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Voorwoord

De oprichters van vijf van zeventig jaar geleden zullen nooit en te nim-
mer hebben bevroed, dat hun daad van toen in 2005 op grootse wijze
gevierd zou worden. En wat nog vele malen belangrijker is, dat de vv
Dalen is uitgegroeid tot een prachtige voetbalclub. Een club waar in de
loop van de jaren vele talentvolle voetballers zich hebben kunnen ontwik-
kelen, hebben geschitterd of nog steeds schitteren in het vaderlandse top-
voetbal.

Gesteund door een goede organisatie heeft de vv Dalen aangetoond een
vereniging te zijn, die zich in het Noord-Nederlandse voetbalgebeuren
een plaats heeft verworven die niet meer weg is te denken.
In een gemeenschap schept een voetbalvereniging binnen de sociaal
maatschappelijke levenscultuur een band, die van grote waarde is en dan
maakt het in wezen niet uit op welk niveau men speelt. Het eerste elftal
speelt momenteel in de tweede klasse en dit is het niveau waar een ver-
eniging als de vv Dalen ook minimaal thuishoort.
In de tijd gemeten is er echter ook veel veranderd in het voetbal en een
vereniging met de omvang van de vv Dalen anno 2005 te besturen is geen
sinecure meer. Van de bestuurders en alle andere functionarissen binnen
de vereniging vraagt het erg veel initiatief, organisatie en improvisatie om
dit alles op een juiste wijze te kunnen managen. Hier is veel en voldoen-
de opgeleid kader voor nodig. Kader dat hoofdzakelijk voortkomt vanuit
de vrijwilligers en daar, waar nodig, professionele ondersteuning krijgt
van de aangestelde trainers.

Kaderwerving en -behoud is een zaak, die ons als bestuurders continue
bezig houdt. Bij de vv Dalen wordt dit goed opgepakt en in de afgelopen
jaren zijn gezamenlijk met de K.N.V.B. een aantal cursussen en activitei-
ten gerealiseerd. De rol van de vrijwilliger is van enorm belang, de kracht
van en voor onze mooie voetbalsport blijft het vrijwilligerskorps.
Gezamenlijk, K.N.V.B. en verenigingen, hebben wij een duidelijke taak
in de ondersteuning, opleiding en begeleiding van deze harde en vaak
ondergewaardeerde werkers.

Namens de K.N.V.B. wil ik de jubilaris van harte feliciteren met het 75-
jarig jubileum en wat de toekomst betreft: veel succes met uw vv Dalen!

Jan van Driel
Vice-voorzitter KNVB district Noord.

3



4



5

Inhoud

VOORWOORD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

VOORZITTER JUBILEUMCOMMISSIE  . . . 7

INLEIDING  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

HOOFDSTUK 1
De Geschiedenis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Het prille begin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Het eerste bestuur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DE PERIODE 1930-1940  . . . . . . . . . . . . 12
Het clublied  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
DE PERIODE 1940-1950  . . . . . . . . . . . . 14
De invloed van de oorlog  . . . . . . . . . . . . . 15
Bestuurlijk reorganisatie  . . . . . . . . . . . . . . 16
De eerste betaalde trainer  . . . . . . . . . . . . . 16
DE PERIODE 1950-1960  . . . . . . . . . . . . 17
De tijd van de grote evenementen . . . . . . . 17
Abe komt... of niet !  . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
De zomerfeesten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Een nieuw sportcomplex  . . . . . . . . . . . . . . 22
DE PERIODE 1960-1970  . . . . . . . . . . . . 25
Enerverende ontwikkeling . . . . . . . . . . . . . 25
Sportieve prestaties  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DE PERIODE 1970-1980  . . . . . . . . . . . . 32
Promotie en degradatie  . . . . . . . . . . . . . . . 32
Wijziging bestuurlijke organisatie  . . . . . . . 34
Strubbelingen - Germanicus en Dalen  . . . 35
DE PERIODE 1980-1990  . . . . . . . . . . . . 35
50 jarig jubileum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Bestuurlijke activiteiten  . . . . . . . . . . . . . . . 42
DE PERIODE 1990 TOT HEDEN  . . . . 42
Afscheidswedstrijd Martinus Ruinemans . . 43
Activiteiten in kader 75-jarig bestaan  . . . . 45
De sportieve prestaties . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Winnaar Protos Weering Zaalvoetbal  . . . . 48
2002: promotie naar de tweede klasse  . . . . 51

HOOFDSTUK 2
De accommodatie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Stichting Sportpark  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
De kleedgelegenheid  . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Uitbreiding van het sportcomplex  . . . . . . . 59
Modern kantine vervangt “Het Trefpunt”  . 61
De bouw van een sporthal . . . . . . . . . . . . . 61
De laatste ontwikkelingen  . . . . . . . . . . . . . 61

HOOFDSTUK 3
Damesvoetbal in Dalen  . . . . . . . . . . . . . . . 62
De oprichting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
De eerste successen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
De opbouw van een team  . . . . . . . . . . . . . 64
Winst in het Drentse bekertoernooi  . . . . . 64
Moeilijke tijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
De opleving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1986-1987: het definitieve eind  . . . . . . . . 66

HOOFDSTUK 4
De supportersvereniging i.o.  . . . . . . . . . . . 67

HOOFDSTUK 5
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst  . . . 69
Het verleden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
De huidige situatie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Voetbalkamp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Zwaluwentoernooi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
A- en B-toernooi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Uittoernooien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Futsal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Taarttoernooi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Onderling E- en F-toernooi  . . . . . . . . . . . 74
Pupil van de week  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Schoolvoetbal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Verloting en de club van 100  . . . . . . . . . . 74

HOOFDSTUK 6
Het talent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Evert Bleuming  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Ernst Söllner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Gerald Sibon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Paul Kamstra en Johan Wigger  . . . . . . . . . 80

HOOFDSTUK 7
Feiten en cijfers op een rij  . . . . . . . . . . . . . 81
De voorzitters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
De trainers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Arthur van der Veen  . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Erelid en leden van verdienste  . . . . . . . . . . 86
Ledenaantal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

HOOFDSTUK 8 
Diverse foto’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87



6



Voorzitter Jubileumcommissie

Beste leden en oud-leden,

In de eerste plaats wil ik u allen feliciteren met het 75-jarig bestaan van onze vereniging.

Vijf en zeventig jaar voetbal in Dalen. Nee, niet de oudste club, maar zeker één waar alle facetten van
een vereniging in opgesloten zitten. Dan ga je automatisch terug in de historie, zonder echter het heden
en de toekomst uit het oog te verliezen.
In de historie liggen de vele anekdotes, de vele derby’s tegen ploegen uit de omliggende dorpen. In het
heden hebben we te maken met een vereniging van meer dan 500 leden. Dit vergt veel organisatorisch
vermogen en nog veel meer van de vrijwilligers.
We willen in de toekomst onze vereniging net zo bloeiend houden, zullen we met elkaar, precies zoals
in het verleden en heden achter de club moeten blijven staan.
Het hoeft geen betoog dat de viering van een jubileum veel voorbereiding vraagt. Om tot een goede
invulling van het programma te komen, werd er al in 2001 besloten een jubileumcommissie in het leven
te roepen. 

De jubileumcommissie is samengesteld uit de volgende leden: 
Achterste rij v.l.n.r. Jans Koert (voorzitter), Olf Slagter, Renso Warta, 
Henk Scholten (penningmeester) en Altinus Meijerink.
Voorste rij v.l.n.r. Rieks Brands, Harrie Boer en Rudy Reinink.
Riekus Hazelaar (secretaris) ontbreekt op deze foto.
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Met het stukschieten van een papieren wand werd op zondag 22 juni 2003 tijdens de familiedag het
officiële startsein gegeven voor activiteiten in het kader van het 75-jarig bestaan van de club in 2005. 
De handeling werd tijdens de familiedag verricht door het oudste en het jongste lid van de vereniging,
de 71-jarige Jan Meijering en de 4-jarige Jarne Esschendal. Zij zorgden er met een welgemikte trap voor,
dat er een bord zichtbaar werd met de tekst: “vv Dalen 75 jaar: 1930-2005”.

Nadien werden er diverse activiteiten op touw gezet om financiële dekking te vinden voor de festivitei-
ten rondom het jubileum. Zo werd in 2003 de “Bremtocht”, een fietspuzzeltocht voor het hele gezin,
nieuw leven in geblazen. Verder werd er een eeuwig durende kalender met historische elftalfoto’s uitge-
geven. 

Tot slot wil ik de wens uitspreken, dat we een prachtig jubileum mogen beleven en op de reünie veel
oude voetbalvrienden van weleer mogen begroeten. Dit zal de vereniging mede sterken om vol goede
moed aan een nieuwe bloeiende periode te beginnen.

Jans Koert,
voorzitter van de jubileumcommissie.
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Inleiding

Beste lezer,

Vóór u ligt het jubileumboek dat is samengesteld ter gelegenheid van het
75-jarig jubileum van de voetbalvereniging Dalen. In het boek treft u een
beschrijving aan van de belangrijkste gebeurtenissen, die hebben plaatsge-
vonden in de historie van de club. 

Voor het schrijven van het boek heb ik verschillende bronnen geraad-
pleegd, zoals jaarverslagen, kasboeken en krantenknipsels. Verder bevat
het boek verhalen van leden, die in verschillende tijdvakken actief zijn
geweest voor de vereniging. 

De feiten en anekdotes worden afgewisseld met foto’s. Het boek preten-
deert niet volledig te zijn, het geeft een tijdsbeeld van de afgelopen 75 jaar. 

Ik hoop, dat u veel plezier mag beleven bij het lezen van het boek. 

Tot slot wil ik iedereen, die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van
dit jubileumboek, hiervoor hartelijk danken!

Altinus Meijerink,
April 2005.
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Hoofdstuk 1: De geschiedenis

Het prille begin
Aan het eind van de jaren ’20 ontstaat er in Dalen een steeds grotere behoefte om een zelfstandige voet-
balvereniging op te richten. Er wordt in die tijd wel door Dalenaren gevoetbald tegen allerlei buurt-
schappen. Zo is het bekend dat er in Zwinderen al voor de Eerste Wereldoorlog een wedstrijd heeft
plaatsgevonden tussen 11 man uit Dalen en 11 man uit Hoogeveen. Korte broeken bestonden toen nog
blijkbaar nog niet, want de spelers bewogen zich voort in hun onderbroek. In omliggende plaatsen werd
al langere tijd in georganiseerd verband voetbal gespeeld. Zo werd er in Oosterhesselen door “V.I.O.S”
en in Coevorden door “Germanicus” al enige jaren in competitieverband voetbal gespeeld. Opvallend
in dit verband is dat de eerste wedstrijd, die V.I.O.S. na de oprichting in 1918 speelde, tegen een elftal
uit Dalen plaatsvond. Een aantal spelers, waaronder de gebroeders Kalkdijk en Gerhard Scholten, kwam
in competitieverband uit voor Germanicus en verhaalde enthousiast over hun ervaringen. 
Enkele notabelen besluit in 1930 tegemoet te komen aan deze behoefte en neemt het initiatief tot het
oprichten van een eigen voetbalvereniging. Met name politieman W. Ramaker, commies Y. de Boer,
postkantoorhouder G.J. Essing, H. Oldenbandringh, E. Hommes en smid Naber spelen een prominen-
te rol in de oprichting. Men richt een terrein achter de villa van de Muinck Keizer in als voetbalveld.
Voor een plaatsbepaling: op dit moment zou het veld rechts achter de spoorovergang in de wijk
Kymmelskampen liggen. 
De datum 23 juli 1930 gaat de boeken in als officiële datum van oprichting. Er worden statuten en een
huishoudelijk reglement opgesteld. Hierin staat vermeld wat men onder “leden” verstaat. De leden zijn
verdeeld in:
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1. ereleden. Leden, die zich voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen op voor-
stel van minstens zes leden, bij besluit van een algemene vergadering met minstens 7/8 van de
geldige stemmen tot erelid worden benoemd.

2. werkende leden zijn zij, die de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.
3. aspirant-leden zijn zij, die jonger zijn dan 16 jaar.
4. rustende leden
5. donateurs ondersteunen de vereniging met een geldelijke bijdrage.

In de statuten wordt onder artikel 11 beschreven dat men pas lid van de vereniging kan worden na bal-
lotage en stemming: “Zij, die lid van de vereniging wenschen te worden, wenden zich daartoe schriftelijk
tot den secretaris met opgave van naam, woonplaats en ouderdom. Om als lid te kunnen worden aangeno-
men moet men tenminste de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zichvereenigen. Geballoteerd zijnde
kan men zich eerst na drie maanden weder als lid voorhangen.”

Het eerste bestuur
Het eerste bestuur wordt gevormd door voorzitter W. Ramaker, secretaris commies Y. de Boer en pen-
ningmeester “Botter” Scholten. Verder maken H. Oldenbandringh, G.J. Essing, N. Naber en E.
Hommes deel uit van het bestuur. N.G. Kalkdijk, in de volksmond beter bekend als “Dieksien” wordt
benoemd als commissaris van materiaal. Hij beheert en onderhoudt de materialen, waaronder de bal-
len.
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Het eerste kampioenselftal van Dalen met bestuur 1932.
Staand v.l.n.r.: Commies de Boer, Nats Naber, Botter Scholten, Jan Assen, Hinderk Eising, Geert Joosten, Herman Visser, 

Loeks IJpelaar, Tiens Assen, Gerhard Scholten, Dieksien Kalkdijk, Eis Hommes, Henny Oldenbandringh en Gerrit-Jan Essing
Zittend: Rieks Vleems, Roelof Kalkdijk, Jan Harm Assen, Tiens Kalkdijk, Harm Hidding en Izaak Bierman.



DE PERIODE 1930-1940
De kersverse vereniging meldt zich aan
bij de Drentse Voetbal Bond, afdeling
Zuid en mag in het eerste seizoen uitko-
men in de tweede klasse van deze bond.
De club start met 19 actieve leden en de
kleding bestaat uit een zwarte broek een
blauw shirt. In het seizoen 1931-1932
weet Dalen het kampioenschap te beha-
len en promoveert naar de eerste klasse.
Het beslissende duel tegen
Gramsbergen wordt met 3-0 in het
voordeel van Dalen beslist.
Voorzitter Ramaker is inmiddels ver-
huisd naar Mussel en opgevolgd door
G.J. Essing. 
Ieder jaar wordt er door de secretaris
een jaarverslag samengesteld en vindt er
in september een jaarvergadering plaats.
Het jaarverslag van het seizoen 1934-
1935, opgesteld door secretaris Y. de
Boer kent de volgende aanhef:
“Overeenkomstig het bepaalde in artikel
38 van het huishoudelijk reglement, heb
ik het genoegen U hierbij aan te bieden
een overzicht van de voornaamste en
belangrijkste gebeurtenissen en werkzaamheden over het afgeloopen seizoen in onze vereniging voorgevallen”.
Het verslag beslaat maar liefst tien bladzijden en is geschreven in een strak, duidelijk leesbaar schoon-
schrift. 
Tijdens de jaarvergadering vindt, naast de bestuursverkiezing, de verkiezing van een elftalcommissie en
kascommissie plaats. Aan de elftalcommissie wordt in de statuten de volgende passage gewijd: “Op de
jaarvergadering wordt ieder jaar door de algemene vergadering een commissie van vier gekozen, die belast is
met het opmaken der elftallen. Uit hun midden wordt een secretaris gekozen, die zorgt dat de aanschrijvin-
gen minstens 2 x 24 uur in het bezit van de aangewezen spelers zijn”.

Het clublied (wijze: Vraag niet mijn jongen)

In 1935 wordt het vijfjarig bestaan van de vereniging gevierd in hotel “Cornelis”. Er wordt ’s avonds een
revue ten tonele gevoerd, geschreven door Jopie Lingeman uit Coevorden. Hij schrijft ter gelegenheid
van het jubileum het Dalens Clublied:
In Dalen is een “Dalen” - dat weet van sport te verhalen
dat sport van ’t bruine monster, heerlijk voetbalspel
de grote en de kleinen - ze draven langs de lijnen
en recht op ’t doel af is ons ideaal - is dan de bal in ’t net gekomen
niet te hoog of op de paal - juichend verheugd ’t ons allemaal
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Refrein: Lang leve “Dalen” onze VV - “Dalen” in Dalen is een club die gaat er mee
Het beste beentje zetten wij dan voor - Zo volgt de vv “Dalen” het goede spoor.

Dit lied wordt ook nog op het 50-jarig jubileum in 1980 gezongen.

Verder wordt een wedstrijd gespeeld tussen twee eerste klassers, Be Quick uit Groningen en A.G.O.V.V.
uit Apeldoorn, maar deze activiteit wordt geteisterd door regenbuien en levert weinig geld op. Bij de
vereniging zijn inmiddels 44 senior- en 24 aspirant-leden aangesloten. In het seizoen 1935-1936 weet
Dalen promotie naar de KNVB te bewerkstelligen. Het kampioenschap wordt door een 1-2 overwin-
ning in en tegen Roden een feit. De ploeg krijgt geen receptie aangeboden, maar maakt samen met
bestuur en partners, op eigen kosten een bootreis over het Paterswoldsemeer.
Tijdens alle thuiswedstrijden van de senioren wordt er entree geheven. Een volwassene wordt voor 30
cent toegang verleend. De derby Dalen-Germanicus wordt in oktober 1937 bezocht door 300 betalen-
de toeschouwers en levert 70 gulden aan entreegelden op. Tijdens deze wedstrijd vindt het volgende
opmerkelijke feit plaats: het voetbalveld is gelegen aan een zandweg en veel mensen denken het duel
vanaf deze weg gratis te kunnen aanschouwen. Secretaris de Boer windt zich zo op over dit gebeuren,
dat hij deze toeschouwers met zijn wandelstok te lijf gaat.
Aan het eind van de jaren ’30 werpt de Tweede Wereldoorlog zijn schaduw al vooruit. In het seizoen
1938-1939 komt er maar één seniorenelftal in competitieverband uit. Door de Internationale spannin-
gen wordt het Nederlandse leger in opperste staat van paraatheid gebracht. Ook spelers van de voetbal-
vereniging Dalen worden opgeroepen om hun land te dienen en zijn niet meer beschikbaar om in com-
petitieverband te voetballen. Financieel gaat het de club niet voor de wind. Om de nood enigszins te
lenigen wordt er een collecte gehouden, die 180 gulden opbrengt. Ook worden er wedstrijden georga-
niseerd tegen militairen, die in de buurt zijn ingekwartierd. 
In 1939 komt het bestuur tot een ingrijpende beslissing: het eerste elftal wordt teruggetrokken uit de
derde klasse KNVB en wordt aangemeld voor de eerste klasse van de DVB. De volgende redenen lig-
gen aan dit besluit ten grondslag:
1. voor een aantal leden, waaronder de gebroeders Kalkdijk, begint de leeftijd te tellen en zij besluiten

de voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Mede in verband met de mobilisatie, zijn er geen goede
vervangers voor handen, waardoor geen representatief elftal kan worden samengesteld.

2. de club huurt voor de verre uitwedstrijden een bus om de spelers op de plaats van bestemming te
brengen. Gezien de zorgelijke financiële situatie kan de vereniging de kosten, die hiermee gepaard
gaan, niet meer opbrengen.

De jaarvergadering van 1939 vindt geen doorgang en wordt verplaatst naar februari 1940. Wel wordt
er in dat jaar besloten tot de voorlopige oprichting van een gymnastiekvereniging.
Ik heb veel informatie over deze periode kunnen halen uit de uitvoerig opgestelde jaarverslagen.
Daarnaast heeft een gesprek met Gezienus Assen ertoe bijgedragen dat ik me een goed beeld heb kun-
nen vormen van deze tijd. We bezochten hem in oktober 2001. Helaas is hij in de zomer van 2003 over-
leden. Hij was als speler actief, maakte deel uit van diverse commissies en was jarenlang consul voor de
voetbalvereniging. Bovendien was hij tot het laatst een trouw bezoeker van de thuiswedstrijden van
“zijn” vv Dalen. 
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DE PERIODE 1940-1950
De invloed van de oorlog
Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog drukte een zwaar stempel op het verenigingsleven. Ook de
voetbalvereniging Dalen ontkomt niet aan de negatieve effecten, die door de oorlog ontstaan. Toch
wordt in 1940 het 10-jarig
bestaan feestelijk gevierd. De
organisatie van een jubileumwed-
strijd tussen Emmen en een com-
binatie van spelers van Dalen,
Germanicus en Hesselen verloopt
niet probleemloos. Pas na inter-
ventie van de bondsvoorzitter van
KNVB, de heer Karel Lotsy, krijgt
men toestemming om de wed-
strijd plaats te laten vinden. Het
duel wordt op 20 oktober door
250 betalende toeschouwers
bezocht. De feestelijkheden wor-
den ’s avonds afgesloten met
muziek en dans bij hotel
“Cornelis”. De DVB ziet zich i.v.m. met het uitbreken van de oorlog, genoodzaakt een noodcompeti-
tie op te zetten. 
De nieuwe competitie-indeling heeft voor Dalen positieve gevolgen. Er wordt alleen nog maar tegen
ploegen uit de buurt gespeeld, waardoor er bijna geen reiskosten meer worden gemaakt. Bovendien trek-
ken de duels meer toeschouwers, zodat er meer entreegelden worden geïnd. Het is echter niet meer

mogelijk om een tweede elftal in
competitieverband uit te laten
komen. Dalen I is ingedeeld bij
Germanicus I en II, NAB I, Hesselen
I en Raptim I.
In het seizoen 1941-1942 geeft E.
Hommes belangeloos training. Hij is
lid van de voetbalvereniging en een
bekend scheidsrechter in de regio. De
trainingen worden echter slecht
bezocht, zodat zijn initiatief geen ver-
volg krijgt. In dit seizoen is er ook
weer een tweede seniorenelftal actief
in competitieverband. Dit komt
overduidelijk naar voren uit een
schrijven van de burgemeester van
Zweeloo aan de burgemeester van
Dalen. De spelers laten zich voor de
uitwedstrijd tegen Schoonoord ver-
voeren door de tram, en tonen
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Waarschuwende brief 
van burgemeester Zweeloo.

Bij het vertrek van het bestuurlid H. Lubberink werd in 1941 deze afscheidsfoto gemaakt van het eerste elftal 
en het bestuur. We zien op de achterste rij: Nico Kalkdijk en Gosso Berga. Staande v.l.n.r.: Harry ter Brugge, 

penningmeester B.W. Naber, G. Joosten, H. Oldenbandringh, D.G. Kalkdijk, E. Hommes, Rieks Bos en 
Roelof Joosten. De drie heren die in het midden zitten zijn: voorzitter G.J. Essing, H. Lubberink en secretaris 

R. Lubbers. Op de voorgrond zittend: Ab Hazelaar, Rieks Joosten, Gez. Assen, Jan Harm Kuiper, 
Jan Warringa, Luuk Pol, Gerard Essing, Gezinus Weggemans en Jaap Scholten.



onderweg openlijk hun vaderlandsliefde door het aanbrengen van rood-wit-blauwe versiering en het
zingen van het Wilhelmus. Dit wordt door de N.S.B-ers en de Duitsers duidelijk niet op prijs gesteld
en de burgemeester acht dit ontoelaatbaar en waarschuwt voor de moeilijkheden, die uit dit gedrag kun-
nen voortvloeien. 

Bestuurlijke reorganisatie
Door de oprichting van een gymnastiekvereniging verandert de bestuurlijke structuur. Beide verenigin-
gen vallen onder één bestuur en is vanaf dat moment sprake van de “Sportvereniging Dalen” met een
afdeling voetbal en een afdeling gymnastiek. De voorzitter van de voetbalvereniging, de heer G.J. Essing
blijft ook in de nieuwe opzet de voorzittershamer hanteren. In 1941 blijkt dat de gezamenlijke penning-
meester en secretaris overbelast raken door de toegenomen werkzaamheden en krijgt elke afdeling zijn
eigen penningmeester en secretaris, die tijdens de jaarvergadering verslag doen van het lopende jaar. A.
de Vries wordt verkozen tot secretaris van de afdeling voetbal en J. van Delden gaat zich bezig houden
met de financiële administratie. In de jaarverslagen wordt steeds betoond, dat sport en politiek geschei-
den moeten blijven en er wordt dan ook met geen woord gerept over de bezetter. Door de oorlogsom-
standigheden is het niet mogelijk om in 1944 een algemene jaarvergadering te houden. 
Toch blijkt in 1945 dat de oorlog zijn sporen heeft achtergelaten. Tijdens een emotionele jaarvergade-
ring, die op 9 november 1945 plaatsvindt, wordt er een motie van wantrouwen ingediend tegen het
bestuur. Alle actieve leden waren persoonlijk aangeschreven met het uitdrukkelijke verzoek deze verga-
dering bij te wonen.
Het bestuur trekt zijn consequenties uit de motie van wantrouwen en treedt en bloc af. Veel leden voor-
zien echter een bestuurlijke chaos en vragen om herstemming. Na schorsing van de vergadering, waar-
in het bestuur de zaal tijdelijk verlaat, deelt de heer G. Berga het bestuur mede, dat met 48 tegen 1 stem
is besloten de motie van wantrouwen tegen het zittende bestuur in te trekken. Het bestuur dankt de
aanwezigen voor het vertrouwen en blijft aan.

De eerste betaalde trainer
In 1946 wordt er een trainingsfonds in het leven geroepen. Uit dit fonds wordt de eerste betaalde trai-
ner in de geschiedenis van de voetbalvereniging bekostigd. De heer Schut uit Emmen, in het dagelijks
leven badmeester van beroep, wordt in het seizoen 1946-1947 aangesteld als oefenmeester. Hij krijgt
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175 gulden vergoeding voor zijn inspanningen. 
De training vindt plaats op een weiland, waarop palen met lam-
pen zijn geplaatst, zodat er ’s avonds ook in het donker kan wor-
den getraind. Het weiland wordt gehuurd van de uitbater van
hotel “Cornelis”, de heer Udema. Op de plaats van dit trainings-
veld is nu een gedeelte van de begraafplaats gelegen. 
Ook wordt in februari 1946 onder initiatief van de kersverse
Handelsvereniging de “Stichting Sportpark Dalen” opgericht.
Verschillende verenigingen participeren in de stichting, met als
doel te komen tot een gezamenlijk sportpark. “Het Hooge Veld”,
gelegen aan Dalerveense straat wordt aangewezen als locatie voor
het nieuwe sportpark. In oktober 1946 wordt op die plaats als eer-
ste een ijsbaan aangelegd, waarop in december van dat jaar de eer-
ste baantjes al kunnen worden getrokken.
B.W. Naber, beter bekend als “smid Naber” volgt in 1947 G.J.
Essing op als voorzitter. Het is de bedoeling dat hij deze functie
tijdelijk bekleedt, maar pas in 1949 wordt hij opgevolgd door A.
de Vries. Het bestuur van de afdeling voetbal bestaat aan het eind
van de jaren ’40 uit:
Voorzitter: B.W. Naber
Secretaris: A. de Vries
Penningmeester: J. Meppelink
Algemene bestuursleden: D.G. Kalkdijk, R. Hidding Ezn.

