar Liverpool vertrok. Terwijl Roy zijn
maatschappelijke carrière een boost gaf, bleef de selectie van
SDVB 9 de afgelopen jaren grotendeels intact. De bal rolde
door, ook zonder de betrouwbare verdediger/middenvelder.
‘Vooral de voetbalhumor heb ik echt gemist. In Engeland
hadden we geen kleedkamer. Na het voetballen ging iedereen
meteen naar huis. Bij SDVB was ik dat totaal niet gewend.
Daar was de derde helft altijd gezellig. Vooral Rudy Duinkerken
is een grote grappenmaker.’

Technisch directeur Bert van Manen (links) en coach
John van Luttikhuizen zijn blij met hun nieuwe aankoop.

Jan van Manen geniet in zijn zomerverblijf.

www.orlaco.nl

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

‘Organiseren
lag mij wel’
Erelid Jan van Manen ‘woonde’ jarenlang bij SDVB
Tegenwoordig doet hij het rustiger aan, maar het werk van erelid Jan van Manen (83) is nog steeds
duidelijk zichtbaar bij SDVB. Aan de vooravond van het nieuwe voetbalseizoen spraken we hem over
de ‘goeie ouwe tijd’, kromme voorzetten en de moeder van de vereniging.
De garage van Jan van Manen is van alle gemakken voorzien.

alleen de tuin en zijn zestien kippen om zijn aandacht. ‘Maar

Tapijt op de vloer, schilderij aan de muur en een asbak op tafel.

komende winter ga ik misschien wel weer houten vogelhuisjes

Jan, zongebruind, heeft plaatsgenomen op één van de witte

maken. Die verkoop ik om geld op te halen voor het werk van

tuinstoelen en blaast de rook van zijn sigaar over de tafel, die

mijn dochter in Malawi.’

vol ligt met oude clubbladen van SDVB en de laatste edities
van de Barneveldse Krant. ‘In de zomermaanden ben ik liever

SDVB speelt nog steeds een belangrijke rol in het leven van

hier dan in m’n huis’, zegt hij over zijn ‘zomerverblijf’ naast

Jan. Hij bezoekt thuiswedstrijden van het eerste elftal en volgt

z’n woning aan de Kallenbroekerweg. De garagedeur staat

zijn club op de voet, bijvoorbeeld via de website. ‘Jammer dat

standaard open. ‘Lekker koel en aan gezelschap geen gebrek.

er geen clubblad meer is. Dat mis ik wel hoor.’ Enthousiaster

Het is hier soms net een instuif.’

is hij over de ‘prachtig vernieuwde kantine en accommodatie’
en de Familiedag, een jaarlijks evenement waarvan hij jaren

Meer informatie op versteegbuurman.com

Zestien kippen

geleden één van de grote initiators was. ‘Als ik al die mensen zie

Jan, vroeger werkzaam als uitvoerder in de bouw, geniet van

genieten, ben ik daar best een beetje trots op’, erkent hij.

een leven zonder verplichtingen. In de zomermaanden vragen

‘De Familiedag is elk jaar weer een feestje.’

Verkoop, onderhoud en reparaties van
nieuwe en gebruikte DAF, FIAT en Iveco
bedrijfswagens in Midden en Oost-Nederland.

Kromme voorzetten

was ik niet altijd de makkelijkste hoor. Ik heb een sterke mening

Het is 1968 als Jan voor het eerst in aanraking komt met SDV

en ben nogal rechtlijnig.’’

Barneveld. Zoon Dik meldt zich aan als lid en Jan en zijn vrouw
Aartje stromen in als vrijwilliger. Met een glimlach denkt de

SDVB is tientallen jaren het middelpunt van het sociale

Barnevelder terug aan zijn jaren als jeugdleider en invaltrainer.

leven van Aartje en Jan. ‘Soms leek het wel of we bij de club

‘Wat hebben we een schik gehad met z’n allen. Ook buiten de

woonden. Een geweldige tijd, waarin vriendschappen voor het

trainingen en wedstrijden om. Bijvoorbeeld in de winterstop als

leven ontstonden’, blikt Jan terug. Hij drukt het restant van zijn

we met het hele ‘zootje’ bij ons thuis erwtensoep gingen eten

smeulende sigaar uit in de asbak. ‘Aartje was nog fanatieker dan

na een training op de militaire stormbaan in Kootwijk.’ Zelf heeft

ik’, zegt hij na een korte stilte. ‘En ook naast het vrijwilligerswerk

Jan nooit gevoetbald, maar hij beschikte naar eigen zeggen

speelde ze een belangrijke rol bij de club. Als je ergens mee zat,

over een aardig linkerbeen. Zijn specialiteit, uitdraaiende

kon je altijd bij haar terecht. Toen ze in 2010 overleed noemde

voorzetten, liet hij vaak voor de training even zien. ‘De jongens

Dirk van Harten haar ‘De moeder van SDVB’. Dat vond ik heel

riepen dan: ‘Van Manen, geef nog eens een ‘kromme’.’ Tot de

treffend en mooi.’

overgang naar de senioren bleef Jan verbonden aan het team
van zijn zoon, waarvan onder anderen oud-voorzitter Ronald

10.000 oliebollen

de Wilde en voormalig hoofdtrainer Henk van de Pol deel

Jan bladert door één van de oude clubbladen en toont een

uitmaakten.