H. Oldenbandringh
R. Hidding Janzn.

De vereniging kent in 1948 136 leden en er spelen zes elftallen in
competitieverband. Albert Naber en Douwe van der Meulen her-
inneren zich uit die tijd het vervoer naar de uitwedstrijden: “Bij
verre reizen werd er gebruik gemaakt van een vrachtwagen van K.
Lanjouw, die werd voortgedreven door een houtskoolgenerator. ’s
Zondags werden er banken op de wagen geplaatst, die als zitplaats
voor de spelers dienden”. A. Naber maakt op een vervelende manier
kennis met een nieuw fenomeen n.l. het schrikdraad. Boeren zet-
ten de omheining van hun land onder stroom, zodat het vee niet
kon uitbreken. Naber moest in Steenwijksmoer vlak voor de wed-
strijd nodig plassen en raakte daarbij het draad en kreeg een enorme oplawaai. 
Om de militairen, die uitgezonden zijn naar Nederlands-Indië, op de hoogte te houden van het wel en
wee van hun vereniging, wordt een artikel geplaatst in het blad DAMETIN. Deze krant, met o.a. R.
Hesse in de redactie, wordt regelmatig naar de “Jongens in Indië” gestuurd. 

DE PERIODE 1950-1960
De tijd van de grote evenementen
In deze periode worden er door het bestuur tal van activiteiten georganiseerd, met als doel het kassaldo
op te vijzelen. De activiteiten kennen een heel divers karakter. Ze variëren van het organiseren van voet-
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bal- en schaatswedstrijden tot optredens van artiesten, die landelijke bekendheid genieten. Helaas ont-
breken de jaarverslagen uit deze periode. Waarschijnlijk zijn ze bij een brand in de vlammen opgegaan.

Abe komt… of niet!
In 1952 lukt het om Heerenveen en Zwolse Boys, twee aansprekende clubs uit de regio, over te halen
om een wedstrijd tegen elkaar te spelen in Dalen. Bij Heerenveen speelt Abe Lenstra, op dat moment
de grote vedette van Nederlandse voetbal. Hij trekt met zijn uitzonderlijke kwaliteiten veel publiek naar
de stadions. Hij is nooit gezwicht voor een aanlokkelijk buitenlands avontuur en het huidige stadion
van SC Heerenveen is naar hem genoemd. In de hele regio is veel belangstelling voor de wedstrijd en
de penningmeester wrijft zich al in de handen bij het vooruitzicht op een hoge recette. Maar Abe raakt
een paar dagen voor het duel geblesseerd en Heerenveen meldt het bestuur van Dalen, dat Abe niet zal
spelen. Deze melding levert de nodige paniek op. 

Hilbrand Blaauw maakte als afgevaardigde van de gymnastiekvereniging bijna twintig jaar deel uit van
het bestuur van de “Sportvereniging Dalen”. Hij was aan het eind van de jaren ’40 keeper van het eer-
ste elftal van de voetbalvereniging en later elftalleider van het tweede elftal. Verder speelde hij een actie-
ve rol bij de sportkeuringen, die periodiek verplicht plaatsvonden. Hij werd voor zijn vele verdiensten
benoemd tot lid van verdienste van de vereniging. Hij herinnert zich de perikelen rondom het afzeggen
van Abe Lenstra nog als de dag van gisteren: “Overal in de omgeving waren pamfletten opgehangen met de
spreuk “ABE komt!!” en we hadden al veel kosten gemaakt en veel moeite gedaan om Heerenveen en Zwolse
Boys te contracteren. Er werd besloten om de afwezigheid van Abe niet publiekelijk bekend te maken. We heb-
ben als bestuur zelfs een verklaring ondertekend, dat we het geheim zouden houden. Op de wedstrijddag was
de belangstelling enorm. Het leverde ons het lieve sommetje op van meer dan 4000 gulden. Een enorm bedrag
voor die tijd. Tijdens het warmlopen van beide teams, kwam natuurlijk de reactie “Waar loopt Abe nu!”.
Sommigen dachten hem te herkennen en vroegen zelfs een handtekening. Pas vlak voor aanvang van het duel
is bekend gemaakt, dat Abe wegens een blessure niet zou spelen. Er heerste wel teleurstelling onder de toeschou-
wers na deze mededeling, maar men genoot verder met volle teugen van de wedstrijd. Na dit succes hebben
we later, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de afdeling voetbal, nog weer een wedstrijd georgani-
seerd en wel tussen Enschedese Boys en Velocitas. Bij deze wedstrijd liet het weer ons echter in de steek en dat
leverde een negatief saldo op”. Hilbrand Blaauw is helaas op 7 mei 2004 op 85-jarige leeftijd overleden.

De zomerfeesten
A. de Vries, in het dagelijks leven gemeentesecretaris van de gemeente Dalen, treedt in september 1953
af als voorzitter. De vergadering wil hem tot ere-lid benoemen, maar op verzoek van de Vries benoemt
men hem tot lid van verdienste. Hij geeft de voorzittershamer over aan G. Voors. Hij is een echte han-
delaar en gaat regelmatig met R. Hesse en R. Hidding op pad om bekende artiesten te contracteren.
Hesse en Hidding zijn gemeenteambtenaar en kunnen op hun werk telefonisch contact leggen met
artiesten. Hidding, die later bekendheid krijgt als eerste uitbater van ’t Oelnbret, wordt in 1951 ook
benoemd als vaste grensrechter van het eerste elftal. 
Op een terrein aan “De Brinken”, waar nu de brandweerkazerne is gesitueerd, wordt in de zomer een
grote feesttent opgezet waar de festiviteiten kunnen plaatsvinden. Een keur aan topartiesten treedt tij-
dens de zgn. “Zomerfeesten” op in Dalen. Zo komt de in die tijd mateloos populaire zangeres “Jordaan-
prinses Zwarte Riek” voor een optreden naar Dalen samen met de conferencier Kees Manders. Ook
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Tante Leen, Johnny Jordaan en de toen nog jonge,
Willeke Alberti weten de weg naar Dalen te vinden.
In 1956 wordt er een grote paardensportdag georga-
niseerd met Tally-Ho wedstrijden. De paarden star-
ten twee aan twee en moeten eerst 100 meter stap-
pen, dan 200 meter galopperen en dan 400 meter
draven. Voor de winnaar ligt er een hoofdprijs van
100 gulden klaar. In samenwerking met de wieler-
sportvereniging “De Peddelaars” komt men tot het
organiseren van een Daler wielerronde. Ook vinden
er motorbehendigheidswedstrijden plaats. Verder
wordt er een oriënteringsrit voor auto’s, motoren en
fietsen georganiseerd, die als naam “De Bremtocht”
krijgt. Deze tocht is in 2003 door de jubileumcom-
missie nieuw leven ingeblazen, maar nu alleen als
fietstocht met opdrachten. Zo verovert de sportver-
eniging zich in die tijd een grote plaats in de Daler
gemeenschap. 
Van de opbrengsten is het mogelijk om in het sei-
zoen 1954-1955 weer een betaalde trainer aan te
trekken. De heer H. Hendriks uit Coevorden wordt
bereid gevonden de trainingen te leiden. Hij wordt
in 1957 opgevolgd door C. Rötscheid, die in 1959
afscheid neemt. De trainers begeleiden de teams nog
niet tijdens de wedstrijden, ze zijn louter aangesteld
als oefenmeester voor de trainingsavond. 

Rieks Brands en Jan Hidding wonen naast elkaar aan het Dr. Christiaansplein in Dalen. Beide heren
hebben al een lang actief leven achter de rug, waarin de vv Dalen altijd een belangrijke rol heeft
gespeeld… en nog speelt!
We gingen in november 2003 met Rieks en Jan rond de tafel zitten om wat herinneringen uit “de oude
tijd” op te diepen.
Rieks Brands (15-9-1934) verwoordt zijn activiteiten voor de voetbalvereniging als volgt:
“Ik woonde in Dalerveen en mocht van mijn ouders niet voetballen. Na lang zeuren en mede door de bemoei-
enissen van Karel van Almelo, mocht ik me toch aanmelden als lid van Dalen”. In de B-junioren wordt hij
keeper, in welke rol hij later in het eerste elftal vele successen heeft mogen beleven. Zijn eerste training
krijgt hij van R. Hesse. Een elftalcommissie stelt in de jaren ’50 het elftal samen. De spelers kregen elke
week een kaartje in de bus, met daarop de informatie over de te spelen wedstrijd en welke positie men
in het elftal inneemt. “Op het voetbalveld aan de (nu Oude-) Dalerveensestraat was in de beginjaren geen
water aanwezig. We haalden teilen heet water bij Gerrit Zwiers, die aan de overzijde van de straat woonde,
om ons na de wedstrijd en training te kunnen wassen. Mijn oom Hans kocht de eerste voetbalschoenen voor
me. Die waren te koop bij Tiens Lanjouw aan de Kruisstraat. In 1958 gingen we met ons elftal buiten de
Valsteeg aardappels krabben om nieuwe shirtjes en broeken te kunnen kopen. Daar is indertijd een foto van
gemaakt. Ik speelde toen samen met Gerrit-Jan Vrielink, die we de bijnaam “De Broezer” gaven. Hij kon
namelijk ontzettend hard schieten. De keeper van Vios had zo’n angst voor zijn projectielen, dat hij zijn han-
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den voor aanvang van de wedstrijd met jodium
insmeerde. Ook Kasper Ensink, die later naar
Germanicus ging, Hans “Appie” Habing, Henk
Kalkdijk en Willem Snijders kan ik me herinne-
ren. Deze Snijders was een hele goede voetballer.
Hij was kaal en droeg bij koud weer tijdens de
wedstrijd een alpinopet. Bij wedstrijden moest je
je vaak omkleden in het plaatselijk café. In
Emmerschans had Geert Joosten het kruis uit z’n
broek. Er stond achter het toneel echter een trap-
naaimachine, waarmee de broek weer een beetje
toonbaar werd gemaakt. In Nieuw-Schoonebeek
kregen we geen thee, maar namen we in de rust
een borrel. Als ik een keer moest werken, dan
zorgde voorzitter Hesse er wel voor dat ik van m’n
baas vrij kreeg. In het weekend vertoefde ik wel
eens bij mij vriendin Jo, die op kamers in
Emmeloord woonde. Hesse belde haar dan en
beloofde haar een bos bloemen, als ze er voor kon
zorgen, dat ik op tijd voor de wedstrijd op zon-
dag terugkeerde. Ik heb in totaal ongeveer 18 jaar
het doel van Dalen verdedigd. Hoogtepunt was het kampioenschap, dat we onder trainer Piet van
Brummelen in 1966 behaalden. We maakten toen een feestelijke rondrit op een vrachtwagen door het dorp”.
Na z’n actieve periode als voetballer traint Rieks Brands tot zijn 65e jaar op de woensdagmiddag de F-
en E-junioren. Honderden jongens en meisjes brengt hij de eerste beginselen van de voetbalsport bij!
Ook is hij jarenlang actief als bestuurslid en elftalleider. De laatste jaren speelt hij vooral een actieve rol
in de Supportersvereniging. Rieks Brands werd voor zijn grote inzet voor de vereniging op 11 septem-
ber 2000 benoemd tot
lid van verdienste.

Jan Hidding werd gebo-
ren op 3 juni 1935 in
buurtschap “De Mars”.
“In mijn jeugd voetbalde
ik met vrienden met een
opgeblazen “zwienebloas”,
die na het slachten van
een varken overbleef. Op
12-jarige leeftijd meldde
ik mij aan als lid van de
voetbalvereniging. 
Voetbalschoenen kreeg ik
van broer Ep. De neuzen
waren kapot en ze waren
een halve maat te groot.
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Dit probleem wordt echter opgelost door ze met krantenpapier te vullen. De eerste echte wedstrijd was geen
succes. We verloren met maar liefst 20-0 van NAB. Mijn ouders hadden er geen problemen mee, dat ik voet-
balde maar eisten wel dat ik op zondagmiddag naar de zondagsschool ging. Dat was een probleem want op
dat tijdstip werd er ook gevoetbald. Ik smokkelde dan ook mijn voetbalkleren de deur uit en deed net alsof ik
de zondagsschool bezocht. De wedstrijden werden gespeeld achter de Muinck-Keizer. We kleedden ons om bij
Cornelis en wasten ons daar na afloop ook. Op 17-jarige leeftijd werd ik vanuit A-2 ineens overgeheveld naar
het eerste elftal. Ik kan me herinneren dat ik toen samenspeelde met Willem Snijders (hij droeg tijdens de
wedstrijd een alpinopet!) Tinus Slagter, Gerrit Assen, Rieks Keen, Jan Lanjouw (bijgenaamd Pluto), Hennie
Kreggemeier, Gerrit Assen, Jan Beumkers (de aanvoerder), Hans Hazelaar, Roelof Bouwers, Rieks Kuik, Tinus
Jansen, Bertus en Luuk Vos. Arnoud, een Belg speelde toen rechtshalf in het elftal. Een vrachtauto van Klaas
Lanjouw diende als vervoermiddel naar de uitwedstrijden. Bij een minder prettig verlopen uitwedstrijd in en
tegen Schoonoord, moesten we een keer overhaast de aftocht blazen. Ineengedoken op de vrachtauto werden
we bekogeld met stenen en graszoden! Midden jaren vijftig werd ik als militair uitgezonden naar Nieuw-
Guinea. Ik onderhield tijdens mijn verblijf daar schriftelijk contact met de voetbalvereniging. Mijn brieven
werden tijdens de jaarvergadering door Hesse voorgelezen. Door het lezen van “Dametin” bleven we op de
hoogte van het reilen en zeilen van de vereniging en ander nieuws uit het dorp. Op mijn 28e ben ik gestopt
als actief voetballer. Ik ben later grensrechter geworden van het eerste elftal, toen van Brummelen trainer was.
Daarna ben ik eerst leider geworden van het vierde elftal, gevolgd door maar liefst 18 jaar leiderschap van
het tweede elftal. Met het tweede elftal maakten we een trip naar Frankrijk om deel te nemen aan een toer-
nooi. Ik sprak echter geen woord Frans en nam Jack Lubberman mee als tolk. Tijdens de ontvangst kregen we
allerlei Franse drankjes en streekgerechten. Mijn maag en darmen raakten hiervan zo van streek dat ik een
groot gedeelte van de trip boven de Franse “pot” heb gehangen. Op de terugreis brachten we nog een bezoek
aan de Eiffeltoren in Parijs. Daarna reden we huiswaarts, maar kwamen er tijdens een tussenstop, ter hoog-
te van de grens met België, achter dat er een speler miste. Jan Hidding (klein) was achtergebleven bij de
Eiffeltoren, maar wist gelukkig via veel omwegen de weg naar huis ook weer terug te vinden. Op dit moment
maak ik al meer dan elf jaar deel uit van het bestuur van de vereniging. Ik doe het nog steeds met plezier en
hoop de tijd tot het jubileumfeest
nog vol te maken als wedstrijdse-
cretaris”.
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Een nieuw sportcomplex wordt in gebruik genomen
In 1953 kan ook de voetbalvereniging gebruik maken van het nieuwe sportcomplex aan de
Dalerveensestraat. In 1954 wordt het beheer van het nieuwe voetbalveld overgenomen van de “Stichting
Sportpark”. Er wordt met weemoed afscheid genomen van het veld achter de “Muinck Keizer”. 
De sportieve prestaties laten in het begin van de jaren ’50 nogal te wensen over. Het eerste elftal speelt
jarenlang een figurantenrol in de DVB. Dalen beschikt wel over goede A-junioren. Dit elftal wordt
kampioen en de meeste spelers van dit elftal stoten al snel door naar het eerste elftal.
In het seizoen 1956-1957 lukt het Dalen 1 om met een jong team, door deelname aan een nacompeti-
tie, promotie af te dwingen naar de vierde klasse van de KNVB. Deze wedstrijd vindt plaats in Veenoord
en de tegenstander heet Ericase Boys. De spelers van het eerste elftal besluiten in 1958 de handen uit
de mouwen te steken om nieuwe voetbalshirts te kunnen aanschaffen. Het team gaat voor een boer
aardappels krabben in de Valsteeg en weet zo het benodigde bedrag bij elkaar te verdienen. Het shirt is
wit gekleurd met een rode V-streep. 
In 1959 neemt R. Hesse afscheid als secretaris, hij wordt voor zijn inzet benoemd tot lid van verdien-
ste. Er is echter geen sprake van een definitief afscheid: in 1963 keert hij terug als voorzitter!

Jannes Kalkdijk beschrijft zijn actieve rol in de jaren ’50 als volgt: “Mijn naam is J.F. Kalkdijk (Jannes)
ik ben geboren in Dalen en wel op 22 mei 1939. Mijn vader en moeder stonden positief tegenover voetbal
en de sport in zijn algemeen. Vooral mijn vader was voetbalgek. Hij kwam uit een gezin van zeven jongens
die allemaal in het eerste en daarna wat lager voetbalden, en verder diverse functies hebben vervuld in het
belang van Dalen. Het voetbalveld lag toen nog achter de Munk Keizer, net over het spoor.
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1953: A-junioren kampioen. Staand vlnr. H. Kregmeier, G. Assen, G. Overbeek, 
R. Meijering, F. Ensink, A. Uneken, G. Speelman Gehurkt: K. Hilbrands, 

J. Esschendal, F. Slagter, H. Bosman, J. Hidding.



Zelf heb ik vanaf mijn twaalfde gevoetbald, eerder kon je je niet aanmelden. We kwamen direct in de B’s
hierin mocht je spelen tot je vijftiende jaar. Voor zo ver ik mij kan herinneren speelde ik met Hans Habing,
Olf Kiers, Jan Lanjouw, Hans Veldkamp, Jan Ruinemans, Jan Boer en Roel Wolting. 
We hadden een mooi elftal, de trainer weet ik niet meer. Ik betwijfel zelfs of we een trainer hadden, wel was
er een elftalcommissie die de elftallen opstelde. Dit speelde zich af in de periode 1950-1955. Ik weet nog goed
dat er een beslissingwedstrijd moest worden gespeeld in Veenoord op het veld van VHC, diverse jongens zoals
Geert IJpelaar, Berend Hoving, Roelof Bouwer enz werden voor die wedstrijd gepasseerd, en dat gaf een grote
rel binnen de voetbalclub. Want wat gebeurde er: een aantal jongens uit de B’s, waaronder ik, werd zomaar
in het eerste opgesteld. Er werd toen nog gespeeld met een keeper, twee backs een spits, links en rechts half en
links- en rechtsbuiten, midvoor (Jan Ruinemans) en links- en rechtsbinnen. Ik speelde linksbuiten. Het was
een geweldige belevenis, we moesten tegen Ericase Boys spelen. Ik kan me niet alle spelers meer herinneren,
maar volgens mij speelden Jan Hoving, Hennie Kregmeyer, Jan Hidding, Gerrit Assen, Hans Bosman (kee-
per), Hans Habing, Tinus Slagter en Roelof Meyering in ieder geval in die wedstrijd.
We wonnen met 3-2, en het winnende doelpunt werd door mij gemaakt. Het was van behoorlijk verre
afstand (20 meter, een harde kogel rechts onder in de hoek (ik zie het nog voor me!), we wonnen en hebben
een enorm feest gevierd.
Vanaf dat moment speelde ik in het eerste, dus de periode in de A-junioren heb ik helemaal overgeslagen.
Dalen heeft lang eerste klas DVB gespeeld. We speelden aan de Dalerveensestraat, daar was een eenvoudige
wasgelegenheid met koud water. Als het erg koud was, wasten we ons niet. Zo speelden we een keer in Valthe,
het was hartstikke koud en regenachtig weer. Het veld was modderig, we zagen er uit als beesten! Je ging dan
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Het 1e elftal met de ’aardappel gekrabde’ shirts Staand v.l.n.r.: R. Hidding 
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K. Ensink, E. Strijks, B. Hoving. Zittend v.l.n.r.: J. Kalkdijk, J. Hoving, R. Brands, G. Assen, J. Hidding.



’s avonds naar je meisje toe met de modder nog
voor de knieën.
In 1960 ben ik getrouwd met Geertje, Zij ging,
samen met Geesje van Gerrit Assen, Rika
Westerhof, Gé van Jan Hidding, en vele anderen
altijd mee naar de wedstrijden. Ze waren er ook
bij als we de “wereldreis” naar Duitsland
(Uelsen) maakten.
Geert Voors was toen de voorzitter. We verstop-
ten allemaal een pakje roomboter onder de kle-
ren, want dit product was toen in Duitsland
niet te koop of betaalbaar. Op de terugweg
smokkelden wij weer mooie bierglazen mee. In
Sleen moesten we tegen Hunso uit Exloo spelen
om het kampioenschap van de eerste klasse.
Gerrit Pol in doel, verder met Chiel Joosten,
Hans Westerhof, Wolter van Tarel, Hendrik en
Martinus Ruinemans, Lex Poth, Jannes
Kalkdijk, Geert Kroeze, Rieks Wilpshaar, Albert
Zwols en Ep Engels. H. Blom uit Emmen was
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toen onze trainer. Het was zeer spannend, maar we wonnen, en promoveerden naar de vierde klas KNVB.
Het was voor mij extra spannend, want ik kon bijna niet mee, omdat onze zoon Theo geboren moest wor-
den.
Het ging goed met Dalen, we hadden een sterke verdediging met Rieks Brands als sterke keeper. We hadden
in één seizoen maar acht doelpunten tegen, en hebben toen in 1966 onder trainer Piet van Brummelen tegen
VKW ons kampioenschap behaald. De supportersvereniging is toen ook opgericht. Het was een geweldig feest
op de vrachtwagen van Molenaar G.J. Hidding en de muziek voorop naar Cornelis, een feest om niet te ver-
geten.
Dalen speelde derde klas, Ernst Söllner werd onze trainer er werd goed gevoetbald en met succes want Dalen
werd in 1969 onder zijn hoede tweede klasse. Dit heeft maar één jaar geduurd, we speelden toen tijdelijk in
Dalerpeel. Bertus Schutmaat was grensrechter tegen Muntendam, scheidsrechter de nu bekende Jack
D`Ancona. Na veel gedonder verloor Dalen met 2-1 en degradeerde jammer genoeg.
Voor mij was dit ook het laatste jaar in het eerste elftal en ben daarna naar het tweede en later naar het vier-
de elftal gegaan. Hoogtepunten vond ik wel de periode dat we vanuit de DVB naar de tweede klas KNVB
zijn opgeklommen. Vele jongens waren daarbij en hele goeie. Zo gingen Marinus Poth en Jan Ruinemans ons
verlaten om voor Zwartemeer en Tubantia te gaan spelen. Zelf heb ik het altijd prima kunnen vinden met
Lex Poth, hij was een prachtige voetballer, en zou nu zeker hoog gevoetbald hebben. Hij had altijd veel ple-
zier als wij ons geweldig inzetten; hij bleef altijd kalm en lachte zich rot om ons, bedankt Lex voor de fijne
tijd! Dieptepunten zijn het overlijden van inmiddels drie grote sportvrienden n.l. Martinus Ruinemans, Hans
Westerhof en - nog niet zo lang geleden - Rieks Wilpshaar.
Ook onze trainers Piet van Brummelen en Ernst Söllner zijn helaas overleden, wie had dit verwacht. Tot slot
wil ik iedereen bedanken, voor de fijne tijd die ik bij Dalen heb mogen beleven!”

DE PERIODE 1960-1970
Enerverende ontwikkeling na een sombere start
De start van deze periode is bepaald niet opwekkend. De secretaris schetst in het jaarverslag van het sei-
zoen 1960-1961 een heel somber beeld van de situatie, waarin de vereniging zich volgens hem bevindt.
Hij verwoordt het als volgt: “Het schrijven van een jaarverslag voor onze vereniging vindt steller dezes maar
een zware bezigheid, vooral wanneer een seizoen niet zo heel erg gunstig is verlopen. En wat behelst eigenlijk
een jaarverslag. Een opsomming van feiten die zich het afgelopen hebben voorgedaan? En dan kom ik erop,
dat dit niet zo’n prettige bezigheid is, want de feiten die zich in dit seizoen hebben voorgedaan waren nu niet
bepaald “om over naar huis te schrijven”. Het is echter de gewoonte een jaarverslag te maken en ik zal daar-
om proberen U een opsomming te geven van de belangrijkste zaken, die zich in het afgelopen seizoen hebben
voorgedaan”. 

Wat is nou de reden voor zijn sombere bespiegelingen:
Direct na aanvang van de competitie moest de trainer B. Lankhorst uit Coevorden wegens een longaan-
doening worden op genomen in het sanatorium “Berg en Bosch” te Bilhoven. Als tijdelijke vervanger
wordt H. Jalving uit Emmen aangetrokken. Het trainingsbezoek gaat drastisch naar beneden, totdat er
bijna niemand meer komt opdagen. In het jaarverslag is aan deze perikelen de volgende passage gewijd:
“Het bleek, dat de spelers hun Bennie niet konden vergeten en dit meenden te moeten afreageren op hun nieu-
we trainer. In gesprekken die ik met sommige spelers voerde kwam de klacht naar voren, ja die nieuwe trai-
ner zegt nooit wat. Ben je nou op een training om wat te leren of moet je er een naaikransje van maken! Moet
er dan altijd iemand klaarstaan met de zweep om de zaak op te jutten? Begrijp dan toch dat de vereniging
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voor jullie trainingsavonden altijd nog meer dan
800 gulden uitgeeft. Als het dan niet goed is, zeg
het dan, dan kunnen we hier beter mee stoppen!”
Gelukkig zet deze sombere toon zich in het
vervolg van deze periode niet voort. Er volgt
een enerverende tijd, waarin de gebeurtenissen
elkaar in hoog tempo afwisselen. 
In 1960 worden de statuten en reglementen
van de vereniging Koninklijk goedgekeurd. In
1961 krijgen de trainer en de aanvoerder van
een elftal een adviserende stem in de elftalop-
stelling. Het ledental maakt het mogelijk om
zeven elftallen uit te laten komen in competi-
tieverband. Het blijkt onmogelijk om alle
teams hun thuiswedstrijd op de zondagmid-
dag te laten spelen. De heer Meijering zal con-
tact opnemen met de dominee, om toestem-
ming te vragen voor het spelen van wedstrij-
den op de zondagochtend. A.J. Idema treedt af
als bestuurslid en wordt benoemd tot lid van
verdienste. 
In 1963 neemt G. Voors, na een periode van
tien jaar, afscheid als voorzitter. Deze markan-
te persoonlijkheid valt ook de eer te beurt om benoemd te worden tot lid van verdienste. Na zijn benoe-
ming krijgt de jaarvergadering nog een turbulent verloop en volgt er een bestuurscrisis: het hele bestuur
besluit wegens gebrek aan vertrouwen af te treden. Er
wordt een nieuw bestuur geformeerd onder voorzitter-
schap van R. Hesse.

Het bestuur van de afdeling voetbal bestaat dan uit de
volgende personen:
Voorzitter: R. Hesse
Secretaris: D.K. van der Meulen
Penningm.: W. Vosseberg
Leden: N.J. Kalkdijk, B. Hoving en W.C.A. Poth

De elftalcommissie bestaat uit:
J. Hidding, A. Joosten, H. Assen
en R. Wolting

De juniorencommissie bestaat uit:
G.J.A. Assen
J.F. Kalkdijk
K. Nijkamp
J. Westerhof
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In 1965 wordt er in het kader van het 35-jarig bestaan een
jubileumwedstrijd gespeeld tussen GVAV en Heerenveen.
De wedstrijd eindigt in een 1-0 overwinning voor
Heerenveen. De landelijke pers besteedt aandacht aan de
wedstrijd. Zo plaats “De Volkskrant” een uitvoerig wed-
strijdverslag.

In 1968 gaat de nieuw opgerichte volleybalvereniging
Dalen ook deel uit maken van de “Sportvereniging Dalen”
De afdeling volleybal krijgt met drie personen zitting in het
bestuur.

Sportieve prestaties
In 1960 zoekt talent Jan Ruinemans zijn geluk in het
betaalde voetbal. Hij tekent een contract bij Tubantia en
Dalen krijgt 800 gulden in de kas gestort. Promotie en
degradatie wisselen elkaar in de jaren ’60 in hoog tempo af.
Dalen promoveert in deze periode maar liefst drie keer,
maar degradeert ook twee keer. Alle feiten op een rij: in
1962 volgt H. Blom uit Emmen, B. Lankhorst op als trai-
ner. Zijn eerste seizoen kent geen gelukkige start: het eerste
elftal degradeert van de vierde klasse KNVB naar de DVB.
In het volgende seizoen wordt het prijsgegeven terrein met-
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een weer heroverd en volgt promotie naar de KNVB. In 1965 wordt H.P. van Brummelen uit Zweeloo
aangetrokken als nieuwe trainer. Zijn aanpak wordt door de spelers zeer op prijs gesteld, wat meteen in
het eerste seizoen resulteert in het kampioenschap van de vierde klasse. In Dalen wordt in mei 1966
door een gelijkspel tegen VKW het kampioenschap behaald. Het kampioenschap wordt uitbundig
gevierd. 
Het contract met van Brummelen wordt verlengd, hij krijgt in het seizoen ’66-’67 een vergoeding van
3500 gulden voor zijn werkzaamheden. Na het kampioenschap en promotie van Dalen naar de derde
klasse wordt er onder aanvoering van de heren A.J. Idema en R. Hidding het initiatief genomen om een
supportersvereniging op te richten. Het verblijf in de derde klasse is van korte duur: na één seizoen
degradeert Dalen weer naar de vierde klasse. In 1967 wordt E. Söllner gepresenteerd als opvolger van
Van Brummelen. Hij is een markante persoonlijkheid en kent een rechtlijnige aanpak. Spelers, die den-
ken een training te kunnen verzuimen hebben het bij het verkeerde eind. Söllner schroomt niet om ze
uit huis te halen, om toch de training te volgen. In het seizoen 1968-’69 lukt het ook hem om met
Dalen promotie af te dwingen naar de derde klasse. Op 3 mei 1969 wordt in de thuiswedstrijd tegen
Smilde het kampioenschap door een 5-2 overwinning veiliggesteld. 
Lex Poth, geboren op 19 februari 1947, speelt in de jaren ’60 een prominente rol in het eerste elftal van
Dalen. De technisch bekwame speler komt zelfs in aanmerking voor een profcontract bij GVAV. De
onderhandelingen ketsen echter op het laatste moment af en Lex blijft Dalen trouw. 

We vonden Lex bereid om zijn voetballoopbaan te beschrijven:
“Op het verzoek van de jubileumcommissie om het een en ander te vertellen over mijn activiteiten binnen de
voetbalvereniging Dalen wil ik graag mijn medewerking verlenen.
Op mijn verjaardag in 1959 heb ik mij aangemeld als lid van de voetbalvereniging, toen kon dat niet eer-
der dan op 12-jarige leeftijd. Daarvoor voetbalde je met je vriendjes gewoon op straat of op het schoolplein.
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Mijn vader vond dat ik naar een katholieke school in Coevorden moest. Mijn schoolvriendjes waren bijna
allemaal jongens, die later uitkwamen voor R.K. Raptim. De wedstrijden tegen Raptim 1 waren voor mij
dan ook speciale wedstrijden.
Mijn eerste trainingen vonden plaats op een veldje, dat in het verlengde van de ijsbaan lag. 
Het voetbalveld zelf lag gedeeltelijk naast de ijsbaan en was het enige veld die wij toen in die tijd ter beschik-
king hadden. Ik kan me niet meer herinneren, wie mijn eerste trainer c.q. jeugdleider was. Wel kan ik mij
de heer Rötscheid (Duitser of Oostenrijker) herinneren, die toen als trainer op het trainingsveldje liep en aan-
gaf hoe je een bal moest trappen of koppen. Hij kon zelf verschrikkelijk hard schieten, want ik kreeg een bal
van hem recht in mijn gezicht en ging tegen de vlakte.
In B1 speelde ik als midvoor en scoorde redelijk veel, maar omdat mijn kerstrapport wat te wensen overliet
mocht ik niet meer voetballen van mijn vader, zodoende heb ik een half jaar niet gevoetbald. Mijn vader was
niet antivoetbal, integendeel, hij speelde vroeger in de beginjaren 1900 bij het Rotterdamse Sparta met voet-
ballers als Karel Lotsy, Bob de Korver en speelde zelfs in het Nederlands Militair voetbalelftal, voordat hij als
pionier vertrok naar het toenmalige Nederlands-Indië. Na nog een jaar in B1, maakte ik de overstap naar
A1. Teamgenoten in die tijd waren o.a. Bert Boer, Machiel Joosten, Jan Kuipers, Teun Hidding en Gerrit
Tijink.
In het jaar 1962-1963 beschikten we over een goed A1 team en stonden halverwege de competitie bovenaan.
Met Dalen 1 liep het toen niet goed en er werd besloten om een aantal spelers van A1 over te hevelen naar
het eerste team. 
De eerste wedstrijd verliep nogal dramatisch. Thuis moesten wij het opnemen tegen het team van Sportclub
Assen met in hun gelederen nog al wat spelers van Molukse afkomst. Tot de rust konden wij het als jonge A1
spelers redelijk bijbenen, maar werden na rust helemaal zoek gespeeld, met als uiteindelijk resultaat een 7-0
nederlaag. De week daarop moesten we uit naar Sleen en verloren kansloos met 11-0 ! De derde wedstrijd
verloren we met 4-0. Een slechtere start konden we ons niet voorstellen. Ook het bestuur zag dit in, met het
gevolg dat bijna alle A1 spelers weer teruggingen naar het A1 team. Dalen 1 degradeerde in dat seizoen naar
de DVB.
In het jaar hierop kwam ik definitief in Dalen 1 en speelde voornamelijk als rechtsbinnen. Ik kan mij één
speler nog goed herinneren en dat was Johnny Vredeveld, ik vond hem een geweldige voetballer, een Johan
Cruijff type. We eindigden dat jaar op de tweede plaats en moesten in een beslissingswedstrijd in Sleen tegen
Hunso uitmaken wie er zou promoveren. Wij wonnen met 3-1 en promoveerden weer naar de vierde klasse
Noord.
In het seizoen 1965/66 kregen we te maken met een nieuwe trainer de heer Piet van Brummelen en hij bracht
ons een portie discipline bij. Hij kon in de rust een enorme donderspeech houden. We speelden voor het eerst
in een 4-2-4 opstelling. Wij beschikten hele jaar maar over een selectie van dertien spelers en met deze der-
tien werden wij ook grandioos kampioen. Ik herinner mij nog de laatste wedstrijd thuis tegen VKW, het leek
wel of heel Dalen en omstreken uitgelopen was om deze wedstrijd bij te wonen.

De wedstrijd eindigde in 0-0 en wij werden kampioen en er volgde een grandioos feest. Het team bestond uit
doelman Rieks Brands, met als reserve Willem v.d. Linde, in de achterhoede Hans Westerhof, Jannes Kalkdijk,
Lex Poth, Wolter v. Tarel, op het middenveld Hendrik Ruinemans, Geert Kroeze en in de voorhoede Ep
Engels, Machiel Joosten, Martinus Ruinemans, Riekes Wilpshaar en Albert Zwols. In die tijd trok Dalen al
veel toeschouwers en ook vooral naar uitwedstrijden. Een logisch gevolg was dan ook dat er een aantal men-
sen op het idee kwamen om een supportersvereniging op te richten. In het seizoen 1967/’68, we speelden toen
weer in de vierde klasse, kregen we te maken met een nieuwe trainer, namelijk de heer Ernst Söllner, en hij
bleef tot en met het seizoen 1970/’71.Voor mij persoonlijk en ik denk ook voor vele anderen, waren deze jaren
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de mooiste uit mijn eerste elftal periode. Ernst Söllner, een man met uitstraling, bracht ons extra discipline en
voetbalvreugd bij en zorgde voor een uitstekende sfeer in de ploeg. Hij was niet alleen trainer, maar ook een
soort vader voor ons en samen met elftalleider Roel Hidding vormde hij een sterk duo. Zijn training was in
eerste instantie gebaseerd op conditie en nog eens conditie. Ik herinner me nog wel de vele stevige rondjes bui-
ten om het hoofdveld, waarbij hij zelf de kop voerde. Voor sommige spelers waren dit zware rondjes en wer-
den er soms kotsmisselijk van. 
In de periode dat hij trainer was, werd in het eerste jaar net geen kampioen, maar daarna werden we twee
keer achtereen kampioen en belandden wij in de Noordelijke tweede klasse. Toen was dat de op één na hoog-
ste amateurklasse en voor Dalen een ongekende weelde.

In vergelijking met het seizoen 1965/66, hadden wij onder Söllner een zeer brede selectie en kregen ook nog
versterking van een aantal spelers van Germanicus, o.a Jan en Geert Lanjouw en Bert Boer, ook geboren
Dalenaren. Tezamen met de oude kern van Dalen beschikten we over een technisch en tactisch sterke ploeg.
Tegenstanders in die noordelijke tweede klasse waren o.a. Appingedam, Neptunia, Stadskanaal, Noordster
Oude Pekela, Muntendam, WVV en Hoogeveen.
Wij hadden het ook zwaar in deze klasse, maar ondanks dat wij uiteindelijk moesten degraderen, werden er
veel goede wedstrijden gespeeld en verloren vaak wedstrijden met één doelpunt verschil. 
We konden in dat seizoen geen gebruik maken van ons vertrouwde voetbalveld naast de ijsbaan, met achter
het doel de door ons zelf gebouwde kantine “Het Trefpunt”, waar menig gehaktbal of kroketje speciaal, bereid
door onze kok Luuk, werd genuttigd. Het hele veld was namelijk overhoop gehaald en was men begonnen
met de aanleg van nieuwe velden en uiteindelijk is dit het begin geweest van een geheel nieuw complex, zoals
we het nu kennen.
Noodgedwongen werden onze thuiswedstrijden gespeeld in Dalerpeel op het veld van NKVV. Op dit veld
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speelden wij wel één van onze betere wedstrijden tegen de latere kampioen Muntendam, met in hun gelede-
ren twee spelers die toen uitkwamen in het Nederlands amateur-elftal, namelijk Lamain en Sietze Boiten.
Scheidsrechter was toen Jacques d’Ancona, jawel de Jacques van de sound mix show, en ex-presentator van de
miss verkiezingen hier in Dalen. Na de regulaire speeltijd van 90 minuten stond het 2-2. d’Ancona liet ten
onrechte ongeveer acht minuten doorspelen, één minuut voor het definitieve wedstrijdeinde scoorde
Muntendam en verloren wij de wedstrijd met 3-2 en Jacques d’Ancona was voor alle Dalenaren de grote boos-
doener.
Een andere wedstrijd was uit tegen Appingedam, waarbij Hendrik Ruinemans een gebroken been opliep. De
stand was op dat moment 3-2 in ons voordeel en er werd voorgesteld om de wedstrijd te staken. Hendrik wilde
daar niets van weten en we wisten de wedstrijd winnend af te sluiten.
Het voetbal in de tweede klasse kreeg voor mij persoonlijk toch wel een sportief hoogtepuntje. Er was zowaar
belangstelling voor mij van profclubs uit die tijd, zoals GVAV Groningen en Heerenveen. Ik ben op de aan-
bieding van eredivisionist GVAV ingegaan. Aangeboden werd dat ik een aantal oefenpartijtjes zou spelen in
het Oosterpark stadion in Groningen. GVAV was in die tijd een goeie middenmotor in de eredivisie, met spe-
lers als Martin Koeman, Tonny v. Leeuwen, Ole Fritsen, good-old Piet Franssen. Toenmalig trainer Ron
Groenewoud bood mij aan om één jaar op amateur-basis mee te draaien. Er zou voor mij een baan gezocht
worden in de buurt van Groningen. Ik moest er maar even over nadenken en we zouden het voorstel een week
later in ’t Oelnbret in Dalen bespreken. Tijdens dat gesprek met Ron Groenewoud, waarbij ook onze toen-
malige voorzitter Hesse en Roel Hidding aanwezig waren, heb ik toch maar besloten om niet naar GVAV te
gaan. Achteraf was dat misschien wel dom, maar zo kan het lopen.
Na de periode Söllner kwam er een rustige periode, een aantal spelers stopte of verhuisde en Dalen moest bou-
wen aan een nieuw eerste elftal. Nieuwe trainers kwamen en gingen en Dalen speelde afwisselend in de derde
of vierde klasse. Persoonlijk kreeg ik steeds meer problemen met mijn rug en moest ik noodgedwongen stop-
pen. De laatste trainer die ik heb meegemaakt bij het eerste elftal was Jaap Schipper, een sociaal bewogen
man. Onder hem heb ik in 1979 mijn laatste kampioenschap met Dalen 1 meegemaakt. Onder Jaap
Schipper kwam Evert Bleuming tot ontplooiing. Uiteindelijk belandde hij bij FC Twente en haalde het
Nederlands elftal onder de 20 jaar. Bij de overgang van Bleuming naar FC Twente werd er afgesproken dat
het eerste team van FC Twente een wedstrijd zou komen spelen in Dalen. Twente was in die tijd een goed-
spelend team, met spelers als Martin Jol, Thoresen (een Noor) en Epi Drost. In deze wedstrijd heb ik vanwe-
ge een dubbele hernia afscheid genomen als eerste elftalspeler. 
Sinds 1982 ben ik trainer van de lagere seniorenteams. Ik volgde toen Jannes Kalkdijk op, die aangaf te wil-
len stoppen met deze activiteit. 
Ik speelde toen nog in de veteranencompetitie en speel nu nog steeds met een lager team in competitieverband.
Daarnaast ben ik sinds een jaar of dertien tevens leider van dit team. Terugkijkend op mijn toch wel actieve
periode als voetballer, kan ik wel zeggen, dat ik door het voetbal veel plezier heb beleefd. Naast de vele hoog-
tepunten, zoals al de kampioenschappen, zowel met het eerste team als met de lagere teams, zijn er ook wel
dieptepunten te vermelden. En soms lagen ze wel heel dicht naast elkaar. Het seizoen1978/’79 werden we met
Dalen 1 kampioen en dat werd flink gevierd. Een maand later overleed echter plots mijn jongere broer Willy
op 29-jarige leeftijd en daarna overleed onze trainer Jaap Schipper.
Ook zijn er in korte tijd diverse voetbalvrienden op veel te jonge leeftijd overleden. Wie herinnert zich niet
Hans Westerhof, Jan Wessels, Freddie Veldhuis, Martinus Ruinemans, Riekus Wilpshaar of Jan Hilvering. Op
die momenten speelt het voetbal geen enkele rol meer.
De keuze van mijn favoriete elftal is niet eenvoudig. Zo’n opstelling is afhankelijk van diverse factoren en ik
zie het ook vaak in combinatie met de desbetreffende trainer. Alleen techniek is niet voldoende, werklust,
inzicht en tactiek spelen daarbij ook een grote rol en het is aan de trainer, eventueel met assistentie van de
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aanvoerder, om een team samen te stellen, met de juiste balans en respect voor elkaar. Voor mij persoonlijk
vind ik dan ook de periode onder Ernst Söllner, de meest uitgebalanceerde periode. 

Zonder dat ik andere spelers tekort wil doen, heb ik dan ook de keuze laten vallen op mijn favoriete team uit
die periode:

Doel: Freddie Veldhuis (reserve Rieks Brands)
Achterlinie: Hans Westerhof, Jan Lanjouw, Lex Poth, Wolter v. Tarel
Middenlinie: Hendrik Ruinemans, Bert Boer, Geert Kroeze
Voorhoede: Geert Lanjouw, Machiel Joosten,Willy Poth
Goede wisselspelers zouden o.a. Jannes Kalkdijk, Albert Almeloo, Harry Ruinemans en Tinus Gossen kunnen
zijn.

Tenslotte wil ik de voetbalvereniging Dalen feliciteren met het 75-jarig jubileum en de jubileumcommissie
bedanken voor het feit dat ik het een en ander mocht vertellen over mijn actieve en minder actieve voetbal-
periode. Ik hoop verder dat de toekomst van de voetbalvereniging Dalen er rooskleurig uit zal zien.”

DE PERIODE 1970-1980
Promotie en degradatie
Net als in de jaren ’60, wisselen promotie en degradatie zich in het begin van deze periode in hoog
tempo af. Het begin is opwekkend: in 1970 wordt onder trainer E. Söllner een prestatie van formaat
geleverd door het kampioenschap in de derde klasse te behalen. In het clubblad wordt het kampioen-
schap als volgt beschreven: “De voetballers van Dalen, die donderdag zonder te spelen kampioen werden in
de derde klasse, mochten voor aanvang van de wedstrijd tegen Weiteveense Boys eerst diverse felicitaties in ont-
vangst nemen. Zowel de voorzitter van de sportvereniging Dalen, als de aanvoerder van de gasten boden bloe-
men aan. Door de huldiging begon de wedstrijd tussen de kampioen en de degradant tien minuten te laat.
Het waren zowaar de Boys die de leiding namen door een doelpunt van Scherpens: 0-1. Voor rust bracht ech-
ter G. Lanjouw de stand weer in evenwicht.
In de tweede helft overheerste Dalen. De score
werd door H. Ruinemans, M. Joosten en
opnieuw G. Lanjouw opgevoerd tot 4-1. Na
afloop van de wedstrijd togen spelers en
bestuursleden naar Gramsbergen, waar in
hotel Bolte werd gedineerd. Tegen zeven uur
keerde men in Dalen terug. Bij de
Bentermolen stond de muziekvereniging
Volharding met drumband opgesteld en in
optocht trok men door het dorp naar hotel
Cornelis, waar de bewoners langs de straten
stonden om de kampioenen te bejubelen.”

Op de receptie, die ter ere van dit kampi-
oenschap wordt gehouden, deelt burge-
meester Fontein mee, dat een plan tot uit-
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breiding van de bestaande accommodatie is
goedgekeurd en binnen afzienbare tijd van
start zal gaan. Dit was de eerste aanzet tot
het zo prachtige complex, waarover Dalen
nu kan beschikken. Voor het eerst in haar
bestaan komt Dalen in het seizoen 1970-
1971 uit in de tweede klasse Noord van de
KNVB. In verband met de werkzaamhe-
den, die plaats moeten vinden om een
nieuw sportcomplex te realiseren, speelt
Dalen dat seizoen haar thuiswedstrijden op
het veld van N.K.V.V. in Dalerpeel. Het
verblijf in de tweede klasse is maar van
korte duur: in 1971 moet de club weer een
stap terug doen naar de derde klasse.
Voorzitter R. Hesse wil terugtreden als
voorzitter, maar op aandringen van de ver-
gadering blijft hij nog een jaar in functie,
totdat de werkzaamheden rondom het
nieuwe sportcomplex zullen zijn afgerond.
Trainer Söllner vertrekt naar Emmen en
wordt opgevolgd door H. Kalter uit
Nieuw-Amsterdam. Er ontstaat een con-
flict met de KNVB over deze benoeming.
Kalter beschikt namelijk niet over het juis-
te trainersdiploma om een derde klasser te
mogen trainer. Dalen beweert dat Kalter
lid is van de vereniging als masseur en daar-
naast enige trainingsactiviteiten ontplooit.
Het eerste elftal bungelt ook in de derde
klasse onderaan de ranglijst. De opvolging
van E. Söllner is geen eenvoudige taak en
er moet na het vertrek van een aantal spe-
lers een nieuw elftal worden geformeerd.
Kalter maakt het seizoen niet af, hij wordt
in februari 1972 ontslagen. Het beoogde
schokeffect ontbreekt echter: Dalen degra-
deert opnieuw, nu naar de vierde klasse.
Hierna volgt een periode van betrekkelijke rust, want het duurt tot 1979 voordat de kampioensvlag
weer kan worden gehesen. Als nieuwe trainer wordt in 1972 A. Schrik uit Nieuw-Weerdinge benoemd.
Hij wordt in 1974 opgevolgd door J. Klaassens uit Hoogeveen. In 1977 wordt J. Schipper uit
Coevorden gecontracteerd als trainer. Hij weet in 1979 het kampioenschap van de vierde klasse te halen
en zo promotie naar de derde klasse af te dwingen. Het kampioenselftal bestaat onder andere uit de spe-
lers Henk Bakker, Jan Wessels, Henk Sieben, Ab Almeloo, Dick Franken, Lambertus Meppelink, Harry
Ruinemans, Lex Poth, Willy Poth, Bas Pijnaker en Evert Bleuming. Bleuming vertrekt na dat seizoen
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naar FC Twente, dat hem een profcontract heeft aangeboden. Een maand later krijgt het kampioen-
schap een zwarte rand: Willy Poth komt op 29-jarige leeftijd plotseling te overlijden. 

Wijziging bestuurlijke organisatie
In een buitengewone ledenvergadering wordt op 1 juli 1970
besloten de bestuurlijke samenwerking met de gymnastiek-
en volleybalvereniging te wijzigen. Het is de verschillene
afdelingen niet gelukt om een gezamenlijk, Koninklijk goed-
gekeurd, reglement op te stellen. Voor het eerst sinds veertig
jaar vormt de voetbalvereniging Dalen weer een zelfstandig,
onafhankelijk bestuur. Toch gaat de “Sportvereniging Dalen”
niet volledig ter ziele, want men houdt voorlopig een over-
koepelende bestuurscommissie in stand. Ter gelegenheid van
de opening van het nieuwe sportcomplex ontvangt voorzitter
R. Hesse een nieuwe voorzittershamer van de burgemeester
Opstelten. Hij gebruikt deze hamer tijdens de jaarvergade-
ring van 1972 voor de eerste en tevens laatste keer. Na deze
vergadering neemt H. Jansen het voorzitterschap van hem
over. Jansen wordt in 1978 opgevolgd door L. Oosterhof.
In 1973 krijgt de steeds maar groeiende jeugdafdeling meer
bevoegdheden door de vorming van een eigen bestuur.
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Voorheen was er sprake van een
jeugdcommissie, die zich vooral
bezighield met de elftalopstelling.
Door het instellen van een jeugdbe-
stuur is het mogelijk meer structuur
aan te brengen in de jeugdafdeling. L.
Oosterhof en K. Nijkamp zijn de
belangrijkste initiatiefnemers van deze
nieuwe opzet. Het eerste jeugdbestuur
bestaat uit de heren: L. Oosterhof,
voorzitter; H. Scholten, secretaris;
Hrs. Ruinemans, penningmeester, J.
Klok, K. Nijkamp, R. Hazelaar, G.
Hidding, R. Brands en W. Bults.
Op 17 mei 1973 worden tijdens de
wedstrijd Dalen-NKVV (eindstand 3-
4) een nieuwe lichtinstallatie in
gebruik genomen. 

Strubbelingen tussen 
Germanicus en Dalen
Tussen Germanicus en Dalen lijkt het
nooit meer goed te komen. De ver-
houdingen worden ernstig verstoord
door de handelswijze, die Germanicus
heeft gehanteerd bij de overgang van
G. Boer van Dalen naar de club uit
Coevorden. Dalen beschuldigt
Germanicus van ronselpraktijken en

beweert, dat de Coevordenaren het jeugdige lid hebben gelokt
met een bromfiets. Het steekt Dalen, dat er nooit overleg is
gevoerd. Er volgt een pittige briefwisseling en alle vriend-
schappelijke wedstrijden worden afgezegd.