bericht over oliebollenverkoop van de Club van 100. ‘Dat was
me wat hoor. Op vrijdagavond lag deze garage vol met zo’n

‘Wat hebben we een schik gehad
met z’n allen’
Rechtlijnig
De Van Manens groeien al snel uit tot onmisbare SDVBvrijwilligers. Aartje is vooral druk met kantinewerkzaamheden,
lotenverkoop en het wassen van voetbalkleding, terwijl Jan
actief wordt als bestuurslid. Eerst in het jeugdbestuur en later
in het hoofdbestuur. Als rasorganisator krijgt hij bijna met alle
facetten van de vereniging te maken. Ook in jubileum- en
bouwcommissies en als mede-oprichter van de Club van

Coop
altijd dichtbij
•
•
•
•
•
•
•

online boodschappen ophalen
gratis parkeren
PostNL servicepunt
postzegels
verse jus sap-machine
bloemen & planten
leuke spaaracties, voetbalplaatjes in 2020!

Coop Barneveld
Lavendelplein 2

100 drukt hij zijn stempel op de club. ‘Organiseren lag mij
wel, blijkbaar had ik toch bepaalde capaciteiten’, blijft de
Barnevelder - begin deze eeuw benoemd tot erelid van SDVB
- bescheiden. ‘Het vrijwilligerswerk was leuk om te doen en

10.000 oliebollen, hier gebakken met beslag van bakker Van der
Veer. Wat een drukte en gezelligheid. Jeugdleiders en -leden
reden af en aan om nieuwe voorraad te halen. Jan en Greet
Klomp regelden de uitgifte en de formulieren en Jan Buwalda
zat in de keuken voor de geldzaken. Aartje zorgde voor de
catering: kippenpootjes, salade en soep.’
Jan kan uren praten over zijn belevenissen bij SDVB. Kostbare
herinneringen die hij onder meer levend houdt door de
thuiswedstrijden van het eerste elftal te bezoeken. ‘Langs de lijn
spreek ik mannen als Willem Taribuka, Henk Hendriksen, Max
van Ginkel en Wim Kuit en gaat het vaak al snel over vroeger.
Helaas zijn er al veel SDVB-vrienden uit die tijd overleden, maar
dat hoort bij het leven. De mooie herinneringen blijven. Ik hoop
nog lang van SDVB te kunnen genieten.’

vooral ook heel gezellig. Maar voor de mensen om mij heen

De A1, eind jaren zeventig. Staand, v.l.n.r: Jan van Manen, Arjan van Elten, Mike Aalders, Eric van Harten, Ronald de
Wilde, Peter Petersen, Gijs Harthoorn en Douwe Aalders. Gehurkt: Henk van de Pol, Jan Koot, Gert Teunissen, Peter
van Hierden, Dik van Manen, Arjan Hofland en Ben Beelen.

Een seizoen
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Plezier binnen én buiten
de lijnen. Binnen SDV
Barneveld zorgt de
Kidsclub samen met de
Club van 100 ervoor
dat onze jeugdleden
zich het hele jaar door
niet hoeven te vervelen.
Van Sinterklaas, het
Nieuwjaarstoernooi,
het Kidskamp tot de
jaarlijkse Familiedag.
Het hele jaar door
feest!

A-selectie 2019 - 2020

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

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

Zittend voorste rij v.l.n.r. Daquillio de

Lesley de Vette, Jeffrey van Deuveren,

Hilco Kalshoven (verzorger),

Gama, Levi Smit, Berend Doest (leider),

Silvan van Hierden, Kevin Eskens,

Milan van Elten, Stan van Rootselaar,

Wilco van Dijk (assistent trainer),

Maarten van de Groep, Luuc Knul,

Ruano Taribuka, Tim van de Weerdhof,

Johan de Man (hoofdtrainer),

Kevin Ooms, Irey Sadal.

Rens van Harskamp, Ruben van

Evert Bralts (leider), Niels Vlugt,

de Streek, Rico Kuijt, Mark van

Zakaria El Biyar.

Oudbroekhuizen, Ricardo Mengerink,
Aad Zwaan (materiaalman)

Wilco van Dijk stoomt jeugdspelers klaar voor SDVB 1

‘Opleiden is wat
anders dan
pamperen’

Je werkte twee jaar samen met
Dick Schreuder, vier seizoenen met
Hans van Arum en assisteert Johan
de Man nu voor het derde seizoen.
Is jouw rol in al die jaren hetzelfde
geweest?

mensen onderschatten de stap naar de

dat ik rustiger ben geworden. Ook dat

senioren. Met alleen voetbalkwaliteiten

heeft met ervaring te maken. Voetbal

ga je het echt niet redden. Je moet ook

blijft emotie, maar je hoeft na een slechte

de mentaliteit en gretigheid hebben om

wedstrijd niet altijd boos te worden.

In grote lijnen wel. SDVB heeft mij

te bereiken. Met die eigenschappen is

aangesteld als een soort cultuurbewaker,

een goede jeugdspeler ook goed bij de

Als voetballer kon je slecht tegen
je verlies. Hoe is dat als assistenttrainer?

iemand die de visie en het geluid van

senioren.

Verliezen hoort bij de sport, maar ik vind

het beste uit jezelf te halen en er alles
voor over willen hebben om je doel

de vereniging moet laten doorklinken
binnen het eerste elftal. Die rol probeer ik

het nog steeds niet fijn. Ik kan er vooral
heel slecht tegen als we verliezen door

sinds 2012 zo goed mogelijk te vervullen.