DE PERIODE 1980-1990
De uitbundige viering van het 50-jarig jubileum
In 1980 bestaat de voetbalvereniging 50 jaar. Er wordt een
jubileumcommissie in het leven geroepen, die tal van activi-
teiten organiseert. De commissie bestaat uit R. Hesse, K.
Nijkamp, R. Hazelaar, H. Scholten, B. Hoving, M.
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Ruinemans, H. Assen en K.H. van Tarel. Op 25 april vindt
er een drukbezochte receptie plaats. De volgende dag
komen de reünisten ’s middags bij elkaar en volgt er ’s
avonds een feestavond met revue.
De revue geschreven door oud-lid A. Hazelaar uit Gieten
genaamd: “En de bal blijft rollen...”, wordt door de toe-
schouwers zeer gewaardeerd.
Op 13 mei speelt Dalen 1 een jubileumwedstrijd tegen de
profs van FC Twente. Bij FC Twente speelt oud-Dalenaar
Evert Bleuming mee. De wedstrijd wordt bijgewoond door
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1500 toeschouwers en eindigt in een 1-10 overwinning
voor Twente. A. Meijerink maakt de eretreffer voor
Dalen. Ter gelegenheid van het jubileum neemt de
selectie van Dalen 1 en 2 samen met stemmingsorkest
De Riha’s een grammofoonplaat op. Het nummer “Op
de kaart van de provincie”, geschreven door A.
Hazelaar, wordt opgenomen in de studio van Fred
Rootveld te Bornerbroek. De reis naar Bornerbroek
wordt per bus ondernomen. Onderweg worden de
stembanden al stevig gesmeerd. De studio van
Rootveld blijkt te zijn ondergebracht in een oud kip-
penhok, wat reden geeft tot veel hilariteit. Na talloze
mislukte opnames drijft elftalleider A. Naber de opna-
meleider tot wanhoop, wanneer hij aan het eind van
een geslaagde opname een vogelgeluid ten gehore
brengt. Het eerste exemplaar van de plaat wordt offici-
eel overhandigd aan burgemeester mr. J.I.M.
Hoffscholte en de opbrengst komt ten goede aan de
jubileumkas. 
In 1981 komt trainer Jaap Schipper na een ziekte te
overlijden. Tijdens het seizoen nemen achtereenvolgens
jeugdtrainer B. de Vries en later N. Labohm uit Assen
het trainerschap waar. Zij kunnen niet voorkomen, dat
Dalen degradeert naar de vierde klasse. Labohm blijft nog een jaar als trainer, waarna hij in dienst treedt
van de KNVB. Hij wordt opgevolgd door R. Thieuwes, die in 1985 afscheid neemt. Onder de leiding

van trainer W. Sprenger (1985-1988),
weet Dalen eindelijk weer te promo-
veren naar de derde klasse. 
Op 8 mei 1988 wordt het kampioen-
schap dankzij een klinkende 6-2 over-
winning op Gasselternijveen binnen-
gehaald. De doelpunten in dit duel
werden gemaakt door Bas Lambers
(2x), Peter Drenth, Henk Prins,
Harrie Ruinemans en Jacob Uineken.
De selectie, samengesteld uit een
goede mix tussen jong en oud, bestaat
verder uit Piet Knollema, Johan
Ruinemans, Wim en Gert Veenstra,
Arjan Esschendal, Bert Gubler, Henk
Westerhof, Harrie Ruinemans, Albert
de Jonge, Jan Assen, Jans Hegen,
Arthur Brand en Theo Kalkdijk.
Henk Scholten fungeert als elftallei-
der. 
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De nieuwe trainer H. Assen staat voor de taak van Dalen een stabiele derdeklasser te maken. In het eer-
ste seizoen na zijn aantreden, wordt er aan deze verwachting voldaan. In het seizoen 1989-1990 kent
Dalen echter een zeer slechte start. Pas in het zesde duel wordt tegen aartsrivaal Raptim het eerste wed-
strijdpunt behaald. Dit duel loopt in het najaar van 1989, mede door het optreden van de scheidsrech-
ter, volledig uit de hand. Dalen weet na een 0-2 achterstand diep in blessuretijd nog een 2-2 gelijkspel
uit het vuur te slepen. Twee spelers van Raptim krijgen een veldverwijzing. 

In de pers verschijnt het volgende citaat: “Zelden
zullen de toeschouwers getuige zijn geweest van een
drama van een dergelijke omvang. Een drama dat
bestond uit twee bedrijven van respectievelijk 54 en

58 minuten. Met voor scheidsrechter Wubbo Warrink de absolute hoofdrol. De man leek wel over een kermis-
horloge te beschikken. Deze man realiseerde zich nauwelijks welke chaos hij teweeg bracht. De balans was in
elk geval triest: huilende kinderen, geschrokken van wat er rond het veld aan geweld afspeelde, volledig gedes-
illusioneerde spelers aan Raptimzijde, een woedende menigte die de scheidsrechter van het veld begeleidde.”
Harry Ruinemans maakt in de jaren ’70 en ’80 lange tijd deel uit van het eerste elftal. In 1988 is hij
aanvoerder van het team, dat het kampioenschap behaalt in de vierde klasse onder trainer Sprenger. 
Na zijn carrière als eerste-elftal speler, vervult Ruinemans een actieve rol binnen de vereniging als elftal-
leider en bestuurslid. Op dit moment maakt hij deel uit van het bestuur van de vereniging en voetbalt
nog steeds zijn potje mee met de liefhebbers in Dalen 5. Hier volgt een terugblik op zijn voetballoop-
baan: 
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“Ik ben met de doopnaam Harmans op 30 november 1952 ter wereld gekomen, maar ging al snel met de
roepnaam Harry verder door het leven. Op mijn tiende jaar ben ik lid geworden van de voetbalvereniging.
Ik ben dus al meer dan 42 jaar lid van de club! Destijds kon je bij Dalen pas op je twaalfde beginnen te voet-
ballen. Wij hadden toen een heel goed schoolelftal en zijn met een aantal jongens, zoals Tinus Gossen, Oedse
Camphuis, Albert Almeloo, Olf Garming, Henk IJdens op de toenmalige secretaris Douwe van der Meulen
afgestapt en hebben gevraagd of we niet eerder bij Dalen konden voetballen. Dat is toen geregeld en beteken-
de het begin van het pupillenvoetbal in Dalen. We speelden in een wit shirt, rode broek en rode kousen.
Sponsorkleding bestond toen nog niet, het tenue moest door je ouders worden aangeschaft. Volgens mij speel-
den we de eerste officiële competitiewedstrijd uit tegen CSVC. Het voetbalveld was gelegen in de Ballast en
we wonnen de wedstrijd met grote cijfers. Onze doelman Olf Garming had tijd genoeg om onder de wed-
strijd taartjes van zand te bakken. 

De familie Ruinemans.
Ik kom uit een echt voetbalgezin. Toen ik met voetballen begon, speelde mijn oudste broer Jan al als profvoet-
baller bij Tubantia in Hengelo. Mijn andere broers Henk en Martinus speelden in het eerste elftal van Dalen.
Zowel uit als thuis volgde ik de wedstrijden van Dalen 1. Bij uitwedstrijden kon ik altijd bij mijn broer
Henk op de knie, als er verder geen plaats meer was in de bus. Het voetballen/sporten hebben we van onze
moeder en niet van onze vader. Ze waren wel geïnteresseerd in onze prestaties, maar erg veel zijn ze niet op
het sportpark geweest. Maar moeder heeft in die jaren wel veel voetbalkleren moeten wassen met drie voet-
ballende zoons bij Dalen! Het voetbalveld lag toen ook op het huidige sportpark maar was iets anders gesitu-
eerd. Wie mijn eerste leider was, weet ik helaas niet meer. Wel weet ik dat Klaas Nijkamp een belangrijke rol
speelde in de jeugd.
Ik heb bij Dalen in C1, B1 en A1-junioren gevoetbald en ben samen met Tinus Gossen voortijdig overgehe-
veld naar het eerste elftal. Daar heb ik tot mijn 36e in gespeeld. Toen werd ik niet goed genoeg meer bevon-
den door trainer Herman Assen. Ik was een andere mening toegedaan, maar ja, de trainer beslist uiteinde-
lijk. Ik ben toen bij het elftal van Lex Poth gaan voetballen, volgens mij Dalen 5. Dit gaf overigens nog wel
wat onenigheid binnen de vereniging, want vanuit het bestuur vond men dat ik in het tweede elftal moest
gaan spelen. Dat heb ik echter geweigerd. Ik speel nu al weer 16 jaar in dat elftal. Het wordt wel steeds moei-
lijker op deze leeftijd; je bent wat vaker geblesseerd en de herstelperiode duurt ook langer. Toch hoop ik nog
een paar jaar door te kunnen gaan, want dit is echt het mooiste wat er bestaat.

Hoogte- en dieptepunten.
Het eerste hoogtepunt was de promotie van Dalen naar de tweede klasse. Ik zat toen nog niet in het eerste elf-
tal, maar heb het wel van nabij meegemaakt. Het jaar daarop heb ik al veel wedstrijden gespeeld. Bekende
tegenstanders in die tijd waren Appingedam, Neptunia, Noordster, WVV, Muntendam etc. Daarna zijn er
met enige regelmaat kampioenschappen behaald maar in data ben ik heel slecht. Dus wanneer dat precies is
geweest, weet ik dan ook niet meer.
Dieptepunten heb ik weinig gekend. Bijna altijd was ik wel zeker van een basisplaats. Uiteraard zijn er ook
een aantal degradaties geweest, maar ook hiervan zijn de jaartallen mij ontschoten.

Mijn favoriete elf
Een favoriet elftal samenstellen is niet eenvoudig, maar ik heb de voorkeur voor de volgende elf:
Doel: Piet Knollema - Rechtsachter: Tinus Gossen - Laatste man: Lex Poth - Voorstopper: Johan Wigger -
Linksachter: Jurgen Belga - Rechtshalf: Peter Drenth - Mid-mid: Bert Boer - Linkshalf: Harry Ruinemans -
Rechtsbuiten: Paul Kamstra - Midvoor: Gerald Sibon - Linksbuiten: Evert Bleuming.
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De trainers.
Ik heb in mijn lange voetballoopbaan veel trainers “versleten”. Hier volgen ze in chronologische volgorde, aan-
gevuld met enige persoonlijke opmerkingen:

1. Ernst Söllner: 1968-1970
Söllner was mijn eerste echte trainer. Hij was een man, die hard werken hoog in het vaandel had staan.
Trainingen waren simpel en vooral gebaseerd op het conditionele vlak Teambuilding was ook belangrijk bij
hem. Legendarisch zijn de avonden na de training in onze eerste echte kantine “’t Trefpunt”. Er werd gekaart
en geknobbeld en dat betekende in de praktijk een late thuiskomst. Söllner is helaas in 2003 onverwacht en
te vroeg gestorven. Hij was toen voorzitter van de voetbalvereniging “Drenthina”. 

2. Hans Kalter: 1971
Is maar kort trainer geweest. Van hem is mij weinig bij gebleven als trainer. Was volgens mij ex-betaald voet-
baller van Zwartemeer.

3. Albert Schrik: 1971-1974
Dit was wl even schrikken. Had weinig uitstraling en in mijn ogen ook niet veel verstand van voetbal. We
regelden veel zelf, maar ondersteunden hem wel. Twee jaar was eigenlijk te lang.

4. Jan Klaassens: 1974-1977
Rustige vent met voetbalervaring. Heeft o.a. gespeeld bij Achilles te Assen. Was een veelgevraagde trainer. Had
een goede mix tussen conditionele en voetbaltechnische training. Genoot enorm van een pijpje roken na de
training. Stond tussen de groep maar als het moest er ook boven en dwong daarmee veel respect af.

5. Jaap Schipper: 1977-1981
Was een geweldige man en sociaal zeer bewogen. De eenvoud zelve. Zo waren ook zijn trainingen. We wis-
ten van tevoren wel hoe de training in elkaar stak. Maar had toch overal succes met zijn aanpak, die vooral
was gebaseerd op het met elkaar doen. Gaf spelers veel vertrouwen. Veel te vroeg overleden.

6. Nico Labohm: 1981-1983
Nam het over van Jaap Schipper. Kwam van de KNVB. Was vooruitstrevend en modern in zijn trainingsme-
thoden. De tegenpool van Jaap Schipper. Was erg jong en ambitieus. Ik botste regelmatig met hem, maar hield
altijd een goede verhouding met hem. Wilde altijd verjongen maar kwam er wel achter dat routine ook zeer
belangrijk voor een elftal kon zijn. 

7. Rieks Thiewes 1983-1985
Niet veel beter dan zijn voorganger. Wel meer persoonlijkheid. Eenvoudige, traditionele trainingsmethoden.

8. Willy Sprenger 1985-1988
In mij ogen een goede trainer en prima vent. Trainde veel op duelkracht door kleine partijvormen.
Legendarisch zijn de trainingspartijtjes met als hoofdprijs een flacon shampoo. Was vertegenwoordiger in dat
spul en had altijd dozen vol achter in de auto staan. Had zelf ook hoog gevoetbald bij Achilles uit Assen en
is nu bestuurslid van SVZ. Komt nog een aantal keren per jaar bij Dalen 1 kijken. Zijn echtgenote was ook
altijd van de partij, waardoor er ook veel voetbaldames mee gingen. Dit was op zich prettig en bood ons de
mogelijkheid uitgebreid te genieten van de derde helft. 
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9. Herman Assen 1988-1990
Deze periode was bepaald geen succes en niet alleen omdat ik onder zijn leiding uit het eerste elftal verdween. 

Andere activiteiten voor de vereniging.
Ik ben tijdens mijn voetbalcarrière al op andere wijze actief geworden voor de vereniging. Ik heb heel wat
jaren deel uitgemaakt van de jeugdcommissie, welke voor zover mij bekend zelfstandig is gaan functioneren
vanaf 1973. Daarnaast ben ik vele jaren jeugdleider geweest bij hoofdzakelijk de B-junioren. Na mijn actie-
ve periode in Dalen 1 heb ik een aantal jaren niks gedaan voor de
vereniging, totdat op het kampioensfeest van Dalen in 1994
bestuurslid Ad van der Hoek mij strikte voor een bestuursfunctie.
Hij had een uitstekend moment uitgekozen want onder het genot
van een glaasje bier op een kampioensfeest ben je tot veel bereid! 
Ik ben nu ongeveer 10 jaar bestuurslid en heb aangegeven er voor-
lopig wel mee door te gaan. Maar ik zal zeker stoppen wanneer de
motivatie minder wordt. 
Vanuit mijn functioneren in het bestuur ben ik ook leider geworden
bij het eerste elftal en heb dat ongeveer negen jaar met veel plezier
gedaan.

Kostbare herinneringen.
Wat mij het meeste bijgebleven is, is de invalbeurt uit tegen
Appingedam toen mijn broer Hendrik met een gebroken enkel werd
afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook de wedstrijd tegen Muntendam
op het sportpark te Dalerpeel ligt nog redelijk vers in het geheugen.
Zij stonden bovenaan in de tweede klasse en wij onderaan. Het zou
dus een makkie worden voor Muntendam maar het tegenovergestel-
de was waar. Wij vochten met al onze ziel en zaligheid voor klasse-
behoud maar dit mocht niet baten.
De scheidsrechter, Jacques J. d’Ancona, had waarschijnlijk een ver-
bond gesloten met Muntendam en liet ten onrechte te lang doorspe-
len en dat was voor ons te veel van het goede. In de extra tijd scoorde Muntendam nog twee keer waardoor
wij met lege handen kwamen te staan. D’Ancona is zonder letsel uit Dalerpeel gekomen maar menig suppor-
ter en voetballer kon hem wel “wurgen”.
Recenter is natuurlijk het kampioenschap en voor de tweede keer promotie naar de tweede klasse. Dit alles
onder leiding van de uitstekende trainer Arthur van der Veen 
De laatste competitiewedstrijd thuis tegen Rolder Boys moest de beslissing brengen. Wij hadden aan een gelijk-
spel voldoende en Rolder Boys moest winnen. Zeer veel publiek en de aanwezigheid van TV-Drenthe gaven
een extra dimensie aan deze wedstrijd.
Dalen was al gehandicapt door de afwezigheid van Maarten Reinders en tot overmaat van ramp werd onze
keeper Johan Ruinemans in de eerste helft ook nog met rood van het veld gestuurd. Uit de daarop volgende
vrije trap werd onze jeugdkeeper Jos Langeland verslagen en stonden we met 0-1 achter.Toch ontstond er geen
paniek onder de spelers en leiding. Onder bezielende impulsen van Bert Gubler en Paul Kamstra knokte
Dalen zich terug in de wedstrijd en wist de 0-1 achterstand om te buigen in een 2-1 voorsprong. Wat een
veerkracht toonde de ploeg toen! Vlak voor rust scoorde Rolder Boys helaas de gelijkmaker uit een buitenspel-
situatie. In de pauze sprak Arthur de manschappen toe en gaf ze veel vertrouwen. Ook met tien man moest
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het heel goed te doen zijn, want we waren gewoonweg de betere ploeg. De manschappen putten veel moed uit
het vertrouwen en ze rechtten de rug in de tweede helft. We zijn nooit echt in de problemen gekomen en van
de kant af hadden we het gevoel dat we al ver voor het eindsignaal het kampioenschap binnen hadden. Maar
ja een wedstrijd is nooit afgelopen voordat de scheidsrechter voor de laatste keer op zijn fluitje heeft geblazen.
De rust straalde wel over op de spelers en de ontlading was dan ook heel groot na het eindsignaal. Huilend
zijn de trainer en de leider elkaar in de armen gevallen na het eindsignaal en later hebben we genoten van
een verschrikkelijk mooi feest dat dagen heeft geduurd.
Er zijn mij ook negatieve zaken bijgebleven. Dat was het ontslag van trainer Corrie Grummel en recenter
het op non-actief zetten van trainer Roelof Heling. Deze laatste beslissing is reden voor mij geweest, het lei-
derschap van het eerste elftal te beëindigen. 

Bestuurlijke activiteiten
In 1981 nemen B. Hoving en D.K. van der Meulen afscheid als bestuurslid. Hoving maakt sinds 1961
deel uit van het bestuur en wordt benoemd tot lid van verdienste. Ook Van der Meulen valt deze eer
ten deel; hij keert een aantal jaren later nog weer terug als bestuurslid. In het seizoen 1982-1983 wordt
er besloten om een Veteranenteam samen te stellen en in competitieverband uit te laten komen. In 1983
wordt bestuurslid H. Jansen benoemd tot lid van verdienste. Er wordt een contract afgesloten met
Slagerij Schutten uit Coevorden. Voor 1500 gulden per seizoen zal zijn naam drie jaar lang op het shirt
van het eerste elftal prijken. Niet iedereen is blij met deze ontwikkeling. Het steekt een aantal mensen,
dat er niet is gekozen voor een shirtsponsor uit het eigen dorp. Als in 1986 de sponsor niet meer aan
zijn verplichtingen voldoet, wordt een arbitragezaak aangespannen bij de KNVB. Het contract wordt
ontbonden en in bouwbedrijf Voors wordt een shirtsponsor in het eigen dorp gevonden. Dat beide par-
tijen zeer tevreden zijn over de onderlinge samenwerking, mag blijken uit het feit, dat op dit moment
het bedrijf Voors nog steeds de hoofdsponsor van Dalen is.
In 1984 wordt er besloten om een elftal in te schrijven voor de zaalvoetbalcompetitie. De trainer beslist
of een speler uit zijn selectie ook mag uitkomen voor dit team. In 1985 neemt L. Oosterhof afscheid als
voorzitter. Hij geeft de voorzittershamer over aan H. Sibon. R. Warta neemt op zijn beurt het jeugd-
voorzitterschap over van Sibon. Het bestuur van de vereniging heeft meer dan 56 jaar volledig uit man-
nen bestaan tot in 1986 I. Garming-Kerssies als eerste vrouw in het bestuur wordt benoemd. In 1987
wordt de afdeling Damesvoetbal wegens het gebrek aan leden opgeven. 

DE PERIODE 1990 TOT HEDEN
Deze laatste periode van het 75-jarig bestaan kenmerkt zich door bestuurlijke en organisatorische rust.
Om de taken en verantwoordelijkheden meer te spreiden worden er commissies in het leven geroepen.
Op dit moment zijn de volgende commissies actief:
1. financiële commissie
2. secretariaatscommissie
3. activiteitencommissie
4. onderhoudscommissie
5. sponsorcommissie
6. jeugdcommissie
7. kantinecommissie
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Uiteraard wordt er door deze geledingen regelmatig verslag uitgebracht aan het bestuur.
In 1990 neemt Albert Ruinemans de functie van voorzitter op zich. Hij vervult deze taak nu - anno
2005 - nog steeds! Al bijna 15 jaar toont Ruinemans zich een voorzitter met een echt clubhart. Hij voelt
zich verbonden met het wel en wee van alle geledingen binnen de vereniging en steekt veel tijd in zijn
activiteiten voor de club.
In december 1992 wordt een nieuwe lichtinstallatie in gebruik genomen. De installatie, volledig door
de eigen vereniging bekostigd, maakt het mogelijk om ook ’s avonds wedstrijden te spelen.

Afscheidswedstrijd van Martinus Ruinemans
Op 13 mei 1995 hangt Martinus Ruinemans zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen. Hij heeft er
dan maar liefst 40 jaar als actief speler voor de voetbalvereniging opzitten. T.g.v. dit unieke feit vindt er
in Wachtum een afscheidswedstrijd plaats tussen Dalen 5 en Dalen 6 (Wachtum) Het team van
Wachtum wordt hierbij versterkt door enkele Dalen-1 spelers. 

In 1998 treedt L. IJpelaar, in de volksmond beter bekend als “Foto Luuk”, af als bestuurslid. Hij heeft
dan maar liefst 29 jaar actief deel uitgemaakt van het bestuur. Hij wordt voor zijn inzet benoemd tot
lid van verdienste. In zijn afscheidswoord memoreert IJpelaar de tijd dat hij al één van de eersten kan-
tinedienst draaide in “’t Trefpunt”. Toen hij op een avond voor het eerst frikadellen in het vet bakte,
werden deze door de gebruikers “platgeslagen gehaktballen” genoemd.
Ook wordt er in dat jaar aandacht besteed aan het 25-jarig bestaan van de jeugdafdeling en in Wachtum
staat men stil bij het feit dat er een kwarteeuw competitievoetbal wordt gespeeld in het dorp. Door de
goede samenwerking met de voetbalvereniging Dalen kan het dorp ook nu nog elke veertien dagen z’n
favorieten bewonderen tijdens de
thuiswedstrijden, die gespeeld
worden op het veld achter bakke-
rij Eising. 

Dat de middenstand van
Wachtum pal achter het team
staat blijkt uit de elftalfoto’s die in
de loop der jaren gemaakt zijn.
Op de foto’s staan spelers en spon-
soren gezamenlijk op de foto en
op het shirt is de tekst
“Middenstand van Wachtum” te
lezen. 
Eén speler van Wachtum verdient
zeker speciale aandacht. De legen-
darische doelman Henk Schepers
neemt in 1989 op 60-jarige leef-
tijd als keeper afscheid van zijn ploeg. Tijdens een feestelijke wedstrijd tegen Dalen 4 overhandigt hij
zijn keeperhandschoenen aan zijn opvolger Henk Baks. Als afscheidsgeschenk krijgt hij een lekgescho-
ten wedstrijdbal met handtekeningen van zijn medespelers. Schepers werd pas bij toeval op zijn 47e
doelman. Hij wilde eigenlijk stoppen met voetballen, maar toen de vaste keeper van Wachtum een juk-
been brak, belandde hij tussen de palen. 

43

Afscheidswedstrijd Martinus Ruinemans (links op de foto)



Op 15 september 1999 vindt er in het kader van de presentatie van het Jeugd-Pijler-plan een wedstrijd
plaats tussen Dalen 1 en de BVO-Emmen. De betaald voetbal organisatie verleent ook haar medewer-
king aan een voetbalclinic voor de D, E
en F-jeugd. Tijdens deze clinic wordt er
een foto van de jeugdleden gemaakt.
Het Jeugd-Pijler-Plan is opgezet door de
sponsorcommissie, bestaande uit Albert
en Harry Ruinemans, Piet Smitteberg,
Gerrit Wigger en Theo Kalkdijk. De
bedrijven die het plan sponsoren, finan-
cieren de voetbalkleding van de jeugd
zonder daarvoor een reclame-uiting op
de kleding terug te verlangen. Door deze
aanpak is het mogelijk om alle jeugd-
teams uniform te kleden met de tekst
“vv Dalen”. 
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Wachtum 1990 - Dalen 6 met sponsoren
Staand v.l.n.r.: R. Uildriks, R. Reinink, A. Tyink, G. Wiersema, A.J. Uildriks, 

J. Eising, J. Habing, J. Tyink, H. Hoving, J. Wilting. 
Voorste rij: A. Zwols, J. Mittendorff, P. Delaere, H. Tyink, H. Baks, G. Koers, H. Baks, H. Schepers.



Start activiteiten in kader 75-jarig bestaan
Met het stukschieten van een papieren wand wordt op zon-
dag 22 juni 2003 tijdens de familiedag het startsein gegeven
voor activiteiten in het kader van het 75-jarig bestaan van de
club in 2005. 
De handeling wordt tijdens de familiedag verricht door het
oudste en het jongste lid van de vereniging, de 71-jarige Jan
Meijering en de 4-jarige Jarne Esschendal. Zij zorgen er met
een welgemikte trap voor, dat er een bord zichtbaar wordt
met de tekst: “vv Dalen 75 jaar: 1930-2005”. De familiedag
vormt ieder jaar de afsluiting van het seizoen. Op die dag
wordt in teams een zeskamp gespeeld en wordt de speler van
het jaar gekozen. De dag wordt afgesloten met een gezamen-
lijke barbecue. 
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Afscheid van doelman Henk Schepers.



In 2004 beleeft de vereniging een
nieuwe mijlpaal. In april kan de
vereniging het 500ste lid begroe-
ten. De eer valt ten beurt aan de
vijfjarige Ruud Veenstra, die uit
handen van jeugdvoorzitter Frans
Engelage een aandenken en een
jaar lang gratis lidmaatschap krijgt
aangeboden.