En dan is de kans op een basisplek
bij SDVB 1 groot?

Natuurlijk hebben Dick, Hans en Johan

Spelers als Rico Kuijt dwingen het zelf

fouten. Groot verschil met vroeger is

hun eigen visie en aanpak, maar dat is

af. Het mooiste is natuurlijk om met

dat ik dat gevoel niet meer mee naar

voor mij een kwestie van aanpassen.

zoveel mogelijk eigen jongens in het

huis neem. Ik zit niet meer de hele

Als assistent werk je in dienst van de

eerste elftal te spelen en daar werken

avond chagrijnig op de bank. Wel komt

hoofdtrainer. Doordeweeks krijg ik tijdens

we hard aan. Je moet opleiden alleen

de wedstrijd nog een paar keer voorbij

de trainingen veel vrijheid en is er sprake

niet verwarren met pamperen. Spelers

in m’n hoofd. De volgende dag heb ik

van gelijkwaardigheid, maar op zaterdag

uit eigen opleiding hebben een streepje

meestal nog even contact met Johan en

is er maar één eindverantwoordelijk.

voor, maar ze moeten zelf laten zien dat

ook een rondje hardlopen helpt om zo’n

ze goed genoeg zijn en dat ze over de

teleurstellende wedstrijd van me af te

Wat is jouw inbreng bij SDVB 1?

juiste mentaliteit beschikken voor SDVB 1.

zetten.

Johan leidt meestal de trainingen. Ik

Kwaliteit blijft uiteindelijk het belangrijkste

observeer en deel mijn bevindingen

criterium.

Wat zie je als hoogtepunten van
de afgelopen jaren?
De doorbraak van Rico Kuijt, een

steek ik veel tijd in de ontwikkeling van

De eerste klasse D oogt dit jaar
loodzwaar. Hoe schat jij de kansen
in van SDVB?

individuele spelers. Spelers beter maken

Met vier degradanten uit de Hoofdklasse

we wonnen door onze manier van

is uiteindelijk het enige dat telt. Als

kun je inderdaad spreken van een

spelen en trainen. En natuurlijk de

eindverantwoordelijke van Jong-SDVB

pittige indeling. We kunnen onze borst

kampioenswedstrijd tegen Berkum in

ben ik daar ook het hele seizoen mee

natmaken. Het kampioenschap lijkt op

2016. We leken dat seizoen kansloos

bezig. Jonge spelers begeleiden en

voorhand niet reëel, een periodetitel zou

voor de titel, maar kwamen onverwacht

opleiden geeft mij veel energie.

al heel mooi zijn.

terug in de titelrace. Tijdens de

Afgelopen seizoen beleefde
jeugdspeler Rico Kuijt zijn
doorbraak in SDVB. Komen er nog
meer talenten aan?

Wat is de kracht van de selectie?

speelden we vervolgens de beste

De homogeniteit, zoals ze dat zo mooi

wedstrijd van het seizoen. Geweldig!

In ons beloftenteam zie ik zeker spelers

Een mooie mix van verschillende

die de potentie hebben om nog dit

spelerstypen. Met Niels Vlugt, Kevin

seizoen basisspeler te worden in het

Je negende seizoen als assistent is
gestart. Word je de Foppe de Haan
van SDV Barneveld?

Ooms, Rico Kuijt en Ricardo Mengerink

eerste elftal. Mits ze het besef hebben

Wat mij betreft wel, maar het moet

hebben we een sterke as en ook Lesley

dat alleen goed kunnen voetballen niet

natuurlijk geen automatisme worden

de Vette speelt als ervaren speler een

voldoende is; er komt echt veel meer

dat ik doorga. Ik moet wel toegevoegde

belangrijke rol in de groep.

waarde hebben voor de club. Daarom blijf

met hem en als het nodig is leg ik de
training stil. Verder probeer ik veel
op het groepsgebeuren te letten en

Wilco van Dijk is begonnen aan zijn negende seizoen als assistent-trainer van SDVB 1.
Hij maakte veel mee - kampioenschappen
en degradaties - en zag Barneveldse talenten doorbreken en afhaken. ‘Spelers beter
maken is het enige dat telt.’

van de club werd en wedstrijden die

noemen. We hebben een jonge, gretige
ploeg die bereid is om keihard te werken.

ik ook kritisch kijken naar de vereniging.

In de afgelopen acht seizoenen heb
je veel meegemaakt bij SDVB 1. Ben
jij daardoor gegroeid als assistent?

Wat kunnen we doen om stappen te

Ervaring als voetballer is mooi, maar je

vereniging en A-selectie verbeteren?

hebt ook ervaring als trainer nodig. Wat

Er zijn nog genoeg uitdagingen om met

Een goede jeugdspeler wordt bij SDVB

dat betreft heb ik natuurlijk kunnen leren

al snel een toptalent genoemd, maar

z’n allen aan te werken.

van Dick, Hans en Johan. Ik denk ook

doet er alles aan om beter te worden.

Mis je die mentaliteit bij
sommige jonge spelers?
Wilco van Dijk is begonnen aan zijn derde seizoen als assistent van Johan de Man.

excellerende Rob Knul die een jongen

beslissingswedstrijd in Apeldoorn

bij kijken. Rico is daarvan een prachtig
voorbeeld. Hij gaat elke training volle bak,

een gebrek aan inzet of door domme

zetten met het prestatievoetbal? Hoe
kunnen we de wisselwerking tussen

De A-selectie:
jong en talentvol

Op zoek naar lekkere, verantwoorde
koﬃe op je werk? Bij Coﬀee@Work
hanteren wij een all-in-one concept.
Kwaliteit koﬃe én kwaliteit machines,
gewoon bij jou op je werk. Uiteraard
bezorgd op locatie. Kijk voor alle

De A-selectie be-

mogelijkheden op:

staat dit jaar uit ne-

Jouw beweging is onze zorg

Alsof je even thuis bent

gentien veldspelers
en drie keepers.
De gemiddelde

Medifit is er voor al jouw lichamelijke klachten. Met vestigingen
in Barneveld, Voorthuizen en Kootwijkerbroek is er altijd een
fysiotherapeut bij je in de buurt. Medifit is een PlusPraktijk; hét
bewijs voor betere kwaliteit fysiotherapie.

leeftijd is ongeveer
23 jaar. Meer dan de
helft (55 procent)
van de spelers komt

Ruim 20 specialisaties, waaronder:
• Bekkenfysiotherapie • Kinderfysiotherapie • Oedeemfysiotherapie

LUNCH

|

BORREL

|

DINER

• CRAFTA

• Lymfedrainage

• Oncofit

• Dry Needling

• Manuele therapie

• Revalidatie

• Handtherapie

• Medische fitness

• Sportfysiotherapie

www.medifit.nl | 0342- 41 45 15

uit de SDVB-jeugd-

Daquillio de Gama (26)

Rens van Harskamp (22)

Irey Sadal (29)

Deze snelle aanvaller uit

Rens is er één jaar tussenuit

Centrumspits Irey Sadal komt

Voorthuizen heeft bij VVOP in

geweest, om het nogmaals te

over van Bennekom. De aan-

de nieuwe spelers

acht seizoenen tweeënveertig

proberen bij VVOP. Bij die club

valler uit Arnhem heeft vooral

aan u voor.

competitiedoelpunten ge-

is hij opgegroeid, maar niet

in het zondagvoetbal furore

scoord. ‘Dakkie” gaat probe-

doorgebroken. In Barneveld

gemaakt, onder meer in de

ren deze lijn bij SDVB door te

gaat hij voor de felbegeerde

derde divisie bij OJC Rosma-

trekken.

plek onder de lat en gaat hij

len. De spits scoorde afgelo-

Wout van Voorthuizen assiste-

pen seizoen zeven keer in de

ren bij de keeperstrainingen.

competitie.
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Telefoon: 0342-74 50 61
www.ﬁt20barneveld.nl

behang
stucco d’or
tribe
gereedschap
schilders benodigdheden

Nieuw in ons assortiment Stucco d’or en Tribe
hoogwaardige, decoratieve, matte en
uitstekend dekkende muurverf met betoneffect
R.vandebeek VERF & BEHANG
Anthonie Fokkerstraat 27 | Barneveld
Ingang achterzijde
0342 - 404 601 | www.beekverf.nl

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 7.30 - 17.00 uur
vrijdag 7.30 - 16.30 uur

a Spandex Company

Zakaria El Biar (24)

Luuc Knul (22)

Tim van de Weerdhof (20)

Jeffrey van Deuveren (24)

Zakaria komt uit de jeugdop-

Luuc is de broer van Rob

Nu Jeroen van Binsbergen is

Jeffrey heeft al vijftien jaar bij

leiding van Huizen en heeft

Knul, een bekende naam bij

gestopt, zal er voor het eerst

SDVB gevoetbald, waarvan twee

één seizoen voor de amateurs

SDV Barneveld. Luuc is een

in jaren een echte strijd zijn

jaar in de A-selectie. Na drie

van Ajax gespeeld. Hij speelt

aanvallende middenvelder

om de plaats onder de lat. Drie seizoenen bij Renswoude keert

meestal linksbuiten, maar kan

met scorend vermogen. Deze

jonge keepers staan op de lijst. de middenvelder terug

ook als aanvallende midden-

Kampenaar is opgeleid bij Go

Tim, afkomstig van DOVO, is

velder uit de voeten.

Ahead, maar speelde afgelo-

de jongste van het stel.

pen seizoen bij WHC in Wezep.

op het nest.

kombijbincx.nl
STAALBOUW

DAK & WAND
BEPLATING

Rico Kuijt wil
tiki-taka op
sportpark
Norschoten

Onverwacht debuut
Met dezelfde nuchterheid debuteerde Rico een jaar geleden
in de hoofdmacht van SDVB. ‘Ik begon het seizoen bij het
tweede elftal en mocht tijdens de voorbereiding vanwege
blessures meetrainen bij het eerste. Tot mijn grote verrassing
mocht ik starten in de bekerwedstrijd tegen VVOP. Ik wist
natuurlijk wel dat ik in JO19-1 tot de beste spelers behoorde,
maar had nooit verwacht dat het zo snel zou gaan.’
Rico, SDVB’er vanaf zijn zesde jaar, veroverde geruisloos een
basisplek en draaide een constant seizoen in de eerste klasse.
‘Fysiek was het soms wel zwaar, maar ik heb er vooral heel erg
van genoten. Het seizoen is voorbij gevlogen.’