Het bestuur wordt in september
met één persoon uitgebreid en
bestaat nu uit de volgende perso-
nen:
Jans Koert, Olf Slagter, Tiny Knol,
Harry Ruinemans, Bart Gehasse,
Feddie Zomers, Frans Engelage,
Albert Ruinemans, Joop Brink,
Rudy Reinink, Geert Belga, Jan
Hidding en Lambert Eggens.

De sportieve prestaties
In 1990 resulteren de tegenvallen-
de resultaten van Dalen 1 op 18
maart in het ontslag van trainer
H. Assen. H. Knol uit Assen, als
trainer al gecontracteerd voor het
seizoen 1990-1991, treedt ver-
vroegd in dienst. De noodgreep
mist het nodige effect, want er
volgt degradatie naar de vierde
klasse. Op 31 mei 1992 lijkt
Dalen in een promotieduel tegen
het Friese Oerterp de weg naar
boven weer te kunnen maken. De
wedstrijd speelt zich af in Norg. In
de 89e minuut brengt invaller Jan
Schuiling zijn ploeg op een 3-1
voorsprong, maar deze marge is
niet voldoende om het karwei af
te maken. In de “Drentse
Courant” wordt deze deceptie als volgt beschreven: “Het bier en de bloemen stonden bij wijze van spre-
ken al klaar voor Dalen in de promotiewedstrijd tegen het Friese Oerterp. In de 89e minuut kopte invaller
Jan Schuiling op het terrein van Gomos in Norg, de Drentse vierdeklasser naar een 3-1 voorsprong. Niet leek
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Sfeerfoto familiedag 2004.

Bestuur 2004: Achterste rij v.l.n.r. Jans Koert, Olf Slagter, 
Tiny Knol, Harry Ruinemans, Bart Gehasse, Feddie Zomers, 

Frans Engelage en Albert Ruinemans.
Voorste rij v.l.n.r. Joop Brink, Rudy Reinink, Geert Belga, 

Jan Hidding en Lambert Eggens.



nog mis te kunnen gaan. Oerterp toonde in de blessuretijd (zeven minuten) zoveel veerkracht dat een Duitser
er jaloers op kon zijn. De Friezen sleepten alsnog een verlenging uit het vuur, waarna Oerterp (weer) in de
laatste minuut van de verlenging toesloeg: 3-4. De beide andere treffers van Dalen werden gemaakt door
Hidding en Sibon”. 
In het seizoen 1993-1994 eindigen Dalen en ZBC na een nek aan nek race op een gedeelde eerste plaats
in de competitie. De beslissingswedstrijd
om het kampioenschap vindt plaats in
Oosterhesselen en wordt bezocht door
950 toeschouwers. In een slechte wed-
strijd trekt Dalen uiteindelijk in de ver-
lenging aan het langste eind. Een hoekschop van Bert Hidding wordt door verdediger Wilfried Reuvers
van ZBC in eigen doel gewerkt: 1-0. Het kampioenschap en de promotie naar de derde klasse beteke-
nen een mooi afscheid voor scheidend trainer Riekus Eikens, die opgevolgd wordt door Yme Boersma.
Ook Albert Ruinemans stopt na drie jaar op een hoogtepunt; hij wordt als elftalleider opgevolgd door
Rieks Brands. Het kampioenselftal bestaande uit Johan Ruinemans, Arthur Brand, Jan en Harold
Wilpshaar, Henk Westerhof, Jos Millekamp, Bas Lambers, Bert Gubler, John Cremer, André Sibon,
Toni Jaoa, Jacob Uineken en Bert Hidding wordt feestelijk binnengehaald in Dalen. 

47

Kampioenselftal 1994: 
Bas Lambers, Bert Hidding, Jacob Uineken, Jos Millekamp, Jan Wilpshaar, 

Marco Millekamp, André Sibon, Gerjo Tibben, Albert Ruinemans, Riekus Eikens
Zittend: Johnny Cremer, Henk Westerhof, Toni Jaoa, Harold Wilpshaar, Bert Gubler, Arthur Brand, 

Johan Ruinemans.



Winnaar van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi
Onder de nieuwe trainer Yme Boersma behaalt Dalen in het seizoen 1994-1995 één van haar grootste
sportieve successen uit haar hele bestaan, door het prestigieuze Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi op
haar naam te schrijven. Het toernooi kent grote aanzien, omdat alle gerenommeerde amateur-teams uit
de provincie Drenthe en de kop van Overijssel er aan deelnemen. De wedstrijden trekken aan het eind
van ieder jaar steeds weer duizenden toeschouwers, met als absolute apotheose de finalewedstrijden, die
in de sporthal van Angelslo worden gespeeld. 
In een spannende finale wordt met 3-2 gewonnen van titelverdediger HZVV uit Hoogeveen.
Aanvoerder Bert Gubler krijgt uit handen van de voorzitter van de organisatie de wisselbokaal en een
geldbedrag van 2500 gulden. 
In de krant wordt de overwinning als volgt weergegeven:
“Dalen heeft de 18e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi gewonnen. In sporthal Angelslo klop-
te het team van trainer Yme Boersma, voor zo’n 1800 toeschouwers, HZVV in een spannende finale met 3-
2. Exact 28 seconden voor het einde verstoorde Bas Lambers met een gave treffer de Hoogeveense illusie om
de indrukwekkende wisselbokaal definitief in de prijzenkast te kunnen zetten. HZVV ging goed van start,
maar doelman Johan Ruinemans hield de Boersma-Boys overeind. Toch kon Karlo Meppelink de score ope-
nen voor HZVV. Op slag van rust schoot Harold Wilpshaar de balans weer gelijk. In het tweede part bracht
René de Vries HZVV weer op voorsprong, maar Dalen gaf geen krimp. Op een strakke schuiver van Bas
Lambers moest doelman Alexander Poeste het antwoord schuldig blijven. Dalen was ontketend: André Sibon,
Harold Wilpshaar en John Cremer joegen met uitstekende schoten de Hoogeveners de stuipen op het lijf.
Alexander Poeste wist echter zijn domein nog schoon te houden. Toch zorgde Dalen voor het slotakkoord. Uit

48

Het winnende team van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi:
Staand v.l.n.r.: Arthur Brand, Harold Wilpshaar, Albert de Jonge, Yme Boersma, André Sibon, Bas Lambers

Gehurkt: John Cremer, Gert Kamps, Henk Westerhof, Bert Gubler, Johan Ruinemans en Jos Millekamp.



een vrije trap schoot Bas Lambers de bal onhoudbaar voor Poeste in de bovenhoek. De resterende tijd bleek
voor HZVV te gering om het verlies nog om te kunnen buigen.”
In de laatste poulewedstrijd had het team, bestaande uit aanvoerder Bert Gubler, Arthur Brand, Jos
Millekamp, André Sibon, Johan Ruinemans, Harold Wilpshaar, Albert de Jonge, Bas Lambers, John
Cremer, Gert Kamps, trainer Yme Boersma en leider Henk Westerhof, genoeg aan een gelijkspel tegen
het sterk ingeschatte WKE om een finaleplaats af te dwingen. Door twee treffers van John Cremer lukte
het een 2-2 eindstand op het scorebord te brengen. Dit ging, gezien het volgende verslag, echter niet
zonder slag of stoot: “Ondertussen hield het publiek het niet meer op de banken en werd Dalen aangemoe-
digd door een ieder die niet bij WKE behoorde. In de laatste seconden mocht WKE een intrap nemen. De bal
ging van links naar rechts waar Griemink klaar stond om in te schieten. Harold en Johan zagen het gevaar
en blokten gezamenlijk. Hierbij werd Griemink ten val gebracht. PENALTY?????? Alles wat WKE was vloog
op scheidsrechter Zomer af. Deze maakte een gebaar om de klok stop te zetten. Deze stond op dat moment
echter al op 00.00 sec. Kijkend op zijn klok kon hij niets anders besluiten, dan de wedstrijd ten einde te bla-
zen. DALEN WAS FINALIST! WKE was woedend. Men eiste een strafschop en deze zou en moest worden
genomen. De scheidrechter was echter onvermurwbaar: de wedstrijd was ten einde!”

Ter gelegenheid van de behaalde titel wordt een speciale editie uitgegeven van het clubblad.
Dit blad bestaat uit wedstrijdverslagen en commentaren van spelers en begeleiders op het binnenhalen
van de titel. Hier volgen enige citaten:
Henk Westerhof: “Het resultaat is voor een belangrijk gedeelte tot stand gekomen in de kleedkamer. De trai-
ner wist de jongens steeds in enkele woorden te overtuigen van hun kunnen. Als een “Jomanda” strooide hij
zelfvertrouwen over de jongens. Het kon gewoon niet meer fout gaan!”
Aanvoerder Bert Gubler: “We wisten, dat we 50% kans hadden, omdat we HZVV vorige week ook al ver-
slagen hadden. Wanneer we achter kwamen, konden we de rust bewaren, dat wisten we uit de vorige wed-
strijden. Er komen vanzelf kansen, benut je die dan kom je heel ver. We waren de meest homogene ploeg en
daardoor de verdiende winnaar”. 

Johan Ruinemans, geboren op 07-08-1969, verdedigt het doel van het eerste elftal sinds 1988. In 2003
hangt hij zijn keeperhandschoenen aan de wilgen. Toch wordt er in de volgende seizoenen in geval van
nood af en toe nog een beroep op hem gedaan. Hier volgt een overzicht van zijn carrière: 

“Ik ben op mijn zesde verjaardag lid geworden van de vv Dalen. Ik begon toen in de welpen, de huidige E’tjes.
Mijn eerste trainer en leider was Rieks Brands, hij gaf altijd training op de woensdagmiddag. Toen onze kee-
per Richard Spier een keer verhinderd was, ontdekte Rieks mijn talent als keeper. Op deze middag moest er
worden afgerond op doel en Rieks zei: ”Johan ga jij maar even in doel”. Dit was het begin van mijn carriè-
re als keeper, want sinds die tijd ben ik nooit weer uit het doel geweest.
De zaterdag erop moest ik ook kleren meenemen naar de wedstrijd om mee in doel te kunnen staan. Dit had
ik thuis niet verteld en toen ik uit de kleedkamer kwam zagen mijn ouders dat ik in doel stond, dat vond
mijn vader maar niks, maar hij zei eerst niets.
Voor de volgende wedstrijd controleerde mijn vader de inhoud van de tas en constateerde tot zijn teleurstel-
ling dat er ook weer keeperskleren in zaten. Hij verbood mij om in doel te gaan staan. Mijn vader ging naar
Rieks met de bedoeling een einde te maken aan mijn periode als keeper, maar Rieks zei dat ik er erg veel ple-
zier in had en ook wel aanleg had om toch een redelijke keeper te worden.
Na wat gemor en toch nog vaak kijken wat voor kleren ik in de tas had, heeft mijn vader zich uiteindelijk
bij de situatie neergelegd.
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Daarna heb ik alle jeugdelftallen doorlopen als keeper. In de D’s waren Lambert Eggens en Rieks Brands lei-
der, in de B’s Jan Hidding (klein) en Bertus Mulder en in de A’s Olf Slagter en Jan Smit en de trainer was
Ep Rink. In de A’s speelde ik met Wim Hidding, Jan Wilpshaar, Bas Lamberts, Albert de Jonge, Erik
Kregmeier, Sietse Ruschen, Mark Schipper, Luciel Doldersum, Wim Sloots, Arjan Esschendal, Harjan Sibon,
Tino Duiker, Erwin Meiringh, Roel Kip en Jan Schuiling. 

In mijn laatste jaar als A-junior speelden we onze wedstrijden op zondagochtend. ’s Middags ging ik dan nog
mee als reservekeeper met het eerste elftal. Vooral als het eerste uit moest spelen was het rennen en vliegen om
op tijd te komen. Voor mijn moeder was dat niet altijd gemakkelijk, want ze ging elke wedstrijd mee en wist
me tussen de bedrijven door ook nog snel een maaltijd voor te schotelen.
Mijn eerste competitiewedstrijd in het eerste elftal speelde ik op 4 september 1988. De wedstrijd in Coevorden
tegen Raptim eindigde in een 0-3 overwinning.
Wat mij nog van deze wedstrijd is bijgebleven, is dat mijn oom Harry mij ’s morgens belde met de medede-
ling dat ik hem absoluut geen “OOM Harry”mocht noemen.
Zo heb ik diverse jaren met heel veel plezier in het doel gestaan, maar na 15 jaar vond ik het wel genoeg.
Daarna ben ik in Dalen 7 gaan voetballen. Dit elftal bestaat voornamelijk uit spelers uit Wachtum, de plaats
waar ik woon. De thuiswedstrijden worden op zondagmiddag op het eigen veld in het dorp achter bakkerij
Eising gespeeld. Lekker dichtbij dus…
Maar dat duurde niet lang want al vrij snel werd er weer een beroep op mij gedaan, toen de keeper van het
tweede zwaar geblesseerd raakte. Dit niet zonder resultaat want we werden kampioen met het tweede in het
seizoen 2002/2003. Ik sloot dit seizoen zelfs weer af in het eerste elftal, toen ook Marcel Boorsma, die het
doel van het eerste elftal verdedigde, geblesseerd raakte.
Op 11 mei 2003 nam ik afscheid van Dalen1, maar halverwege het volgende seizoen nam ik toch weer de
plaats onder de lat in. Onder trainer Gerrit-Jan Ruinemans, die Roelof Heling tijdens het seizoen verving,
wisten we zelfs een dreigende degradatie te voorkomen. 

De hoogtepunten uit mijn carrière zijn:
• Het behalen van het kampioenschap in de 4e klasse D in het seizoen 93/94.
• Het behalen van het kampioenschap in de 3e klasse A in het seizoen 2001/2002.
• In het seizoen 97/98 tegen De Blesse thuis op 7-12-97 dat ik twee penalty’s stopte in een wedstrijd,

de tweede penalty was 5 minuten voor tijd, drie belangrijke punten in de strijd tegen degradatie.
• Het winnen van het Protos-Weering- zaalvoetbaltoernooi in januari 1995.

De volgende gebeurtenissen heb ik als dieptepunten ervaren:
• De drie rode kaarten die ik heb opgelopen in mijn carrière.
• De degradatie in het seizoen 89/90
• Dat er in mijn loopbaan drie trainers zijn ontslagen
• Het overlijden van mijn vader, hij was toen de grensrechter van het eerste elftal.

De volgende trainers hebben me begeleid:
Herman Assen, (1988-1990) Assen werd ontslagen op 18 maart 1990, omdat de prestaties van het eerste elf-
tal tegenvielen. Dit was zeker zijn schuld niet want de kwaliteit was er gewoon niet. Onder Assen speelden
we op 17 september 1989 tegen Dwingeloo. In dat weekend werd het schoolfeest in Dalen gevierd. Er werd
afgesproken dat er zaterdagavond niet gefeest zou worden, omdat er zondag een belangrijke wedstrijd op het
spel stond.
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Ik kon echter de verleiding niet weerstaan om toch naar de feesttent te gaan en ook laatste man Theo Kalkdijk
was van de partij. We speelden als een krant en verloren de wedstrijd met maar liefst 8-0.
Herman Assen riep ons op het matje en zei dat wij de gemaakte afspraken niet waren na gekomen en dat hij
hier niet van gediend was.
Bij een volgende keer zouden er sancties worden genomen, maar dat maakte mij toen niks meer uit want het
feest was geweest en ik had een mooie zaterdag gehad.
Henk Knol, (1990-1992) Knol was een rustige man, die alles goed bekeek, wilde iedereen graag te vriend
houden.
Riekus Eikens, (1992-1994) Eikens miste het echte inzicht in voetbal maar beschikte over een gigantisch
doorzettingsvermogen. Nam in het seizoen 1993-1994 afscheid met het kampioenschap van de vierde klasse. 
Yme Boersma, (1994-1997) Een goede trainer met veel verstand van voetbal en een gevarieerd trainingspro-
gramma.
Corrie Grummel,(1997-1998) Het klikte niet tussen Grummel en de groep en het was beter voor beide par-
tijen om uit elkaar te gaan. Dit vond plaats zo rond de kerstdagen van 1997
Jan Kuiper was de opvolger van Corrie Grummel en trainer van de A-junioren. Kuiper dacht met het inbren-
gen van wat A junioren het varkentje wel even te wassen, maar dat lukte niet altijd. We degradeerden net
niet en de missie van Kuiper was geslaagd.
Arthur van der Veen, (1998-2002) Van der Veen kende een moeilijke start, maar heeft zich in vier jaar sterk
ontwikkeld. In het seizoen 2001/2002 resulteerde dat in het kampioenschap van de derde klasse A.
Roelof Heling, (2002/2003 en 2003/2004) Heling was een man die hield van mentaliteit en strijdlust. Dit
viel niet altijd goed in de groep en het resulteerde helaas in een vroegtijdig afscheid van Roelof in het seizoen
2003/2004. 
Gerrit-Jan Ruinemans (2003/2004) Ruinemans kwam in de plaats van Roelof Heling en stond voor de moei-
lijke taak om degradatie te voorkomen, wat hem uiteindelijk is gelukt..
Tot slot wil ik nog graag vermelden dat er 48 jaar aaneengesloten een Ruinemans uit dezelfde familie in het
eerste elftal heeft gevoetbald. En daar ben ik erg trots op!

Dalen neemt onder Boersma een aantal keren deel aan de nacompetitie, maar het lukt de ploeg niet om
promotie af te dwingen naar de tweede klasse. In 1997 vertrekt Yme Boersma naar SVBO en wordt
Corrie Grummel voor één jaar gecontracteerd als trainer. Hij maakt het jaar echter niet vol, want tij-
dens de winterstop besluiten trainer en bestuur, dat het beter is om het lopende contract te verbreken.
Een gebrek aan vertrouwen en de tegenvallende prestaties van het eerste elftal liggen aan het besluit ten
grondslag. Jeugdtrainer Jan Kuiper maakt het seizoen af als hoofdtrainer en weet degradatie slechts op
het nippertje te voorkomen. Hij wordt opgevolgd door de jonge, ambitieuze Arthur van der Veen, die
vier seizoenen als trainer aanblijft. Hij vertrekt in 2002 op een glorieus hoogtepunt: Dalen behaalt het
kampioenschap van de derde klasse en promoveert voor de tweede maal in haar bestaan naar de tweede
klasse. 

2002: promotie naar de tweede klasse
Na het desastreus verlopen seizoen 2000-2001, waarbij degradatie in de nacompetitie maar net ontlo-
pen wordt, begint Dalen het seizoen 2001-2002 voortvarend: na acht wedstrijden wordt in Zwartemeer
tegen de plaatselijke Boys door een 1-2 overwinning de eerste periodetitel gepakt. De doelpunten wor-
den gemaakt door Erik Bulle en Paul Kamstra. Er ontspint zich een spannende competitie, waarin
Raptim, Schoonebeek en Rolder Boys de voornaamste concurrenten zijn in de strijd om de titel.
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Doordat de eerste twee afhaken, moet de ontknoping op de laatste speeldag vallen in de wedstrijd
Dalen-Rolder Boys. Het duel krijgt het karakter van een finale, met het onderscheid, dat Dalen met een
punt voorsprong aan de wedstrijd begint en dus aan een gelijkspel genoeg heeft om het kampioenschap
binnen te halen. Onder het toeziend oog van de vele toeschouwers ontwikkelt zich in de stromende
regen een zinderende wedstrijd, die in een 2-2 gelijkspel eindigt. Na een half uur spelen lijkt het hele-
maal mis te lopen voor de thuisclub. Doelman Johan Ruinemans krijgt een rode kaart, omdat hij een
handsbal maakt buiten het strafschopgebied. Zijn vervanger Jos Langeland wordt uit de toegekende
vrije trap direct gepasseerd. Dalen toont echter veer-
kracht weet met tien tegen elf man de stand gelijk te
trekken door een treffer van Bert Gubler. Vlak voor rust
brengt Paul Kamstra zijn ploeg zelfs op voorsprong,
maar een minuut later scoort Rolder Boys al weer de
gelijkmaker. In de tweede helft weet Dalen de gelijke
stand vast te houden en kent de vreugde bij het laatste
fluitsignaal van scheidsrechter de Jongh geen grenzen.
De ploeg bestaande uit Johan Ruinemans, Jos
Langeland, Jos Millekamp, Harold Wilpshaar, René en
Erik Bulle, Sebastiaan Kort, Robert Berkhof, Maarten
Reinders, Thijs Mulder, Bert Gubler, Paul Kamstra,
Erik Scholten, Jurgen Belga, Bert Meppelink, trainer
Arthur van der Veen en leider Harry Ruinemans maakt
een triomftocht op een boerenwagen door het dorp en
het kampioenschap wordt ’s avonds groots gevierd in
café-restaurant “Cornelis”.
Maarten Reinders, aanvoerder van het kampioenselftal,
mist door een schorsing de beslissende wedstrijd. Hij
geniet echter samen met de rest van het elftal met volle
teugen van het behaalde succes. Het vriendenteam
wordt dagen achtereen gesignaleerd in de plaatselijke
horecagelegenheden. Reinders is de laatste in de rij spe-
lers, die zijn visie geeft op de jubilerende voetbalvereni-
ging:
“Ik ben op 19 juli 1980 geboren in Coevorden. Volgens mij was ik een jaar of tien toen ik voor het eerst
besloot op het groene gras te gaan voetballen bij Raptim in Coevorden. Destijds woonde ik nog met mijn
ouders aan de Professor Aalbersestraat in Coevorden tegenover de Nieuwe Veste. CSVC vond ik niks, en
Germanicus kwam niet eens in me op toen ik besloot me op te geven voor voetbal.
Mijn eerste trainer/ leider was voor zover ik me kan herinneren good-old Jaap de Haan, dit was in ieder geval
de man waar ik het meest bij opgestoken heb en eigenlijk dus de kneepjes van het voetbal geleerd heb.
Mijn vader, Hans Reinders, stond vaak aan de lijn bij de wedstrijden en was soms ook actief in de coaching.
Ook nu draagt hij zijn steentje bij maar dan vooral voor én na de wedstrijd. Moeders, Geeske Reinders, heeft
niet zoveel met voetbal, maar is wel een kei in het leegmaken van voetbaltassen en het wassen van vieze kle-
ding. Ook daar mag wel eens bij stil worden gestaan…

Op mijn twaalfde besloten mijn ouders te verhuizen naar Dalen. In het begin was dat wennen voor mij,
omdat ik natuurlijk samen met mijn broer, Niels, opgegroeid was in Coevorden en we daar ook onze vrien-
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den hadden. De periode om te wennen was snel voorbij en toen ik naar de RSG moest, waren het Marcel
Boorsma en Werner Bolink waar ik bij in de klas kwam.

Bij Dalen kwam ik te voetballen onder het regime van Jan Boorsma. Daar heb ik mij verder ontwikkeld en
via B1 kwam ik bij A1 terecht waar we verschillende hoogtepunten hebben beleefd met de jongens, die ik nu
ook nog vrienden mag noemen.
Toen ik anderhalf jaar in de A1 had gespeeld werd de toenmalige trainer van het eerste ontslagen en kwam
de trainer van de A’s, Jan Kuiper, aan het roer. Al snel werden Robert Berkhof, Erik Scholten en ik overgehe-
veld naar het eerste elftal. Ik heb veel geleerd dat eerste jaar, spelen tegen Henk Gubler op training, dat was
wel even wennen al hadden we in de A’s ook al een keiharde verdediger in de naam van Robert Berkhof.
Eigenlijk hadden we ons met z’n drieën al vrij vlot een basisplaats veroverd binnen het eerste elftal. Dat kwam
mede omdat er een aantal spelers stopte, maar natuurlijk hadden we ook zo onze individuele kwaliteiten.

Mijn twee hoogtepunten speelden zich beide af in het eerste. Het eerste hoogtepunt is natuurlijk het kampi-
oenschap met het eerste elftal in de derde klasse, allemachtig wat hebben we een feest gehad. We hebben het
bijgehouden, we zijn drie dagen achter elkaar dronken geweest, wat op zich ook al een prestatie is.
Mijn tweede hoogtepunt is van niet zo heel ver terug, dat was namelijk in april 2004, het kampioenschap
met het eerste Futsal team en dus promotie naar de eerste klasse. Met de fietsbar rond Dalen, aangehouden
worden door de politie, ook een fantastisch feest.
Echte dieptepunten heb ik eigenlijk nog niet gekend. Ja, het halen van kaarten voelt vaak nog als dieptepunt.
Een scheidsrechter vertelde mij eens dat sommige spelers dat gewoon uitstralen. Ik weet dat ik soms wat te veel
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1e elftal - Kampioensteam 2002
Staand v.l.n.r.: R. Voors, H. Voors, J. Millekamp, E. Slik, H. Boorsma, M. Reinders, P. Kamstra, S. Kort, 

E. Scholten, J. Langeland, J. Millekamp, F. Veenstra.
Midden v.l.n.r.: R. Bulle, R. Berkhof, E. Bulle, J. Ruinemans, H. Wilpshaar, A. van der Veen.