Een jaar geleden was hij nog jeugdspeler, dolblij was met een
paar minuten speeltijd in het eerste elftal. Inmiddels behoort

Mogen
wij u een
handje helpen?
Structureel of incidenteel. VDB Dienstverlening heeft direct flexibele arbeidskrachten beschikbaar op het moment dat
het ú uitkomt. Ons bedrijf is volledig gecertificeerd en levert extra handen voor elke sector.
Waar, wanneer en hoe lang u maar wilt. Dat maakt
ons veelzijdig in personeel.
VDB Dienstverlening BV  Renswoude  T 088 - 494 00 00  I www.VDBgroep.eu

‘Je moet
schieten
anders kun
je niet scoren.’
Johan Cruijff
CHECK DE OPENSTAANDE
VACATURES OP ONZE WEBSITE
Solliciteer nu

Rico Kuijt (20) tot de steunpilaren van SDVB 1. ‘Ik kan niet
PREFAB BETON

wachten tot de competitie begint.’

‘Het seizoen is voorbij gevlogen’
Vechten
Voor het komende voetbaljaar legt hij de lat hoog. ‘Vorig

TOTAALBOUW

Rico is een echte voetballiefhebber. De middenvelder kan

seizoen zie ik als een leerjaar, waarin ik natuurlijk ook moest

bijvoorbeeld enorm genieten van de acties van Frenkie

wennen aan het niveau en het spelen in een eerste elftal. Dit

de Jong of het korte combinatievoetbal van Barcelona,

jaar wil ik me echt doorontwikkelen. Fysiek sterker worden,

wereldwijd bekend als tiki-taka. ‘De bal laten gaan, kort spel

beter verdedigen, de bal sneller laten gaan, betere aannames…

en veel beweging. Zo probeer ik zelf ook te voetballen.’

Persoonlijk wil ik echt stappen zetten en als team natuurlijk
ook. De competitie-indeling is zwaar, maar dat zie ik alleen

De Bonkelaar 7 • 3774 SB • Kootwijkerbroek • info@bincx.nl

Het niveau van de Spaanse grootmacht tikt Rico nog niet

maar als een mooie uitdaging voor onze jonge ploeg. Als we

aan, maar hij is wel hard op weg om uit te groeien tot

keihard voor elkaar vechten, kunnen we ver komen.’

publiekslieveling op sportpark Norschoten. De kritische
Barneveldse aanhang is dol op zijn dribbels, loopacties en

Rico is vastbesloten om van elke wedstrijd maximaal te

passes. En dan hebben we het nog niet eens over zijn zes

genieten. ‘Als klein mannetje droomde ik ervan om in SDVB

doelpunten. Rico: ‘Die aandacht is erg leuk en geeft zeker een

1 te spelen. Geweldig dat dit al zo snel is gelukt. Hopelijk

boost, maar ik laat me niet gek maken. Ik probeer altijd mijn

kunnen we de supporters dit jaar ook laten genieten. Tiki-taka

eigen spelletje te spelen.’

op sportpark Norschoten, dat lijkt me wel wat.’’

De thuiswedstrijden
beginnen om
15.00 uur.

Kom jij SDVB 1
aanmoedigen?
SDVB.NL

www.ARGOSBARNEVELD.nl

DFS Opheusden

DZC’68

Een jaar of vijf geleden stuwde Stichting Sport Promotie
Neder-Betuwe DFS met veel geld naar de hogere regionen
in het amateurvoetbal. Daarna is er steeds weer sprake van
een soort haat-liefdeverhouding tussen de vereniging en de
sponsoren. Door deze perikelen degradeerde de ploeg uit
de hoofdklasse. De vrede lijkt weer getekend en een nieuw
legertje topvoetballers mag onder trainer Arno Arts proberen
de opmars weer in te zetten.

DOS’37

Go Ahead Kampen
De rust is duidelijk weergekeerd bij Go Ahead. Met Marco
Roelofsen aan het roer eindigde ploeg als derde. Net als
DTS liepen de Kowetten in de finale van de nacompetitie de
promotie mis door penalty’s. Met een nauwelijks gewijzigde
selectie zal men rustig verder willen bouwen.

CSV Apeldoorn

De tegenstanders

Na tien jaar keert CSV Apeldoorn terug in de eerste
klasse. Vorig jaar wist de ploeg nog nipt het vege lijf te
redden, maar nu was er geen houden meer aan. Een forse
verjonging moet bouwstenen leveren voor de toekomst.
Maar of er nu al meteen geknokt kan worden voor
revanche? In ieder geval schat ik ze toch wel in voor een
plaats in het linkerrijtje.

DZC kan wel eens een van de slachtoffers worden
van de verzwaring van deze competitie. Alle ploegen
die de Doetinchemmers zo knap onder zich wisten te
houden, zijn gedegradeerd.

Stabieler dan daar in Vriezenveen ga je het niet krijgen.
Al drie seizoenen achtereen op de achtste plaats
eindigen en vrijwel geen mutaties in de selectie.
DOS’37 wordt weer ‘gewoon’ achtste.

WHC
Dat WHC na één seizoen alweer terug is in 1D, dat was
volgens trainer Wiljan Mossing Holsteyn een kwestie
van kwaliteit. Daarom werd er deze keer geïnvesteerd
in een viertal zwaargewichten. Dat maakt WHC
prompt weer kampioenskandidaat.

SVZW
Ze werden twee jaar geleden mooi kampioen is een zware
klasse 1D. Afgelopen seizoen degradeerde Philip Agteres
weer roemloos met zijn team. Dit seizoen mag hij de
scherven bij elkaar vegen en weer proberen de draad op te
pakken. Daarvoor is de selectie flink op de kop gezet.

Bennekom
Oei, wat was Bennekom dichtbij de felbegeerde promotie.
Het missen van het kampioenschap was zo’n dreun, dat de
nacompetitie ook niks werd. De selectie van Bennekom kent
traditioneel weer veel wijzigingen. Bij de nieuwelingen zitten
opvallend veel talenten die overkomen van BVO’s. Dit maakt
Bennekom kampioenskandidaat nummer 1.

DTS Ede
DTS liep in de finale van de nacompetitie promotie
mis, na penalty’s. Dit seizoen zal een nieuwe poging
worden ondernomen met vrijwel dezelfde selectie.
Meest opvallende transfer is de komst van Remco
Speelziek.

SDV Barneveld wil ook dit seizoen een rol van betekenis spelen in de
eerste klasse D. Een pittige uitdaging, want de concurrentie is
moordend. Een vooruitblik van clubverslaggever Tijmen van Ginkel.
‘Het wordt dringen aan de top. Ik verwacht veel technisch voetbal,
dat wordt genieten.’

KHC

Hierden

KHC raakt twee goalgetters kwijt, maar krijgt daar
Ozhan Kardag voor terug. Ook voor deze Kampense
ploeg geldt dat alles in het teken zal staan van de
derby’s. Het linkerrijtje zal een knappe prestatie zijn.

Hoe gaat Hierden de leegloop verteren? Maar liefst
vijf spelers zijn gestopt. De nieuwe trainer Henri
Brink krijgt een loodzware klus.

Nunspeet
Het blijft onrustig in Nunspeet. Onder interim-trainer
Lucas Hoekman wist men ternauwernood het vege lijf
te redden. Nu mag trainer Erwin Brem het proberen.
Het moet dus vooral met eigen kweek. De kruik gaat
zo lang te water tot hij barst.

D.O.S. Kampen
Na vier seizoenen keert DOSK terug naar het niveau
waar deze vereniging minimaal thuishoort. Enkele
jaren geleden werd een drastische verjongingsslag
met eigen jeugd doorgevoerd. Het resultaat mag er
zijn. De derby’s met de andere Kampense ploegen zijn
de beloning. DOSK kan wel eens voor een verrassing
zorgen.

Nieuwsgierig?
Wij brengen het nieuws dichtbij

SDVB:
Sterk Door
Vrijwilligers
Barneveld

SDVB heeft meer dan tweehonderd actieve
vrijwilligers. Dit korps is de kurk waarop de
bloeiende vereniging met meer dan duizend
spelende leden drijft. De ‘V’ in SDVB staat
voor vriendschap, vrienden, vrijwilligers.
Zonder de honderden anderen tekort te
doen, ging clubreporter Tijmen van Ginkel
in gesprek met een vijftal uit de groep
‘Accommodatie’.
Zomaar een donderdagochtend op sportpark
Norschoten. Ik had ook een andere ochtend uit
kunnen kiezen, want er zijn altijd wel vrijwilligers
bezig. De meeste vrijwilligers zijn actief op de
tijden dat spelers en supporters op het sportpark
zijn. De stille krachten zijn er juist buiten die
tijden. Het is negen uur, koffietijd. Een perfecte
tijd voor mij om aan te schuiven. Deze keer zijn
aanwezig: Henk Brink, Arie van Ginkel, Dick
Leeuwis, Gerard Groeneveld en Bert Esveld. Er
zijn ook een paar mensen van de gemeente
Barneveld. ‘Die zijn fantastisch. We hebben een
geweldig goede samenwerking. De gemeente is
heel belangrijk voor ons’, aldus Arie. De anderen
kunnen het beamen.
Maar laten we eerst bij het begin beginnen. Er zijn
vijftien groepen vrijwilligers, van bestuur tot oud

Lokale nieuwsmakers
sinds 1871

papier en van scheidsrechters tot leiders. Al deze
groepen hebben mensen nodig, die worden deels
geworven via de taakplicht voor de leden.
Een van deze groepen is de vrijwilligersgroep

Uw luisterend oor
voor iedere nieuwe
oplossing

Accommodatie: een groep leden die verantwoordelijk is voor

1200 helpers extra

het onderhoud van het sportpark. Sommigen een paar uur

De mannen doen hun stinkende best, maar ze kunnen het

per week, sommigen hebben er bijna een dagtaak aan. Zo

ook niet alleen. Hoe hun taak makkelijker zou worden? ‘Als alle

blijkt al snel, ieder heeft zijn eigen stukje van het pakket en

mensen meehelpen en af en toe eens achterom kijken en wat

neemt zijn verantwoordelijkheid daarvoor hoog op.

oprapen, dan hebben we plots 1200 helpers extra.’ Maar als er
dan echt iets loos is? ‘Gerard is een halve dag bezig geweest,

Pico bello

omdat een kleedkamer tot aan het plafond onder de shampoo

Neem nu Dick Leeuwis; in zijn scootmobiel scheurt hij

gespoten was. Maar toen uitgevogeld was welke jongens dat

nog steeds rond om de strijd aan te gaan met het onkruid.