Voor v.l.n.r.: J. Belga, T. Mulder, B. Meppelink, B. Gubler, H. Ruinemans.



doordraaf in mijn acties, maar de reden daarvoor is dat
ik altijd gedreven ben om te winnen, wat soms nog wel
eens ontbreekt bij sommige voetballers..
De trainers die mij begeleid hebben zijn (voor zover ik
ze nog weet); Jaap de Haan, Jan Boorsma, Jan Kuiper,
Arthur van der Veen, Roelof Heling en Gertjan
Ruinemans. Al deze trainers hadden een eigen kijk op
voetbal en ook een eigen aanpak. De aanpak van trai-
ner Arthur van der Veen en Gertjan Ruinemans spreken
mij het meeste aan omdat ze een frisse, jonge kijk op
voetbal hebben.
Het team dat we onder trainer Arthur van der Veen
hadden vond ik een sterk team met een goede balans,
vandaar dat ik dat elftal kies voor het elftal met de beste
spelers, maar er kan natuurlijk altijd een beter team komen. Als we met z’n allen voor een goede doorstro-
ming van de A’s zorgen dan zie ik nog een mooie toekomst tegemoet voor het eerste.
Mijn persoonlijke kijk op de vv Dalen is dat we vaak door beter met elkaar te communiceren veel misver-
standen uit de weg kunnen ruimen. Communicatie is een wezenlijk onderdeel, zo niet het belangrijkste
onderdeel binnen een organisatie, en daar schort het soms nog wel eens aan binnen de vereniging.
Tot slot wil ik nog even kwijt dat ik het dorp Dalen een warm hart toedraag, en dat ik mijn ouders wel mag
bedanken dat ze hier naartoe zijn verhuisd. Betere vrienden als de vrienden die ik hier in Dalen heb gekre-
gen kan ik me niet wensen!”
Arthur van der Veen wordt in 2002 opgevolgd als trainer door Roelof Heling uit Westerbork. Onder
zijn leiding weet Dalen zich in het eerste seizoen als debutant in de tweede klasse vrij eenvoudig te hand-
haven. In het seizoen 2003-2004 staat de ploeg halverwege echter op een troosteloze, uitzichtloze laat-
ste plaats van de ranglijst. Doordat de chemie tussen trainer en selectie is verdwenen, komt Heling met
het bestuur overeen terug te treden als trainer. Elftalleider Harry Ruinemans toont zich solidair met de
trainer en stelt zijn positie ook ter
beschikking. Gerrit-Jan Ruinemans,
trainer van de tweede selectie, neemt
het roer over tot het eind van de com-
petitie. Onder Ruinemans beleeft
Dalen een opmerkelijke revival en
weet het vege lijf toch nog te redden.
Voor de pers reden om Ruinemans de
bijnaam “Ti-ta Tovenaar” toe te bede-
len. Gerrit-Jan Ruinemans mag met
recht een succestrainer worden
genoemd, want naast zijn opmerkelij-
ke prestatie met het eerste team weet
hij in dit seizoen het kampioenschap
met de A-junioren te behalen en via de
nacompetitie promotie met het twee-
de elftal af te dwingen. Dit brengt ons
tot het lopende seizoen 2004-2005,
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waarin trainer André Mulder uit Nieuw-Amsterdam de scepter zwaait. Dalen kent in dit seizoen tot op
heden geen gelukkige seizoensstart en staat in de competitie op een teleurstellende derde plaats van
onderen.

Competitiestand KNVB 2e Klasse K (zondag) op 31 december 2004:

In het Protos-Weering Zaalvoetbaltoernooi presteert de ploeg echter uitstekend: voor de derde achter-
eenvolgende keer wordt de finaleronde bereikt. Tijdens de finale wordt een vijfde plaats bereikt. Dalen
wordt tijdens het toernooi uitbundig aangemoedigd door een uitgebreide supportersschare. 
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Hoofdstuk 2: De accommodatie

De eerste officiële voetbalschreden worden, na de oprichting in 1930, gezet op het veld achter de
Muinck-Keizer. In de huidige tijd zou het rechtsachter de spoorwegovergang in de wijk
Kymmelskampen aan de Burgemeester Bouwmeesterstraat hebben gelegen. Men krijgt daar de beschik-
king over een terrein, dat voldoende mogelijkheden in zich heeft voor een voetbalveld. Het veld is niet
echt egaal, maar men is tevreden. In 1937 staat er een bedrag van ƒ 67,50 in de boeken als huurprijs
van het voetbalterrein. Dit bedrag wordt betaald aan N. Udema, de toenmalige uitbater van hotel
“Cornelis”. Maar daarna moet er nog veel gebeuren: zo moeten er natuurlijk doelen op het terrein wor-
den geplaatst. Timmerman Geert Joosten, ook een enthousiast voetballiefhebber, helpt de club uit de
nood en zorgt voor doelpalen. Geld voor doelnetten is niet aanwezig, maar Joosten weet opnieuw raad:
hij spijkert de doelen dicht met kippengaas, wat in feite niet is toegestaan. Ook levert hij kalk, zodat de
lijnen op het veld kunnen worden getrokken. Een schuurtje, afgedekt met golfplaten, doet dienst als
kleedkamer. Dit schuurtje is in het weekend een geliefde schuilplaats voor verliefde paartjes. N.G.
Kalkdijk beter bekend als “Dieksien” is verantwoordelijk voor het beheer van het materiaal. Hij verzorgt
de ballen, die regelmatig moeten worden ingevet. Er werd in die tijd gespeeld met een bal van echt leder
met binnenbal. De buitenbal werd met een veter dichtgeknoopt.
In de beginjaren kreeg de bal wel de benaming “het lederen monster”. Deze benaming was zeker op zijn
plaats. Er werd gevoetbald met een zware, bruine leren bal met een veter. In de bal zat een binnenbal,
die opgepompt kon worden. Het spannen van de buitenbal was geen eenvoudig klusje. Daar moest je
verstand van hebben. De veter moest namelijk met een naald door de bal gewerkt. Eén moment van
onvoorzichtigheid en de binnenbal werd lekgeprikt met de naald. De voetbalschoenen zagen er ook
beduidend anders uit dan het schoeisel van nu. Nico Scheepmaker beschrijft in zijn kanttekening bij
het boekwerk “Spel om de bal” van Desmond Morris (1982) de bal en de schoenen als volgt:
“Oudgedienden kunnen, niet zonder ontzag voor hun eigen ontberingen, nog met smaak vertellen hoe lood-
zwaar vroeger die lederen ballen waren, vooral als ze om de haverklap uit sloten rondom de velden moesten
worden opgevist. Ook bij regenachtig weer zoog de bal het water op gelijk een spons. De schoenen waren er
echter op berekend: men sprak niet ten onrechte van “kistjes”, het waren plompe dragonderachtige schoenen
van stevig leer, die de voet bescherming moest bieden tegen de bal, die in de jaren veertig ook nog een bobbel-
tje vertoonde op de plek waar de veter van de bal was dichtgeknoopt. Bij het nemen van een penalty legde
men de bobbel van zich af. De schoen beschikte verder over een harde punt, waarmee de bal met een ferme
trap het veld over kon worden gejaagd”. 

In 1946 koopt men een bal voor de lieve som van 26 gulden
en 60 cent bij de firma Jonker te Coevorden. De jeugd staat
regelmatig bij Kalkdijk op de stoep om een bal te lenen. Hij
doet daar nooit moeilijk over, mits de bal maar in goede staat
wordt teruggebracht. De heren W. Plas en Joh. Assen verrich-
ten betaalde werkzaamheden voor de vereniging. Zij zetten
thee, verkopen toegangskaarten en kalken de lijnen. In 1947
wordt aan Joh. Assen voor de periode maart t/m juni een
bedrag van ƒ 35,50 uitbetaald voor deze werkzaamheden. W.
Plas krijgt in 1949 ƒ 160,95 voor zijn geleverde inspanningen.
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Stichting Sportpark
Aan het eind van 1945, begin ’46, begint men erover te denken om de sportvelden op een andere plaats
te situeren. Men besluit te komen tot het oprichten van de Stichting Sportpark Dalen. “Op initiatief
van de onlangs opgerichte Handelsvereniging werd een vergadering gehouden, om te bespreken, wat gedaan
kan worden, om te komen tot het inrichten van een sportpark. Verschillende vereenigingen waren daartoe uit-
genodigd, o.a. de nieuwe buurtvereenigingen, de sportvereeniging en de muziekvereeniging. Een en veertig
personen waren aanwezig”. Zo beginnen de notulen van de oprichtingsvergadering van de Stichting
Sportpark die werd gehouden in februari 1946. Op deze vergadering besluit men om renteloze aande-
len te plaatsen bij de bevolking van
Dalen om zo geld te verwerven voor de
aankoop van gronden. “Staande de ver-
gadering werden reeds 110 aandelen toe-
gezegd. Alzoo een goed begin”.
Op 3 maart brengt het bestuur een
bezoek aan het terrein op het Hooge
Veld.
Na veel hindernissen te hebben over-
wonnen kan men reeds in oktober
beginnen met de aanleg van de ijsbaan.
Men is van oordeel dat deze aanleg de
grootste prioriteit heeft.
Op woensdag 18 december 1946 wordt
reeds een wedstrijd georganiseerd voor
leden en huisgenoten. Er is een inleggeld van ƒ 0,50 en men kan prijzen winnen van ƒ 10,00, ƒ 7,50,
ƒ 5,00 en ƒ 2,50.
Dit is echter nog maar een eerste aanzet tot de aanleg van een sportpark: er moeten nog vele obstakels
overwonnen worden:
Er worden wel wedstrijden gehouden op de ijsbaan, maar deze heeft nog lang niet de vereiste afmetin-
gen; er moet nog heel wat zand verwerkt worden. Een voetbalveld en zwembad zijn nog helemaal niet
in zicht. Eind 1947 wordt begonnen met de aanleg van het voetbalveld - het is uitbesteed voor ƒ 17,50
per are. De graafwerkzaamheden voor het zwembad; inmiddels aangevangen, worden gestaakt wegens
te groot watergehalte. Men ruziet in deze tijd met het bestuur van de Boerenleenbank over een lening
van ƒ 6.000,00 onder gemeentegarantie. De lening wordt tenslotte afgesloten bij de Rotterdamse Bank
in Coevorden met een rente van 3 1/2 %.
Ook de aanleg van het voetbalveld gaat niet van een leien dakje:
De Ned. Heide Mij. heeft plotseling 40.000 m3 zand nodig en denkt dat te kunnen vinden door het
aangelegde voetbalveld te verlagen. Deze werkzaamheden zijn er mede de oorzaak van dat de voetbal-
vereniging “DALEN” pas in het seizoen 1950-1951 haar entree kan maken op het nieuwe veld. De
Stichting zet haar werkzaamheden onverdroten verder, alhoewel er reeds vaker stemmen zijn opgegaan
om de bevolking te verzoeken haar aandelen van de Stichting kwijt te schelden en het bezit van de grond
over te dragen aan de Gemeente Dalen.
In oktober 1953 vergaderen het bestuur van de Stichting Sportpark en het bestuur van de voetbalver-
eniging waarbij de overdracht van het terrein aan de gemeente opnieuw aan de orde komt.
Het zal echter nog tot 25 november 1955 duren voordat op de vergadering van houders van renteloze
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aandelen besloten wordt om de aandelen te schenken aan de Stichting. Daarna zal het terrein aan de
gemeente worden overgedragen.
Of deze regeling rechtsgeldigheid bezit, wat in de vergadering nogal wordt bestreden, vermelden de
notulen van de eens vermaarde Stichting niet. Deze laatste notulen worden namelijk nooit goedgekeurd.
De bestuurders van deze Stichting hebben ongetwijfeld een zeer goede vooruitziende blik gehad. 

Bij de ontwikkeling van de plannen stuit men hier en daar wel op verzet.
De plaats, gelegen aan de Dalerveensestraat, wordt door velen beslist niet als ideaal gezien. Men vindt
de plaats veel te afgelegen van het dorp. Critici van toen hebben ook niet kunnen voorzien, dat door de
nieuwe verbinding naar Dalerveen het complex gemakkelijker bereikbaar is geworden en dat door de
uitbouw van Dalen aan de oostelijke zijde het sportcomplex steeds naderbij is gekomen. De enige ver-
velende hindernis, die genomen moet worden is de spoorwegovergang. Deze is nu gelukkig, anno 2005,
volledig beveiligd door middel van knipperlichten en slagbomen. 

De kleedgelegenheid
Men moet zich in het begin nog behelpen met de kleedkamers bij de ingang van het veld, de eerste jaren
zelfs zonder stromend water. Er wordt in 1954 een proefboring uitgevoerd naar water, maar er wordt
geen water aangetroffen. De gemeente Dalen moet financieel bijspringen om een diepteboring uit te
kunnen voeren, de Stichting Sportpark kan de kosten van een dergelijke boring niet betalen. Er worden
teilen aangeschaft, zodat de spelers zich na afloop van de training en de wedstrijd toch enigszins kun-
nen verschonen. Het benodigde water wordt gehaald bij G. Zwiers, die vlakbij het voetbalveld woont.
In het begin van de jaren ’60 begint men zich te schamen voor het kleedlokaal. In het jaarverslag wordt
dit als volgt omschreven: “Ja, het kleedlokaal. Kan er eigenlijk nog wel over een lokaal worden gesproken.
Het lijkt meer op een varkenshok! Diverse pogingen bij het gemeentebestuur om hierin verbetering te krijgen
hebben tot nu toe schipbreuk geleden, We blijven echter hopen op een voor ons bevredigende oplossing”. In
1965 wordt de bouw van de nieuwe kleedgelegenheid afgerond. De kleedkamers zijn nu nog steeds in
gebruik. 
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In 1961 worden aan de familie Schutmaat de volgende bedragen betaald voor bewezen diensten:
• Het zetten van thee: ƒ 2,50 per ketel
• Klaarmaken van het terrein: ƒ 2,50 per keer
• Controleren van de entreekaarten: ƒ 2,50 per wedstrijd
• Wassen en stoppen van kleding: ƒ 10,-. In 1959 ging de was nog naar een wasserij, waarbij de 

vereniging ƒ 66,- in het krijt stond wegens achterstallige betalingen voor het wassen van de shirts van
het eerste elftal. 

Uitbreiding van het sportcomplex
In de jaren ’60 ontstaat er ook behoefte
aan uitbreiding van het sportcomplex.
Een tweede speelveld voor de voetbalver-
eniging staat hoog op de verlanglijst.
Toestemming van de dominee heeft er
weliswaar toe geleid, dat er ook elftallen
hun wedstrijden op de zondagochtend
mogen spelen, maar dan nog is er sprake
van capaciteitgebrek. Op de kampioensre-
ceptie ter gelegenheid van het behaalde
kampioenschap van de derde klasse in
1970, deelt burgemeester Mr. F. Fontein
mee, dat in overleg met een lid van Gedeputeerde Staten, de aanleg van een tweede voetbalveld spoedig
een aanvang kan nemen. De totale kosten voor uitvoering van het project bedragen 300.000 gulden. De
voetbalvereniging kan tijdens de werkzaamheden niet beschikken over het speelveld. Dit heeft als con-
sequentie, dat de thuiswedstrijden van het eerste elftal plaatsvinden op
het veld van NKVV in Dalerpeel.
Op 20 augustus 1972 vindt de officiële opening van het nieuwe sport-
complex plaats. De “Emmer Courant” - voorloper van het “Dagblad van
het Noorden” - besteedt op volgende wijze aandacht aan de opening:
“Het Nieuwe sportveldencomplex van de voetbalvereniging Dalen aan de
nieuwe Dalerveensestraat is zaterdagmiddag officieel in gebruik genomen.
Talrijke genodigden onder wie ook oud-burgemeester mr. F. Fontein woon-
den de plechtigheid bij. Op het hoofdveld werd het project door Dalens nieu-
we burgemeester mr. I.W. Opstelten in gebruik gegeven van de
Sportvereniging Dalen. Voorzitter R. Hesse zei erg blij te zijn met de nieuwe
velden. Namens de afdeling Drenthe van de K.N.V.B. bood de heer J. van
Brummelen uit Emmen een bal aan. Oud-burgemeester Fontein verrichtte
daarna de aftrap van de voetbalwedstrijd tussen het eerste elftal van Dalen
en oud-spelers van G.V.A.V.
Dalen won deze ontmoeting met 7-1. Tevoren speelden de oud-spelers van
Dalen en Germanicus uit Coevorden tegen elkaar. De uitslag werd 4-2 in het
voordeel van de Coevordenaren.”
Ook Wachtum krijgt haar eigen speelveld. Een elftal bestaande uit spe-
lers uit het dorp, komt als Dalen 6 in competitieverband uit. De officië-
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le opening vindt plaats op 14 oktober 1973. Heel Wachtum loopt uit om de opening feestelijk te vie-
ren: “Op zondag 14 oktober werd het sportveld te Wachtum officieel geopend. Ter gelegenheid van deze ope-
ning speelde een elftal van oud-spelers van Dalen tegen Wachtum (Dalen 6). Voorafgegaan door de muziek-
vereniging “Ons Genoegen” trokken de beide elftallen van het Dorpshuis naar het sportveld. Daar stond bur-
gemeester Opstelten klaar om de aftrap te verrichten. Het werd een aardige wedstrijd. Voor veel toeschouwers
was het erg leuk hun vroegere favorieten nog eens aan het werk te zien. En dat ze het voetballen nog niet ver-
leerd waren, bewezen ze. De oud-spelers van Dalen wonnen met 7-2. De doelpunten van de oud-spelers wer-
den gemaakt door E. Engels (3), J. Ruinemans (2), G. Assen en W. van Tarel. Voor Wachtum scoorden J.
Snijders en H. Snijders. Na deze wedstrijd werd er in het Dorpshuis een receptie gehouden. Tijdens deze recep-
tie hield de heer Jansen, voorzitter van Dalen, een toespraak en overhandigde een bal. De heer K. Nijkamp
bood namens de oud-spelers vier hoekpalen aan. Vervolgens voerde burgemeester Opstelten het woord. Hij
bedankte alle mensen, die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit fraaie sportveld. De laatste spre-
ker was de heer R. Uildriks (aanvoerder van Dalen 6). Ook hij bedankte alle inwoners van Wachtum voor
de spontane medewerking, die zij tijdens de voorbereiding en aanleg hebben verleend. Een bijzonder woord
van dank richtte hij tot de heren G.L. Hilbrands en A. Kiers, voormalige volmachten van de boermarke, die
destijds de eerste aanzet hebben gegeven aan de aanleg van een sportterrein in Wachtum.”

Wachtum komt onder de naam Dalen 9 in competitieverband uit en speelt haar thuiswedstrijden nog
steeds op het eigen vertrouwde veld.
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Het team dat t.g.v. de opening van de nieuwe sportvelden uitkwam tegen oud-spelers van GVAV:
Staand vlnr. Trainer Schrik, H. Mulder, B. Idema, R. van Zoonen, H. Ruinemans, B. Boer, A. Almeloo 

Gehurkt: M. Ruinemans, H. Reinders, B. Pijnaker, T. Gossen, F. Velthuis, G. Kroeze, L. Poth.



Moderne kantine vervangt “Het Trefpunt”
Het bestuur was uiteraard, evenals alle leden
van de vereniging, bijzonder tevreden over het
tot stand gekomen complex dat naderhand
nog verder werd uitgebreid met twee voetbal-
velden, tennisbanen en wandelpaden. In 1975
wordt het complex uitgebreid met een nieu-
we, moderne kantine. Het oude, vertrouwde
“Trefpunt”, een houten barak die jarenlang als
kantine dienst heeft gedaan wordt gesloopt. 

De bouw van een sporthal
Tijdens de novemberstorm van 1976 vliegt de
Blaashal, die dienst doet als sporthal, in de
lucht. Met behulp van subsidiegelden verrijst
er op het sportcomplex een moderne multi-
functionele sporthal met uitschuifbare tribu-
nes en eigen kleedgelegenheid. De hal wordt
in maart 1978 officieel geopend. Tot de dag
van vandaag maakt ook de voetbalvereniging
volop gebruik van deze accommodatie. Zo
vindt de training en de zaalcompetitie van de
jeugdteams er in de wintermaanden plaats.
Ook het prestigieuze Protos-Weering
Zaalvoetbaltoernooi ontdekt de hal als ideale
plaats voor het afwerken van de poulewedstrijden. Het toernooi trekt rondom kerst en nieuwjaar dui-
zenden toeschouwers en Dalen speelt, mede door het thuisvoordeel, al jaren een prominente rol in dit
toernooi. 

De laatste ontwikkelingen
Eind jaren ’90 wordt er een bestuurskamer aangebouwd bij de kantine. De ruimte is geschikt om
bestuurs- en commissievergaderingen van de verschillende verenigingen plaats te laten vinden. Ook
kunnen nu scheidsrechters en leiders van bezoekende clubs tijdens thuiswedstrijden op een waardige
wijze worden ontvangen. De laatste werkzaamheden rondom het complex vinden plaats in 2003. De

keuken van de kantine wordt gemoderniseerd
en voldoet nu aan alle eisen van deze tijd. Met
gelden, die beschikbaar worden gesteld door
de gemeente Coevorden, wordt er door vrij-
willigers een nieuwe ruimte voor de opslag
van ballen en materialen gebouwd. Door deze
laatste werkzaamheden beschikt het dorp
Dalen over een compleet sportcomplex, waar-
op door menig bezoekende club een jaloerse
blik wordt geworpen!
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Achter het doel: het vertrouwde Trefpunt.

Luchtfoto van het sportpark, gemaakt in 1976.

Luchtfoto van het sportpark gemaakt in 2005.



Hoofdstuk 3: Damesvoetbal in Dalen

Met dank aan B. Uneken.

De oprichting
Riekus Hazelaar en Bertus Schutmaat waren de belangrijkste initiatiefnemers om damesvoetbal in
Dalen van de grond te krijgen. In het najaar van 1970 bleek na een peiling, dat er maar liefst dertig
dames belangstelling hadden om deel te nemen. Na een paar trainingen werd er een wedstrijd gespeeld,
voorafgaand aan de competitiewedstrijd Dalen-Noordster. Het enthousiasme was groot en er werd
besloten een vergadering te beleggen om te komen tot de oprichting van een dameselftal. Tijdens deze
vergadering werd er een bestuur benoemd met B. Schutmaat als voorzitter, R. Hazelaar als secretaris, D.
Wilting als penningmeester en J. Brands en R. Wolting als leden.
Op een op 10 december belegde bijeenkomst met andere verenigingen, die ook over een damesteam
beschikten, werd besloten om in maart 1971 een competitie te starten. Er werd een regiobestuur geko-
zen en een competitiecommissie benoemd, die de nodige voorbereidingen moesten treffen voor de te
starten competitie. Deze competitie werd nog niet erkend door de K.N.V.B. dus was er sprake van een
“wilde competitie”.

De eerste successen
Dalen werd de eerste kampioen van het noorden, dit bleef niet onopgemerkt bij de keuzeheren van het
Nederlandse elftal want al gauw viel er een uitnodiging in de bus bij Ineke Meijering en Geesje Kuipers
om uit te komen voor de voorlopige selectie van het Nederlands elftal. 
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Het eerste damesvoetbalelftal (1971)
Staand v.l.n.r. Riekus Hazelaar, Jo Brands, Chris Nijmeijer, Dina Wilting, Grietje Bazuin, Ineke Meijering, 

Annie Hazelaar, Roelie Blauw, Bertus Schutmaat
Zittend v.l.n.r. Eef Wolting, Jantje Smits, Margje Uneken, Annie Cremer, Annie Wagt.



Dalen was in het Noordelijk elftal zelfs vertegenwoordigd met vijf speelsters.
In het seizoen 1971/1972 werd het damesvoetbal door de K.N.V.B. officieel erkend. Inmiddels was er
zoveel belangstelling in Drenthe voor het damesvoetbal dat er twee klassen konden worden geformeerd.
Dalen werd ingedeeld in de eerste klasse A en werd met overmacht kampioen, met de indrukwekkende
doelcijfers van 94 doelpunten voor en 4 tegen. Ineke Meijering zette maar liefst 59 treffers op haar
naam. Ook een opmerkelijk feit was dat, voor zover bekend, een speelster van Dalen de eerste dame was
die uit het veld werd gestuurd. A.Wagt werd na een overtreding uit het veld gestuurd waarna een speel-
ster van de tegenpartij revanche wilde nemen en dus ook kon vertrekken.
In de andere klasse behaalde Schoonoord het kampioenschap.
Dalen en Schoonoord moesten in een uit- en thuiswedstrijd uitmaken wie de eerste kampioen van
Drenthe zou worden. Dalen legde door een 0-2 overwinning de basis voor het kampioenschap al in de
eerste wedstrijd in Schoonoord. De doelpunten werden gemaakt door Gordona Dimitrejevic en Annie
de Jong. Het thuisduel verliep voor Dalen bepaald niet eenvoudig. Er moest twee keer een achterstand
worden weggewerkt, vordat Ineke Meijering de uitslag uiteindelijk op 3-2 bepaalde. Doelvrouwe Margje
Uneken behoedde haar ploeg door een paar uitstekende reddingen voor een grotere achterstand. De
andere twee doelpunten werden gemaakt door Gordona Dimitrejevic en Jo Brands. Vooral na de thee
was er sprake van een hard en grimmig duel. Dalen kon na afloop de beker in ontvangst nemen uit han-
den van loco-burgemeester G. Smits.
De daarop volgende receptie werd druk bezocht en het trio Hans Kok gaf een perfecte show weg, die
tot in de late uurtjes duurde.
Ter gelegen van het behaalde kampioenschap stelden
de heren Wolting en Kiekebosch trainingspakken
beschikbaar en de heer Blauw zorgde voor nieuwe
shirtjes en broekjes. In het seizoen 1972-1973 werd
Dalen ingedeeld in een nieuw gevormde eerste klasse.
Er ontspon zich een nek aan nek race met N.W.V.V
uit Nieuw-Weerdinge om het kampioenschap.
Op de één na laatste speeldag moesten de beide titel-
kandidaten tegen elkaar spelen. Dalen had aan een
gelijkspel voldoende om de titel opnieuw binnen te
halen. Na een zwaarbevochten 2-2 gelijkspel kon
Dalen opnieuw het kampioensvlag hijsen. De doelcij-
fers 48 voor en 7 tegen Ineke Meijering topscoorder
met 27 doelpunten en Margje Uneken de minst
gepasseerde keepster spraken boekdelen.
Tijdens de druk bezochte kampioensreceptie over-
handigde burgemeester Opstelten speelsters en bege-
leiders een elftalfoto. Het feest, onder muzikale bege-
leiding van “De Tornado’s” uit Schoonebeek, duurde
tot in de late uurtjes.
Ook in de Drentse selectie was Dalen weer vertegen-
woordigd met Annie Kremer en Ineke Meijering. Na
drie succesvolle seizoenen gaf trainer Bertus
Schutmaat te kennen te willen stoppen. Als nieuwe
trainer werd Jan Beugels aangetrokken. Hij werd ech-
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Ineke Meijering.



ter nog tijdens het seizoen 1973-1974 vervangen door Joop Koel uit Coevorden. Dalen eindigde in dat
seizoen als tweede achter DVC’59.