op hun geweten hadden, hebben ze de week daarna, in plaats

‘Spuiten mag niet meer, dus is het een stuk lastiger geworden.

van training, een hele avond kleedkamers schoongemaakt. Kijk,

We borstelen en we branden.’ Zo zijn er legio klussen, van

zo help je elkaar. We kunnen het niet alleen, maar zo samen

prullenbakken legen tot reclameborden verhangen en netten

komen we er wel.’

vervangen. De mannen zijn er maar druk mee. Behalve als

TELECOM

ICT

INTERNET
OF THINGS

Van Delen richt zich op het volledig ontzorgen van haar klanten
qua telefonie, ICT en Internet of Things. Door onze hechte partnerships met
diverse grote providers zijn we altijd up to date en kunnen we een compleet
pakket aanbieden. Met Van Delen bent u klaar voor de toekomst.

Parmentierstraat 17 | 3772 MS Barneveld | 0342 - 22 44 44 | vandelentelecom.nl

het regent: ‘Dan komen we niet’, aldus Dick. ‘Dan kan ik

Wat er ook gebeurt, de dag begint voor de ochtendploeg altijd

niet borstelen en valt het voor de rest ook niet mee.’ De

heel sociaal. Om negen uur is het koffietijd. Tijd voor omzien

ochtendploeg pakt hun taak volgens Arie serieus op. ‘Wij

naar elkaar en veel gezelligheid. ‘Dat is tot half tien en dan

zorgen er voor dat het sportpark er zo pico bello bij ligt.’

gaan we weer aan de gang. Oh, hee het is al half tien geweest,

Maar er is vooral ook tijd voor gein en vriendschap. ‘Zo kwam

we moeten nodig weer aan de gang’, roept Dick Leeuwis.

Ruud Morren in de rust van een wedstrijd bij me. Hij had

En weg is iedereen. Heerlijk om hierbij te mogen horen. De

doorgekregen dat we zijn reclamebord op de kop hadden

sfeer is die van Sterk Door Vriendschap Barneveld, maar deze

gehangen, haha.’

hondstrouwe leden maken er ook Sterk Door Vrijwilligers
Barneveld van. Dat doen ze samen met ruim tweehonderd

Het valt wel op dat we hier met een ervaren groep te maken

anderen. Zo maken we samen een club om van te houden.

hebben. Dick: ‘De vergrijzing slaat toe. Neem Wim Kuijt, die is

Een club waar je bij wilt horen.

al 86 en ruimt elke maandag vuilnis op en poetst de tribune.’
Jonge jongens uit die taakplichtgoep, gebruiken jullie die
ook? ‘Dat valt niet mee. Wij werken overdag en dan moeten
zij werken of naar school. Het is geprobeerd op vrijdagavond,
maar dat was niet zo’n succes. Nee, wij zoeken dan liever naar
mensen die stoppen met werken, zoals nu Bert Esveld’, aldus

Wij zijn
verhuisd!

Henk. ‘We hebben er ook geen 25 nodig, maar een paar erbij
dat zou wel lekker zijn.’ Er is wel een flinke groep, waaruit
mensen af en toe gebeld worden om bij te springen dat werkt
goed. ‘Ja, ik ben kersvers. Ik ben relatief jong’, reageert Bert.

Voelt u zich aangesproken en wilt u deze groep
helpen, neem dan contact op met Rein Kuijt.
Voor alle andere taken en steun kunt u een mail
sturen naar vrijwilligerswerk@sdvb.nl.
Een aanrader.

Ook zo nieuwsgierig?
Kom eens langs op
Nieuwstraat 44.

Branding • Content • Digital

SDVB: Sterk Door
Vrijwilligers Barneveld

code-blauw.nl

Business club
SDV Barneveld
pakt uit

De zekerheid
van elkaar
helpen

2019-2020

Univé Barneveld
088 181 50 00
barneveld@unive.nl

Kampstraat 30
Barneveld

De actieve SDVB Business Club komt regelmatig bij elkaar voor inspiratie, verbinding, gezelligheid
en natuurlijk om te netwerken. Dit doen ze bij één van de honderdtwintig leden op de zaak of in
de fantastische nieuwe businessruimte. En uiteraard wordt er weleens een voetbalwedstrijdje
meegepakt. Als lid van de businessclub heb je toegang tot al deze evenementen én tot de
thuiswedstrijden van SDVB 1, inclusief gezellig nabespreken en netwerken in de businessruimte.
Interesse? Mail naar sponsorzaken@sdvb.nl.

Na een goede
wedstrijd...
...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.

Marchandweg 30

3771 MP Barneveld

Tel: 0342 - 420 102 - Fax: 0342 - 414 871

Langstraat 80 Barneveld
 0342 41 20 21

E-mail: info@vandelen.nl - Website: www.vandelen.nl

www.erkensdranken.nl

Woensdag 16 oktober 2019
18.00 – 22.30 uur

Zaterdag 23 november 2019

16.00 – 22.00 uur

Woensdag 11 december 2019
07.30 – 09.00 uur

Wijnproeverij met Erkens Drankenspe-

Naar Frans van Seumeren en

Kerstontbijt bij Van Delen Telecom.

ciaalzaak & de Zuivelhoeve in de SDVB

FC Utrecht - AZ

Met bekende spreker!