De opbouw van een nieuw team
Onder het bewind van trainer Klaas Faber ging het seizoen 1974-1975 van start. Hij stond voor de taak
een nieuw team op te bouwen, hetgeen hem goed lukte. Ook de jaarlijkse terug kerende bazaar was een
groot succes en de daarbij behorende twee duizend loten gingen in een record tijd van de hand en het
was de eer aan Burgemeester Opstelten om de prijzen uit de hoed te toveren. Het sterk aangeschreven
toernooi van Dalen werd gewonnen door De Zweef uit Nijverdal. Voor Grada Pot en Regina Assen ver-
liep het seizoen minder gelukkig: zij raakten behoorlijk geblesseerd en moesten worden opgenomen in
het ziekenhuis.
In 1975-1976 eindigde Dalen, na een slechte start, op een prachtige gedeelde tweede plaats met
Noordscheschut. N.W.V.V. pakte verdiend de titel. Ook speelden de dames op uitnodiging van de
K.N.V.B. een wedstrijd tegen een Drentse selectie, maar dit duel verliep door een slechte organisatie
bepaald niet vlekkeloos. Op 8 mei organiseerde Dalen weer haar eigen toernooi. Het was een sterk bezet
toernooi, want enkele topclubs hadden de weg naar Dalen gevonden. Het was dan ook G.V.C. uit
Wageningen dat met de Bokaal naar huis ging, deze topclub speelde voetbal van grote klasse.

Winst in het Drentse bekertoernooi
Het duurde tot 1978, voordat er weer een succes werd geboekt. Dalen wist zich, in de door de K.N.V.B.
voor het eerst opgezette bekercompetitie, te plaatsen voor de finale. In Schoonoord werd er na een 0-0
eindstand verlengd en strafschoppen moesten uiteindelijk de beslissing brengen. Dalen trok daarin aan
het langste eind. Door het winnen van de Drentse beker was het seizoen geslaagd. In 1979 werd deze
prestatie gevolgd door het behalen van het kampioenschap. Dit kampioenschap werd met grote over-
macht behaald, want het team leed maar drie verliespunten. Dat Dalen de titel met overmacht behaal-
de was voor een groot deel te danken aan Lydie de Leeuw, een spits die uit alle standen heel gemakke-
lijk scoorde. In Schoonoord zette ze alle drie doelpunten op haar naam, waarmee het kampioenschap
een feit werd. Door dit kampioenschap mocht Dalen Drenthe vertegenwoordigen bij het Noordelijk
kampioenschap in Leeuwarden. De dames eindigden daar op een mooie tweede plaats, maar helaas
vond diskwalificatie plaats wegens het opstellen van een niet speelgerechtigde speelster.

In 1980 werd deelgenomen aan de viering van het vijftigjarig bestaan van de voetbalvereniging. In de
competitie waren de prestaties erg wisselend, maar in de beker ging het des te beter. De dames wisten
door te dringen tot de finale en deze moest worden gespeeld in Sleen tegen aartsrivaal D.V.C. ’59 uit
Nieuw Dordrecht. Dalen kende personele problemen, zodat oud-keepster Margje Uneken gevraagd
werd om nog een keer onder de lat te gaan staan. Zij deed haar werk uitstekend en Dalen behaalde een
ruime 6-0 overwinning. Het betekende meteen een mooi afscheid voor trainer Klaas Faber, die na vijf
mooie jaren werd opgevolgd door Lex Poth. In Laar (Duitsland) werd tijdens een kegelavond officieel
afscheid van hem genomen. Ook speelden de dames nog een wedstrijd in Wachtum tegen een team van
oud voetbalsters van Dalen.
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Moeilijke tijden
Met de nieuwe trainer Lex Poth aan het bewind moest het succes van het afgelopen jaar worden gecon-
tinueerd. Het seizoen 1980-1981 werd er een van tegenstrijdigheden: de dames klaagden dat de trai-
ning te slap was, maar misten zelf ook de nodige bezieling. Een aantal dames besloot te stoppen en er
leek een einde te komen aan het damesvoetbal in Dalen. Door inspanningen van het bestuur bleek het
toch nog mogelijk om weer een damesteam op de been te brengen.
Het seizoen 1981-1982 werd gekenmerkt door ups en downs. Het nieuwe elftal moest aan elkaar en de
nieuwe trainer (J. van der Weide) wennen. Toch viel er nog een klein succesje te melden: in de beker
drongen de dames door tot in de halve finale, die werd verloren van de latere bekerwinnaar.
Het volgende seizoen verliep al een stuk beter. De dames deden lang mee in de strijd om het kampioen-
schap, maar kwamen helaas op het einde net tekort om dit te bewerkstelligen. Het bestuur moest op
zoek naar een nieuwe trainer want J. v.d. Weide stopte ermee.
Men vond G. Cremer uit Coevorden bereid om een contract te tekenen. Het klikte direct tussen trai-
ner en speelsters. De dames lieten goed verzorgd voetbal zien en de rust die van de trainer uitstraalde
sloeg over op het elftal. Dalen draaide mee in de top en eindigde op een goede tweede plaats. Helaas
voor de dames stond G. Cremer in de belangstelling van meerdere clubs en vertrok uiteindelijk naar zijn
oude club Germanicus.

De opleving
Zijn opvolger B. Arends uit Coevorden beleefde in het seizoen 1984-1985 een uiterst succesvol jaar. De
dames behaalden onder zijn leiding het kampioenschap van de tweede klasse B. Na het behaalde kam-
pioensschap moesten de dames aantreden tegen DVC’59, Ambonia en het Hoogeveense HZVV. De
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Kampioenselftal 1973:
Staand v.l.n.r. Bennie Uneken, Margina Wilting, Minie ter Wijlen, Olie Raberink, Gordona Dimitrejevic, 

J. Beugels (trainer), Regina Assen, Antje Dijk, Roelie Blauw, Bertus Schutmaat
Gehurkt v.l.n.r. Grada Pot, Ineke Meijering, Margje Uneken, Annie Cremer, Annie de Jong, Marianne Kok.



eerste wedstrijd werd eenvoudig door Dalen met 3-1 gewonnen van
Ambonia. De tweede wedstrijd werd met 1-3 verloren van HZVV. De
wedstrijd tegen DVC’59 moest dan ook de beslissing brengen. Door
een regelmatige 3-1 overwinning promoveerde Dalen naar de eerste
klasse. Met de promotie naar de eerste klasse was de koek nog niet op,
want ook het toernooi van CSVC en het eigen toernooi in Dalen wer-
den winnend afgesloten. In het volgende seizoen volgde zelfs de onver-
wachte promotie naar de hoofdklasse. Ciska Boertien werd uitgeno-
digd om deel uit te maken van de Drentse selectie.
Trainer B. Arends tekende geen nieuw contract als trainer. De vereni-
ging kon niet tegemoet komen aan zijn financiële eisen. De training
werd waargenomen worden door B. Uneken.

1986-1987: het definitieve eind
Men was er van doordrongen, dat het een zwaar seizoen zou worden
voor de dames van Dalen. Toen echter nederlaag na nederlaag werd
geleden raakte de sfeer behoorlijk verziekt. Ook de discipline van som-
mige speelster liet te wensen over. Zo werd er verzuimd bij trainingen
of men kwam doodleuk te laat. Het bestuur deed nog een poging om
B. Arends over te halen toch weer de training te gaan leiden. Toen dit
mislukte gaf een groep speelsters aan niet verder te willen. Alle pogin-
gen, die in het werk werden gesteld om nog een elftal bij elkaar te krij-
gen, mislukten jammerlijk. Zo kwam er een eind aan een roemruchte
periode van damesvoetbal in Dalen.
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Dameselftal 1978: Staand v.l.n.r. Riekes Klaassens, Hilly Meieringh, Geertje Ellen, Jolanda Perdijk, 
Herma Kleinheerenbrink, Janet Klifman, Marjan Spijker, Wilma Rijks, Ineke Bos, Bertus Schutmaat

Zittend: Minie Ellen, Cobie Meieringh, Gerda Runhaar, Lidie de Leeuw, 
Rikie Spijker, Liesbet Bakker, Klaas Faber.



Hoofdstuk 4: De supportersvereniging i.o.

Met dank aan H. Sibon, voorzitter van de supportersvereniging i.o.

Het kampioenschap in de vierde klasse van de KNVB in
1966 van het eerste elftal was de aanleiding om vanuit het
supporterslegioen een bijdrage te leveren aan de feestvreug-
de. Mannen van het eerste uur waren de heren Aaldert Jan
Idema, Roel Hidding, Gezienus Assen, Albert Naber en
Klaas Nijkamp. Voor het opzetten van activiteiten was het
nodig dat men zich organiseerde. Op de zondag, dat het
kampioenschap werd behaald, toog men onder leiding van
Roel Hidding naar het gemeentehuis om de ontstane sup-
portersvereniging op schrift vast te leggen en intekenlijsten te
maken. Formeel moet een dergelijk initiatief notarieel wor-
den bekrachtigd en geregistreerd, maar daar was geen tijd en
geld voor. Vandaar dat de vereniging het predikaat i.o. (in
oprichting) is meegegeven en dat is tot op de dag van van-
daag nog het geval.
Het inzamelen van geld ter verhoging van de feestvreugde
ging de initiatiefnemers gemakkelijk af. Het eindresultaat
was zodanig dat men de club een omroepinstallatie kon aan-
bieden. Nadien is op het hoofdveld ter hoogte van de mid-
dellijn een omroepcabine geplaatst.

In een van de eerstvolgende vergaderingen heeft
men zich beraden over de omgangsvormen en de
wijze van ondersteuning van de voetbalvereniging
en deze neergelegd in een reglement. Om de
beschikking te krijgen over financiële middelen is
de verkoop van een programma bij thuiswedstrij-
den van het eerste elftal met daaraan verbonden
een verloting in het leven geroepen. De program-
ma’s werden op de melkfabriek gedrukt, waar
Albert Warringa door directeur Idema werd ver-
zocht met gebruikmaking van de stencilmachine
deze taak uit te voeren. Albert heeft dit heel veel
jaren gedaan en kreeg bij zijn pensionering de
stencilmachine mee naar huis.
Ook werd tegen een kleine vergoeding het ver-
voer van de spelers bij uitwedstrijden verzorgd.

Activiteiten, die tot op heden nog behoren tot de taak van de supportersvereniging i.o. Ook voor het
verstrekken van financiële ondersteuning aan de voetbalvereniging werden richtlijnen opgesteld.
Verzoeken om een bijdrage werden slechts ingewilligd wanneer duidelijk werd aangetoond dat het geld
ten goede kwam van de gehele vereniging en niet aan een specifiek elftal. Op deze wijze heeft men zich
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1966: Aaldert-Jan Idema en Gezienus Assen, twee
mannen die nauw betrokken waren bij de oprich-

ting van de supportersvereniging, feliciteren E.
Engels met het behaalde kampioenschap.

De omroepcabine.



in de loop der jaren moeten buigen
over een groot aantal aanvragen om
een financiële bijdrage. 
Hier volgt een kleine greep uit een
scala van wensen:
• aanschaf van materialen 

zoals ballen, doelnetten;
• ondersteuning van toernooien; 

A-juniorentoernooi;
• bijdragen in reiskosten voor 

deelname aan toernooien elders;
• financiële bijdrage voor het 

in het leven roepen van een 
jeugdcommissie;

• ondersteuning bij de 
voetbalmarathons;

• een attentie voor de elftallen bij het bereiken van een kampioenschap;
• één van de pijlers onder het 

jeugdplan;

Ook voor de supporters zijn bepaalde
voorzieningen getroffen. In de aanschaf
en het aanbrengen van en scorebord
heeft de supportersvereniging de nodige
arbeid en middelen geleverd, zoals het
aanbrengen van een elektriciteitskabel.
Het aanbrengen van een tegelverhar-
ding rondom het hoofdveld heeft de
nodige inzet van menskracht gevraagd. 
Eveneens is dit het geval bij de jaarlijks
terugkerende schoonmaakdag op het
sportcomplex “Het Grootveld”.
De supportersvereniging is een kleine
groep enthousiaste mensen (15), die de
vereniging een warm hart toedraagt en
desgevraagd, voor zover het in hun
mogelijkheden ligt, de vereniging met
raad en daad bijstaat.
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1986: 20-jarig bestaan van de supportersvereniging met v.r.n.l.: 
Riekus Zwiers, Klaas Nijkamp en Willem Wilting met hun vrouwen.

Aanbrengen van tegelverharding.



Hoofdstuk 5: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Een kenmerk van vitale sportvereni-
gingen is de constante aandacht voor
jeugdsport. “Wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst” is vaak het motto.
Traditioneel besteden clubs daarom
veel aandacht aan de werving van
nieuwe jeugdleden. Het dorp Dalen
kent de unieke situatie van één school
en één voetbalvereniging. De werving
van nieuwe leden levert voor de voet-
balvereniging dan ook weinig proble-
men op. Vrienden, buurt- en klasge-
noten geven zich vaak gezamenlijk op
als lid. We kunnen stellen, dat de
jeugd van onze club goed wordt bege-
leid. Ook nevenactiviteiten. zoals het
meerdaagse voetbalkamp en het jaar-
lijkse taarttoernooi, vallen goed in de
smaak van de kinderen. Op latere leeftijd wordt er gepoogd jongeren te betrekken bij het reilen en zei-
len van de club. Ze worden ingezet als jeugdleider of jeugdtrainer en bij de begeleiding van de neven-
activiteiten. De uitval onder oudere jeugdleden baart veel clubs zorgen. Dalen vormt hierop een gunsti-
ge uitzondering. Het aantal leden groeit nog steeds en is in 2004 opgelopen tot boven de 500. Voor de
toekomst van de vereniging is dit van groot belang, immers: “Wie de jeugd houdt, heeft de toekomst!”.
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Ruud Veenstra, het 500e lid van de vereniging, krijgt uit 
handen van jeugdvoorzitter Frans Engelage een aandenken.

1980: alle jeugdleden worden vastgelegd op de gevoelige plaat.



Het verleden
In de loop der tijd is het voor jongeren mogelijk geworden om zich op steeds jongere leeftijd aan te kun-
nen melden als spelend lid. In de beginjaren kan men als aspirant-lid pas op 15-jarige leeftijd in com-
petitieverband voetbal spelen. Later wordt deze leeftijd verlaagd naar 12 jaar en wordt de jongste groep
pupil genoemd. Gelukkig is het nu al mogelijk om op 6-jarige leeftijd te starten met voetbal in de F-
jes.
Tot september 1973 opereert de jeugdafdeling onder de hoede van het hoofdbestuur. Er is een gekozen
jeugdcommissie, die de elftallen indeelt en de uitnodigingen voor de wedstrijd verstuurt. Elk elftal heeft
tenminste één jeugdleider en de training is in handen van vrijwilligers.
In 1973 wordt er onder initiatief van o.a. L. Oosterhof, een nieuw tijdperk ingeluid. Er wordt een
jeugdcommissie in het leven geroepen, met zelfstandige taken en verantwoordelijkheden.
De eerste jeugdcommissie bestaat uit de heren: L. Oosterhof, voorzitter; H. Scholten, secretaris; Hrs.
Ruinemans, penningmeester, J. Klok, K. Nijkamp, R. Hazelaar, G. Hidding, R. Brands en W. Bults.
De jeugdcommissie krijgt de volgende taken toebedeeld: het begeleiden van de voetballende jeugd; het
bevorderen van de onderlinge contacten tussen de jeugdleden; het stimuleren van activiteiten; het
bevorderen van de kontakten tussen de jeugdleiders onderling;
het betrekken van de ouders bij de sport, die hun kinderen
beoefenen.
De jeugdcommissie vergadert iedere maand. In de vergaderin-
gen komen alle zaken aan de orde, die betrekking hebben op de
jeugd. Er wordt gesproken over wedstrijden, training, materi-
aal, schorsingen, toernooien, zaalvoetbal en cursussen voor
jeugdleiders en -trainers. Er wordt een toekomstig beleid vast-
gesteld, dat wordt beschreven in het Jeugdplan. 
Ook wordt er getracht de ouders nader bij de activiteit van hun kind te betrekken. De eerste ouder-
avond wordt in januari 1975 door 47 personen bezocht. 
In maart 1975 wordt in de kantine van de voetbalvereniging een discussieavond gehouden.
Alle jeugdleiders van de verenigingen in de Zuidoosthoek zijn uitgenodigd. Ook vertegenwoordigers
van de afdeling Drenthe, de strafcommissie en de pers zijn van de partij.
Wil van Beveren, chef sport van de
Emmer Courant noemt het in de edi-
tie van 10 maart 1975 “Een lofwaardig
initiatief, dat navolging verdient.”

Het Internationale A-juniorentoer-
nooi, dat in de jaren ’70 en ’80 geor-
ganiseerd wordt door de jeugdcom-
missie, krijgt veel aanzien in de regio.
Aan het tweedaagse toernooi wordt
deelgenomen door teams uit
Frankrijk, België, Duitsland en selec-
tieteams van de KNVB. De ploegen
worden ondergebracht in een tenten-
kamp en verzorgd door tientallen vrij-
willigers. Er vindt een officiële ope-
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Jeugdvoorzitter H. Sibon reikt de beker uit aan de toernooiwinnaar.



ningsceremonie plaats, waarbij de teams worden voorgesteld aan het publiek. De cursussen voor jeugd-
leiders en -trainers werpen hun vruchten af. Er komen betaalde jeugdtrainers, die door gevarieerde
oefenstof een verantwoorde, afwisselende training kunnen geven. De jeugdteams spelen op hoog niveau
en is er een goede doorstroming naar de senioren. Het eerste elftal, in het seizoen 2004-2005 uitkomend
in de tweede klasse van de KNVB, bestaat dan ook volledig uit spelers, die in de eigen jeugdafdeling
zijn gevormd!

De huidige situatie
Dit onderdeel is geschreven door de jeugdvoorzitter B. Gehasse.

Onze voetbalvereniging beschikt nu, anno 2005, over een florerende jeugdafdeling. Ongeveer 240
jeugdleden zijn verdeeld over 18 teams. Wat het aantal jeugdleden betreft hoort de vv Dalen in de regio
Zuidoost Drenthe bij de grotere verenigingen. De opbouw van de teams kan worden vergeleken met
een piramide. Er zijn 4 F, 4 E, 4 D, 3 C, 2 B teams en tot slot 1 A team. Bij de D’s bestaat één team
(D4) volledig uit meisjes. Het besturen van deze grote jeugdclub is in handen van een jeugdcommissie.
De bezetting van de jeugdcommissie is als volgt:

• Bart Gehasse: jeugdvoorzitter (heeft ook zitting in het hoofdbestuur)
• Klaas Snijder: jeugdsecretaris
• Hennie Jansen: wedstrijdsecretaris voor de jeugd en coördinator E-pupillen
• Derk Lennips: coordinator F-pupillen
• Harry Boer: coordinator A t/m D jeugd
• Roel Hooge: coördinator futsal (nieuwe naam voor zaalvoetbal)
• Edo Kolhek: algemeen lid 

Om alle activiteiten ten behoeve van de jeugd goed te laten verlopen wordt gebruik gemaakt van de
diensten van in totaal ongeveer 70 vrijwilligers! Een grote groep. Even in vogelvlucht een opsomming
van de vele vrijwilligerstaken:
Teamtrainer; keeperstrainer; leider; scheidsrechter; ordedienst; scheidsrechtercoördinator; onderhoud
wedstrijdkleding; organisatie toernooien; organisatie voetbalkamp; organisatie verloting.
Voor wat betreft de jeugdafdeling werkt de vv Dalen met twee doelstellingen, namelijk prestatie en
recreatie. Al vanaf de F-jes wordt het eerste team van iedere leeftijdscategorie ingedeeld op sterkte. Zo
veel als mogelijk worden deze teams getraind door gediplomeerde of in ieder geval ervaren trainers. De
teams worden bemenst door jeugd uit Dalen. Incidenteel kiest een jeugdspeler uit een naburige plaats
ervoor te gaan voetballen bij de vv Dalen. Er wordt echter niet gescout. Hoe ouder de jeugd, des te meer
het prestatie-element bij de standaardteams centraal komt te staan. Uiteindelijk streven we ernaar de 1e
selectie van de seniorenafdeling van de vereniging aan te vullen vanuit de eigen jeugd. In welke klasse
spelen de standaardteams in het seizoen 2004-2005:
A1: hoofdklasse
B1: eerste klasse
C1: hoofdklasse
D1: hoofdklasse
E1: eerste klasse
F1: eerste klasse
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Uiteraard speelt prestatie ook een rol bij alle overige jeugdteams. Iedere voetballer wil ten slotte graag
winnen als hij/zij in het veld staat. Om dit een kans te geven worden de teams bij de jaarlijkse compe-
titie-indeling bij de KNVB evenwichtig over de verschillende poules ingeschreven. Dankzij de financi-
ële bijdrage van de sponsoren, die deelnemen aan het zogenaamde jeugdpijlerplan is het mogelijk dat
ieder jeugdteam (van het hoogste A-team tot en met de jongste F-jes) spelen in wedstrijdkleding van de
vereniging. Ieder team beschikt over een eigen trainer en twee leiders. Recreatie, oftewel plezier is ech-
ter voor alle jeugdspelers belangrijk. Daarom organiseert de jeugdcommissie jaarlijks veel activiteiten. 
• Voetbalkamp
• Zwaluwentoernooi
• A-B-toernooi
• Deelname aan een uittoernooi
• Futsal voor de niet-standaardteams
• Taarttoernooi
• Onderling E/F-toernooi
• Pupil van de week
• Schoolvoetbal

Voetbalkamp
Al ongeveer 20 jaar organiseert de
jeugdcommissie, samen met een grote
groep vrijwilligers een drie dagen
durend voetbalkamp voor de E en F-
pupillen. Tussen de 60 en 70 kinderen
nemen hieraan deel. Het voetbalkamp
vindt plaats in het laatste weekeinde
van de zomervakantie. Alle activiteiten
vinden plaats op of in de onmiddellij-
ke omgeving van ’t Grootveld.
Geslapen wordt er in drie grote
gehuurde tenten. Er kan worden
omgekleed in de kleedkamers en daar kunnen ook de douches worden gebruikt. In de kantine worden
de maaltijden genuttigd en daar vinden ook eventuele binnenactiviteiten plaats. Wat gebeurt er zoal tij-
dens het voetbalkamp? Uiteraard wordt er veel gevoetbald. Er is een 4 tegen 4 en een 8 tegen 8 toer-
nooi. Er kan worden penalty-geschoten. De ene avond wordt gevuld met negerzoenenhappen en de
inmiddels beroemde en beruchte roepie-roepie-spooktocht. De andere avond staat in het teken van de
disco, verzorgd door onze semi-professionele dj-Henkie. Voor de disco worden via de BWB-school de
meiden van de groepen 7 de 8 uitgenodigd. Op één van de middagen wordt er niet gevoetbald. Dan
worden er spelletjes gedaan, waarvoor mooie attributen worden gehuurd. Er is meestal een zwembad
met “vechtpaal”; een zeephelling en de laatste jaren is de nieuwe hit een lange opblaasbare buikschuif-
glijbaan. Het schoolkamp wordt afgesloten met de traditionele voetbalwedstrijd van alle kinderen tegen
de leiders. De leiding van het voetbalkamp is in handen van een aantal ouders (vaak ook lid van de
jeugdcommissie of jeugdleider) en een groep A-junioren of jonge senioren. Velen van hen spelen inmid-
dels in de eerste selectie van vv Dalen. Leuk is dat de meesten van hen het voetbalkamp in het verleden
zelf als deelnemer hebben meegemaakt. 
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Zwaluwentoernooi
Jaarlijks worden voorafgaand aan de veldcompetitie in het hele land jeugdtoernooien gespeeld in het
kader van de Zwaluwen-jeugdactie (ten behoeve van de gehandicaptensport. Ook de vv Dalen stelt jaar-
lijks haar accommodatie en organisatiekracht ter beschikking om in Dalen één of meerdere poules te
laten spelen. De standaardteams spelen voorafgaand aan de competitie mee in het KNVB-bekertoer-
nooi. Daarom spelen alle niet-standaardteams van de jeugd mee in een Zwaluwentoernooi. De poule-
indeling en het wedstrijdschema worden aangeleverd door de KNVB. Het regelen van het verloop van
het toernooi is een zaak van de jeugdcommissie.

A- en B-toernooi
In mei of begin juni organiseert vv Dalen op ’t Grootveld een toernooi voor A en B junioren. Hieraan
wordt naast onze eigen A’s en B’s deelgenomen door zowel teams van omliggende verenigingen als door
“verre gasten”. Hierbij valt te denken aan clubs uit bijvoorbeeld Bussum, Apeldoorn of ’s Graveland.
Veel geregel, vaak woekeren met (kleedkamer)ruimte, maar altijd een mooi toernooi. 

Uittoernooien
In principe wordt ieder jeugdteam in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan één toernooi bij een
andere vereniging. Min of meer vaste regelmaat is dat de A’s en soms ook de D’s hiervoor afreizen naar
Apeldoorn om daar mee te doen aan het toernooi van WWNA. Dit is een leuk toernooi inclusief een
overnachting. 

Futsal
Futsal is de nog betrekkelijk nieuwe naam voor zaalvoetbal. Deze laatste term klinkt bij de meeste voet-
ballers nog het best in het
gehoor. De niet standaard
teams (A t/m D) kunnen jaar-
lijks meedoen aan de futsal-
competitie die in de winterstop
wordt georganiseerd door de
KNVB. 
Samen met de voetbalvereni-
gingen DSC’65, ZBC/Zwee-
loo en Vios organiseert de
jeugdcommissie jaarlijks een
onderlinge futsal-competitie
voor de E- en F-pupillen.
Beurtelings nemen de genoem-
de verenigingen de organisatie
op zich. De wedstrijden wor-
den gespeeld in de sporthallen
in Oosterhesselen en Dalen. De
teams die meedoen aan de fut-
sal-competitie kunnen regelma-
tig trainen in de sporthal. 
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Dalen E3 kampioen.
Boven v.l.n.r.: Gert Nijenkamp, 

José Mepschen, Sil Neef, Tom Pat, Kevin Mepschen, Nico Huizing, 
Marjan Snijder, Renze Brouwer.

Onder v.l.n.r.: Martijn Nijenkamp, Stefan Keyzer, Hans Bleijswijk, 
Dirk Veldman, Sander Snijder. 