Dinsdag 7 januari 2020
19.30 – 22.30 uur

Dinsdag 3 maart 2020
18.00- 22.30 uur

Nieuwjaarsreceptie bij Rose Garden

Ondernemers verrassingsavond bij

Woensdag 13 mei 2020
18.00 – 22.30 uur

businessruimte

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

VEVR. Met bekende spreker!

Barneveld Ondernemingen Tour.
Bedrijfsbezoeken aan sponsors die
gevestigd zijn op de Harselaar

Oostlaan 3-5
Barneveld
T: 0342-412254
vandenhoornbarneveld.nl

Bestratingsmaterialen
Graszodenkwekerij

Donderdag 18 juni 2020
17.30 – 22.30 uur
Haring Party & Seizoensafsluiting SDVB
BC 2019-2020 bij Auto Versteeg Buurman. Met bekende spreker!

Samen kunnen we zorgen voor
inspiratie, beleving, netwerken
en onderlinge handel!

Bedrijfssoftware
voor toppers
en knokkers

3 vragen aan:
De nieuwe
technisch
coördinator
meidenvoetbal

een groep te staan, was het logisch dat ook ik training zou
gaan geven en leider zou worden. Nu ben ik dus technisch
coördinator‘
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.’
Hoe staat de dames- en meidentak ervoor?
‘Het aantal meisjes en dames binnen de vereniging is in de

Yvonne Veldhuizen (30), docent

afgelopen jaren hard gegroeid. Inmiddels hebben we het over

Lichamelijke Opvoeding, loopt al

meer dan 150 leden en dit aantal blijft alleen maar groeien.

jaren mee bij het meidenvoetbal

Binnen elke leeftijdscategorie zijn er meerdere meisjes- of

binnen SDVB en coördineerde

vrouwenteams.’

vorig jaar ook trainingen van
jongensteams. Sindskort vervult ze

Wat zijn je doelstellingen?

de rol van technisch coördinator

‘Ik vind dat we onze doelstelling nog niet hebben behaald

dames- en meisjesvoetbal.

binnen de club. Daarom wilde ik de uitdaging van technisch
coördinator graag aangaan. Bij de dames hebben we nu

Hoe ben je bij het meidenvoetbal binnen SDVB betrokken

krap twee teams, maar vanuit de jeugd komt er een enorme

geraakt?

doorstroom aan. Het zou dus mooi zijn als we binnen elke

‘Ik heb de meiden en vrouwen binnen de club zien groeien.

leeftijdscategorieeën twee teams kunnen behouden en

Rianne - mijn zus - en ik zijn lang geleden begonnen

er zo een mooie doorstroom zal plaatsvinden richting de

om de dames naar een hoger plan te tillen binnen de

dames. Zo kunnen we doorselecteren en hopen we dat

club. Vanzelfsprekend was dat er hiervoor een technisch

het niveau blijft stijgen. Het is wel mooi dat Rianne binnen

coördinator moest komen. Rianne heeft deze rol toen op zich

de meidencommissie blijft meedenken. Zo kunnen we hier

genomen. Hierbij kreeg ze hulp van een meidencommissie

samen aan blijven bouwen.’

met enthousiaste voetbalvaders die graag mee wilden denken.

afas.nl

Aangezien het altijd al meer mijn ding is geweest om voor
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seizo

Moba. Wereldmarktleider in
eiersorteer- en verpakkingsmachines.

vrij. 1 november

oliebollenverkoop

wo. 20 november

het Sinterklaasfeest

do. 2 en vrij. 3 januari

nieuwjaarstoernooi

januari

bingo

februari

FIFA 20 toernooi

Club van 100 in actie voor de jeugd
verkoop van oliebollen van Bakker van der Veer

Feestmiddag voor de jongste jeugd tot en met 7 jaar (tt en O8)

Locatie Veluwehal, voor alle jeugdleden

avond vol verrassingen en prijzen!
(09-010-011-012-013)

game avond voor jeugdleden

www.werkenbijmoba.nl

maart

uurtje frituurtje + rommelpot
samen snacken & potje voetballen (o14+)

TROTSE SPONSOR
SDV BARNEVELD

wo. 8 april

eieren zoeken

juni

familiedag

Tel. 0342 - 49 20 35

info@rijnderssport.nl

feestelijke afsluiting van het seizoen, voor de hele familie!

* datum activiteiten zijn onder voorbehoud,
volg ons via facebook en instagram voor de laatste nieuwtjes!

voetbal running fitness indoor
Jan van Schaffelaarstraat 56 Barneveld

wie vindt het gouden ei? (tt-08-09)

Graag tot dan!
Sportieve groet van
de SDVB KIDSCLUB

www.rijnderssport.nl

TIVITEITEN
OM DEZE LEUKE AC
MOGELIJK TE MAKEN
KUNNEN WE NIET
S
ZONDER SPONSOR
EN VRIJWILLIGERS!
N?

KUNT U ONS HELPE

AR
STUUR EEN MAIL NA
KIDSCLUB@SDVB.NL

Accountancy
Fiscale dienstverlening
HR Services

Bedrijfsadvisering
Corporate Finance
Family Office

schuiteman.com

Volg ons via:

kidsclubsdvb

sdvbkidsclub

P-services presenteert:

Jigler.nl
Hét vacatureplatform voor
elke stap in je carrière.