Taarttoernooi
In de kerstvakantie organiseert de vv Dalen een futsal-toernooi voor de jeugd van de groepen 
3 t/m 8 van de basisscholen in Dalen en Wachtum. De motor achter dit jaarlijks terugkerende spekta-
kel is Jan Boorsma, de man die ook sinds jaar en dag ons D1 team onder zijn hoede heeft. Het taart-
toernooi is een dag lang voetballen in de zaal voor tussen de 150 en 200 kinderen. Voor iedere deelne-
mer is er een groot stuk slagroom- of appeltaart en na afloop is er een snoepprijsje voor de winnende
teams. Het taarttoernooi is een echte kerstvakantiehit. Het toernooi wordt mogelijk gemaakt dankzij de
medewerking van de basisscholen (v.w.b. de uitnodigingen) en de inzet van veel vrijwilligers, waaronder
een grote club oudere jeugdleden. Een prima formule.

Onderling E- en F-toernooi
In mei of juni wordt het seizoen voor de E- en F-pupillen afgesloten met een onderling toernooi. ’s
Morgens spelen de F-jes hun toernooi en ’s middags is het de beurt aan de E-tjes. De spelers uit de teams
worden verdeeld over een aantal ploegen met aansprekende namen van bekende BVO’s. Het toernooi
wordt afgesloten met patat en ranja. 

Pupil van de week
Bij iedere thuiswedstrijd van de hoofdmacht van de vv Dalen is één E- of F-speler te gast als pupil van
de week. Voor ieder kind een grote eer, want het betekent dat hij of zij wordt ontvangen in de bestuurs-
kamer; gehuld in het clubtrainingspak meedoen met de warming-up; verrichten van de aftrap; tijdens
de wedstrijd in de dug-out zitten; op de foto met je favoriete eerste elftalspeler; na afloop een glas met
inscriptie en tot slot een stukje met foto in het clubblad. 

Schoolvoetbal
Ook bij de organisatie van het schoolvoetbal komt de goede band tussen de vv Dalen en de BWBschool
in Dalen tot uiting. In een coproductie tussen school en voetbalvereniging komen de teams tot stand.
Drijvende krachten hierbij zijn al jaren Jan Boorsma namens de vv Dalen en Feddie Zomers namens de
BWB-school. Jan kent veel kinderen vanwege zijn betrokkenheid bij de D-pupillen en het gegeven dat
Feddie zowel bestuurslid van de vv Dalen als leerkracht van de BWB-school is bewijst jaarlijks zijn meer-
waarde. Eén van de regiofinales vindt meestal plaats in Dalen en de organisatie daarvan is in handen van
de jeugdcommissie. 

Verloting en de club van 100
Jaarlijks wordt in het voorjaar door de jeugdcommissie een verloting georganiseerd. Sinds een aantal
jaren worden de loten verkocht door de A- en B-junioren, samen met een aantal begeleiders. De prij-
zen worden afgenomen van middenstanders uit Dalen. Dit levert de vereniging jaarlijks een paar dui-
zend Euro op voor de clubkas. 
De club van 100 is een verzamelnaam voor een groep van (inmiddels meer dan) 100 leden van de ver-
eniging, die jaarlijks een bedrag van € 5,- doneren ten behoeve van de jeugd.
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Hoofdstuk 6: Het talent

Met dank aan Theo Kalkdijk.

De kweekvijver van de voetbalvereniging Dalen heeft in de loop der jaren veel voetbaltalent voortge-
bracht. Een aantal van hen wist zelfs de sprong naar het betaalde voetbal te maken. Jan Ruinemans en
Marinus Poth waren aan het eind van de jaren ’50 de eerste spelers, die een semi-profcontract teken-
den. Poth kwam in eerste instantie uit voor vv Zwartemeer (het latere SC Drenthe) uit Klazienaveen en
stapte later over naar Tubantia Hengelo, de club waar ook Jan Ruinemans voor uitkwam. 
Jan Ruinemans kan zich niet veel meer herinneren van de tijd, dat hij uitkwam voor de vv Dalen. Toch
zijn hem een aantal dingen bijgebleven, zoals het vaste bezoek dat, voorafgaand aan een thuiswedstrijd,
werd gemaakt aan café “Kuiper”. Deze gelegenheid was in de volksmond beter bekend als “Jantien van
Gerhard”. Er werd gebiljart om daarna tegen twee uur naar het voetbalveld te vertrekken. Daar was het
zaak snel om te kleden en de wedstrijd te spelen. Ruinemans: “Ik had altijd alles goed voor elkaar. De
schoenen waren door opoe gepoetst en alles lag netjes in de tas. Ik speelde met het eerste elftal samen met Jannes
Kalkdijk en Hans Habing als A-junior een beslissingswedstrijd tegen Erica op het voetbalveld van NAB in
Veenoord. Bij Erica speeldeTonny Roosken, die later naam maakte als betaald voetballer bij Zwartemeer. De
wedstrijd eindigde in een overwinning voor ons. Verder herinner ik me een paar keepers uit die tijd: Jan
Lanjouw (Pando) en Rieks Brands.
Ik weet ook nog dat we eens een wedstrijd speelden, waarin Ep Engels meespeelde. Ep was niet al te groot en
hij ging met een schijnbeweging de tegenstander tussen de benen door want dat was er eentje van twee meter,
wat de nodige hilariteit opleverde aan de zijlijn”. Door zijn goede spel werd Ruinemans opgemerkt door
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2004: Dalen A1 kampioen: Op de foto staand vlnr: Roy Arends(leider), Erik Scholten(leider), 
Jelmer Engelage, Sander Muller, Sander Gubler, Tijmen Venhorst, Edwin Knol, Thijs Engelage, 

Rolf Meijerink, André Sinnema, Gerrit-Jan Ruinemans (trainer)
Zittend: Richard Braam, Jos Gubler, Michel Boer, Cor van Zoonen, Niek Koopmeiners, 

Gerrit Kortman en Casper Mensink.



de keuzeheren van het Drentse elftal. In 1960 maakte hij de overstap naar Tubantia in Hengelo, waar
hij een contract kon tekenen als semi-prof. 

Evert Bleuming, geboren op 30 september 1959, is de derde speler die
vanuit de vv Dalen in het betaalde voetbal is terecht gekomen. Evert ver-
telt enthousiast over zijn jeugd in Dalen. Het toenmalige hoofd der
school, meester Kamphuis, was niet zo’n voetballiefhebber en omdat voet-
ballen op het schoolplein streng verboden was, werd uitgeweken naar het
veld aan de Woertstraat. Hier voetbalde Evert dagelijks direct na school-
tijd met zijn vrienden tot “de warme pot” en daarna weer tot de duister-
nis intrad. Voetbal, voetbal en nog eens voetbal. Omdat er in die tijd nog
geen F, E en D teams waren, begon zijn lidmaatschap bij de C junioren.
Jannes Klok was zijn eerste leider en Dalen C werd kampioen. Evert heeft
in de B’s gespeeld onder de bezielende leiding van Harry Ruinemans en
Arend Wilting, zijn talent als snelle tweebenige rechtsbuiten werd door de
toenmalige hoofdtrainer al snel opgemerkt, waardoor Evert nooit in de A’s
heeft gespeeld. Hij werd direct aan de eerste selectie toegevoegd. In het sei-
zoen 77/78 toonden diverse betaalde clubs belangstelling en ondernamen pogingen om Evert in te lij-
ven. Omdat Evert’s vader in dat jaar sukkelde met zijn gezondheid werd een transfer met een jaar uit-
gesteld. FC Twente toonde begrip voor deze situatie en hield het lijntje warm. Het was een druk jaar, ’s
ochtends vroeg om zes uur melken, dan om acht uur naar de Rabobank, om vier uur weer melken en
twee keer per week ’s avonds trainen. Het seizoen 78/79 was voor Dalen een heel bijzonder jaar, Dalen
1 behaalde in dat seizoen het kampioenschap. Evert kan zich twee wedstrijden nog goed voor de geest
halen. Allereerst een ingelaste doordeweekse wedstrijd bij ZBC. Hij had verkering met een meisje uit
Benneveld en in Zweeloo en omgeving werden de messen extra geslepen. Intimidatie en zware mandek-
king haalden Evert uit de wedstrijd en er werd ook nog eens met 1-0 verloren. De kampioenswedstrijd,
thuis tegen Protos, werd met 2-1 gewonnen en Bleuming tekende voor de winnende treffer. Inmiddels
was de overgang met Ton van Dalen en Arend van der Wel namens FC Twente al besproken en afge-
rond.
“In Enschede begon voor mij een geheel nieuwe fase van mijn leven, je merkt dat je door een nieuwe omge-
ving en al die drukte al snel het contact met je vrienden verliest. Ineens maken vertrouwde adressen als Gerard
Lambers en Cornelis plaats voor de”grote” stad Enschede”. In 1979 maakte Evert in de wedstrijd tegen
Willem II zijn debuut in de hoofdmacht. In 1981 kwam hij bijna in aanmerking voor de selectie van
het Nederlands Elftal. “Wij speelden met het olympische team een wedstrijd in Gyon. Kees Kist raakte gebles-
seerd en de bondscoach wilde een keuze maken uit van der Gijp en Bleuming, maar koos helaas niet voor
mij!”
Tot 1984 ging alles prima maar net op het moment dat Valencia en Ajax belangstelling toonden, raak-
te Evert ernstig geblesseerd aan de kruisbanden. Na een revalidatie van ruim een jaar wist hij in 1986
weer een basisplaats te veroveren.
“In 1988 kwam trainer Kees Rijvers naar Enschede en na 250 wedstrijden als basisspeler kwam ik op de
reservebank terecht. Ik heb het seizoen afgemaakt bij Go Ahead Eagles met Fritz Korbach als trainer. In 1989
ben ik voor twee jaar bij Heracles gaan spelen. In 1991 heb ik, na ruim 300 wedstrijden in het betaalde
voetbal, gekozen voor een volledige aanstelling bij de Rabobank”. 
Evert vervolgde zijn carrière als trainer. Op dit moment is hij bij FC Twente trainer van het tweede elf-
tal en assistent van de hoofdtrainer, Rinie van Loon.
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Op de vraag wat Dalen nog voor hem betekent, is Evert duidelijk:
“Ik volg Dalen op de voet en kom regelmatig bij mijn ouders, tijdens de zomermarkten en de dorpsfeesten pro-
beer ik altijd van de partij te zijn, ik heb bij Dalen veel plezier gehad en altijd genoten van het leven, daar
is trouwens in Twente niets aan veranderd”. 

Als er in Dalen over Ernst Söllner wordt gesproken, dan moeten we ons eerst afvragen of het over Ernst
senior of over Ernst junior gaat. Deze bijdrage aan het jubileumboek gaat over jonge Ernst, of te wel “de
Bolle”. Ernst kwam te wonen aan de Kymmelskampen in Dalen, hier was een mooi grasveld, maar door
de ongunstige ligging werd er dagelijks gevoetbald op het Christiaansplein.
“We gingen direct na schooltijd met een hele groep jongens, de gebroeders Assen en Veenstra, Wim Assen,
Freddie Gossen, Jan Boneschansker en Theo Kalkdijk, naar ons veldje. We kregen thee bij Geesje van Gerrit
Assen, wat een prachtige tijd”, aldus Ernst.
In de vierde klas maakte Ernst al deel uit van het schoolelftal van de BWB-School, dat onder leiding
van meester Ron van Zoonen in 1974 Drents kampioen werd. 

Ook herinnert Ernst zich het zaalvoetbal, met Klaas Nijkamp als bezielende leider, nog als de dag van
gisteren.
“Er heerste een enorme discipline, iedereen droeg hoge blauwwitte gympen van Rieks Assen en het shirt moest
in de broek en de sokken omhoog. Mijn vader was in die tijd hoofdtrainer van Dalen. Ook herinner ik mij
nog goed, dat de blaashal bij een zware storm tegen de vlakte ging”.
In 1976 verhuisde de familie naar het Ermerzand waar Ernst senior beheerder werd van het bungalow-
park.
“Ik heb dat jaar de lagere school en het voetbalseizoen in Dalen afgemaakt, op woensdagmiddag bleef ik bij
Theo Kalkdijk eten en ging daarna naar de training.’s Avonds moest ik weer op de fiets naar huis.”
Omdat Ernst in Emmen het voortgezet onderwijs ging volgen werd overschrijving naar de vv Sleen aan-
gevraagd, als 15 jarige kwam Ernst al in A1 van Sleen te spelen. Dit bleef voor de scouts van Emmen
niet onopgemerkt en Ernst mocht als 16-jarige bij de eerste selectie van Emmen meetrainen. Atte
Bouma was trainer bij de hoofdklasser en kende een heel bijzondere aanpak: “In de bus op weg naar
Appingedam kwam Bouma naast mij zitten en vroeg: “Wat ben je?”Ik zei dat ik zowel in de verdediging, als
op het middenveld kon spelen. Hij bedoelde echter, welk sterrenbeeld ik was. Ik vertelde hem dat ik Waterman
was. “Nou, zei Bouma, dan speel jij op het middenveld, want er loopt al een Waterman in de verdediging.”
Op 17-jarige leeftijd werd Ernst, als speler van FC Groningen, jeugdinternational. Henk Nienhuis was
zijn begeleider en zorgde ervoor dat ook de studie voldoende aandacht kreeg.
“In die tijd trok ik veel op met Bert Wiebing en Reinier de Vries, de dag bestond uit leren, trainen of voet-
ballen, wij speelden met het tweede op zaterdagmiddag en ik mocht mijn debuut maken onder Theo
Verlangen. FC Groningen had een samenwerkingsverband met Veendam en onze hele lichting ging naar
Veendam.
In het tweede jaar dat Emmen in de eerste divisie speelde, werd Ernst door Theo Verlangen gehaald en
heeft daar twee jaar gespeeld. Veendam haalde hem na promotie naar de eredivisie onder Henk Nienhuis
weer terug.
“Ik heb bij Veendam nog twee jaar betaald voetbal gespeeld en heb toen gekozen voor een maatschappelijke
carrière. Elke maandag kijk ik nog in de krant hoe Dalen heeft gespeeld en er is nog vaak contact met ver-
schillende Dalenaren. Ik wil de vv Dalen van harte gelukwensen met dit jubileum en veel succes toewensen
voor de toekomst.”
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In 1993 tekent Gerald Sibon, het grootste talent dat Dalen heeft voortgebracht, een contract voor FC
Twente. Het levert Dalen een vergoeding op van 8000,- gulden. Sibon staat aan het begin van een
stormachtige carrière, die hem via Twente, VVV-Venlo, Roda JC, Ajax, Sheffield Wednesday naar
Heerenveen voert. Zijn uitstekende prestaties bij deze laatste club leveren hem in 2004 een contract op
bij topclub PSV uit Eindhoven. PSV kent een druk wedstrijdschema, want de club is er voor het eerst
sinds jaren in geslaagd om de kwartfinale van de Champions League te halen. Toch toonde Gerald Sibon
zich, ondanks dit drukke schema, ook graag bereid om een bijdrage te leveren aan het jubileumboek:

“Aangemoedigd door mijn broer Harjan en mijn vader Henk, die iedere week voetbalden, moesten mijn twee-
lingbroer André en ik er natuurlijk ook aan geloven. Gebracht door mijn moeder Aly, gingen we vanaf ons
zesde jaar iedere week naar “het Grootveld”. Rieks Brands was onze mentor, trainer en leider gedurende onze
lagere school periode. Ik kan niet bepaald zeggen dat ik de sportiefste speler was. Ik kon slecht tegen mijn ver-
lies en begon dan ook steevast te huilen. Het mooie was wel dat de opa van Rik Assen na de strafschoppense-
rie (pienaltieschieten) die na iedere wedstrijd plaatsvond, klaar stond met een toverbal. Succes was onze ploeg
niet vreemd. We wonnen bijna alles. 

De kampioenschappen werden dan ook altijd gevierd bij cafetaria “Lambers” onder het genot van patat met
een frikadel en cola. Ik geloof dat die man bijna miljonair van ons is geworden.
Vanaf ons twaalfde jaar begon het voetbal van ons ook daadwerkelijk ergens op te lijken. De regionale suc-
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Het winnend team van de BWB-School:
Staand v.l.n.r. Rond van Zoonen, Olf Slagter, Geert IJdens, Jan Nijkamp, Henk Prins, Johannes Hoekstra, Johan Warta, 

Popke Hoekstra. Zittend: Ernst Söllner, Harrie Assen, Wim Assen, Albert Meppelink, Jan Garming, Erik Spier, 
Wim Veenstra en Riekus Smit.



cessen werden uitgebreid naar het noordelijke deel van
Nederland. En zeker in de zaal waren we niet te verslaan.
We hadden dan ook een prachtig team. Een aantal van
deze jongens vertegenwoordigde Dalen ook in de Drentse
jeugdselecties. Het probleem in het begin was dat we nooit
een keeper hadden. Dus moest iedere week een andere spe-
ler in het doel. Remco van der Vlag kwam dan ook als een
geschenk uit de hemel. Onze eerste keeper in lange broek.
Rieks Brands had het stokje inmiddels overgegeven aan
Paul van Hattem en Freddie Gossen. Deze, toen nog, jonge
jongens hebben het zo’n twee jaar met ons uitgehouden. 

Toen kwam Jan Kuiper, inmiddels een begrip in de jeugd-
opleiding van Dalen. Hij heeft het voor elkaar gekregen
om met ons enkele kampioenschappen te behalen.
Ondanks dat we allemaal gingen puberen heeft hij ons nog
redelijk bij de les weten te houden.

Toen ik vijftien was maakte ik mijn debuut in het eerste
elftal. Een vriendschappelijk wedstrijdje in Oosterhesselen.
Grote mannen, die mijn vader hadden kunnen zijn,
waren nu mijn tegenstander en medespeler. Gelukkig voor
mij kon je na een tijdje alleen het verschil nog zien na de

wedstrijd onder de douche en in de kan-
tine. Ik heb toen gekozen om het bij een
BVO te gaan proberen. Ondanks vele
verzoeken van Emmen ben ik toch naar
Groningen gegaan. Dit was echter geen
succes. Na een halfjaar keerde ik weer
terug naar het vertrouwde nest. Al snel
mocht mijn opwachting in het eerste elf-
tal maken. Dit heb ik volgehouden tot
mijn 18e. Als afsluiting hadden we de
wedstrijd tegen Oereterp. Bij winst zou-
den we promoveren naar de derde klas-
se. We stonden geloof ik met 2-1 voor
met nog een paar minuten te gaan.
Helaas verloren we die wedstrijd nog
met 3-2. Een echte ziekmaker! Daarna

begon voor mij het echte voetbalavontuur. FC Twente, de voormalige club van Evert Bleuming, contracteer-
de mij en van daar uit is het alleen nog maar mooier geworden. Na o.a. Roda JC, Ajax, Sheffield en
Heerenveen, sta ik op dit moment onder contract bij PSV, de koploper van de eredivisie”. 
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Gerald Sibon

 Paspoort Gerald Sibon

seizoen club wedstrijden doelpunten
1993/94 FC Twente 3 0

1994/95 VVV 30 20
1995/96 VVV 23 14

1996/97 Roda JC 34 13
1997/98 Ajax 13 2

1998/99 Ajax 11 2
1999/00 Sheffield Wednesday 28 5

2000/01 Sheffield Wednesday 41 13
2001/02 Sheffield Wednesday 35 12

2002/03 Sheffield Wednesday 25 6
2002/03 SC Heerenveen 13 4

2003/04 SC Heerenveen 25 15
2004/05 PSV 14 4

Totaal 295 110



Met Paul Kamstra en Johan Wigger komen we bij de laatste twee spelers, die een
contract wisten af te dwingen bij een BVO. Beide spelers blonken uit in de jeugd
van de vv Dalen, waarna ze hun jeugdopleiding afrondden bij de BVO Emmen.
Kamstra wist niet door te stoten naar het eerste elftal, waarna hij terugkeerde op
het oude nest. Hij maakte deel uit van het elftal van Dalen, dat in 2002 het kam-
pioenschap in de derde klasse wist te behalen. Helaas maakte een ernstige knie-
blessure voorlopig een eind aan zijn voetbalcarrière. 

JohanWigger leek aan het begin van het seizoen 2004-2005 een goede kans te
maken op een basisplaats bij Emmen, maar zag zijn plannen na een paar wedstrij-

den doorkruist door een enkelblessure. Operatief ingrijpen bleek noodzakelijk, zodat hij dit seizoen niet
meer in actie zal komen. 
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Hoofdstuk 7: Feiten en cijfers op een rij

Een aantal feiten en cijfers uit de clubhistorie voor u op een rij gezet:

De voorzitters
In het 75-jarig bestaan van de vereniging hebben tien personen 
als voorzitter van het bestuur gefungeerd:

• 1930-1932: W. Ramaker, tevens één van de oprichters van de vereniging.
• 1932-1947: G.J. Essing
• 1947-1949: B.W. Naber
• 1949-1953: A. de Vries
• 1953-1963: G. Voors
• 1963-1972: R. Hesse
• 1972-1978: H. Jansen
• 1978-1985: L. Oosterhof
• 1985-1990: H. Sibon
• 1990-heden: A. Ruinemans

Onze huidige voorzitter, Albert Ruinemans, is bijna de langstzittende voorzitter van de vereniging. Hij
maakt al meer dan 25 jaar deel uit van het bestuur en neemt in 1990 de voorzittershamer ter hand. Hij
zal voor zijn jarenlange inzet op vrijdag 17 juni 2005, tijdens de officiële receptie t.g.v. het 75-jarig
bestaan, de Zilveren Bondsspeld van de KNVB in ontvangst mogen nemen. 
Natuurlijk wil ik ook Albert Ruinemans ruimte bieden om een bijdrage te leveren aan het jubileum-
boek:

Voetbalvrienden en -vriendinnen,
75 jaar voetbalvereniging Dalen en dus 75 jaar gereglementeerd voetbal. Dat is niet uitzonderlijk. Al veel
verenigingen hebben eerder dan wij deze mijlpaal bereikt. Toch is het voor ons, die direct betrokken zijn bij
dit jubileum, een goede reden om terug te kijken en een stuk geschiedenis in boekvorm vast te leggen. Want
in die jaren is er zeker voetbalgeschiedenis geschreven. Dit jubileumboek zal vooral herinneringen losmaken
aan blijde en glorieuze momenten. En terecht, want een jubileumuitgave mag zeker feestelijk zijn.
Daarnaast mogen wij niet vergeten dat door de jaren heen zich ook minder prettige en droeve gebeurtenissen
hebben afgespeeld. Soms moest er, voor ons te vroeg, afscheid worden genomen van een sportvriend of -vrien-
din. Wij gedenken ze, diegenen die actief waren in onze geliefde voetbal-
sport, als speler, bestuurslid, vrijwilliger, trainer of supporter. Toch is er
voldoende reden om in dankbaarheid terug te kijken al was het alleen
maar als eerbetoon aan die velen die al die jaren gebouwd hebben aan
de voetbalvereniging Dalen. Want wat in klein is begonnen, is in de
loop der jaren uitgegroeid tot een geweldige vereniging die in Dalen en
district Noord niet meer is weg te denken. Dit dank zij het doorzet-
tingsvermogen, de werklust en het enthousiasme van vele voetballiefheb-
bers. In navolging daarvan ging ook de gemeentelijke overheid het
belang van de georganiseerde voetbalsport inzien en het beleid van de
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gemeenten in den lande volgde door de zorg voor betere accommodatie. En dan niet vergeten de supporters-
vereniging en het bedrijfsleven die toen en nu voorop staan als het gaat om ondersteuning en sponsering.
In dit jubileumboek zal ongetwijfeld veel aandacht worden besteed aan de prestaties van ons vlaggenschip,
het eerste team. Ik ben er van overtuigd dat de samensteller(s) ook ruimschoots aandacht zullen besteden aan
de vereniging in al zijn facetten.
Dus ook aan de lagere senioren en voor-
al ook aan de jeugdteams en de jeugdop-
leiding. Want zonder hen en zonder de
gestroomlijnde jeugdopleiding zouden
we de doelstelling van de voetbalvereni-
ging Dalen niet kunnen waarmaken.
En die doelstelling is en blijft: voetbal op
een zo hoog mogelijk niveau, zonder
financiële vergoeding, met spelers uit de
eigen jeugdopleiding. Meerdere spelers
uit onze vereniging, hebben ondanks
onze doelstelling, betaald voetbal weten
te realiseren.
Ik spreek de wens uit dat het lezen van
dit jubileumboek en het zien van de vele
foto’s mag leiden tot nog meer enthousi-
asme voor het voetbal bij jong en oud
maar ook bij bedrijfsleven en
Gemeentebestuur.

Voorzitter vv Dalen, Albert Ruinemans.

De trainers
In loop van de jaren zijn vele trainers werkzaam geweest bij de
voetbalvereniging. 
Hier volgen ze in chronologische volgorde:
1936-1937: E. Hommes
1937-1938: N.J. Kalkdijk

Deze trainers waren lid van de vereniging en 
verrichtten hun werkzaamheden pro-deo.

1946-1947: H. Schut uit Emmen was de eerste betaalde 
trainer van de vereniging. Hij kreeg uit een in 
het leven geroepen trainingsfonds 
een vergoeding van 137 gulden. 

1954-1957: H. Hendriks
1957-1959: C. Rötscheid
1959-1962: B.H.J. Lankhorst. Hij werd tijdens de 

opname in een sanatorium een halfjaar 
vervangen door H. Jalving uit Emmen.
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2002 - Het bestuur bestaat uit: 
Staand v.l.n.r.: F. Zomers, 

J. Koert, R. van der Vlag, O. Slagter, G.R. Reinink, 
G. Belga (jc) T. Knol, A. Ruinemans

Zittend: H. Ruinemans, B. Gubler, J. Hidding, L. Eggens, J. Brink.

H.P. van Brummelen

E. Söllner



1962-1965: H. Blom 
1965-1967: H.P. van Brummelen
1967-1971: E. Söllner
1971-1972: H. Kalter. Kalter beschikte niet over de juiste licentie om de 

training te mogen leiden. Hierdoor ontstaat er een conflict met 
de K.N.V.B. Kalter wordt in februari 1972 ontslagen.

1972-1974: A. Schrik
1974-1977: J. Klaassens
1977-1981: J. Schipper. Schipper wordt wegens ziekte in het seizoen 

1980-1981 vervangen door jeugdtrainer B. de Vries. Helaas 
overlijdt Schipper begin 1981 aan de gevolgen van de ziekte. 
N. Labohm uit Assen maakt het 
seizoen als trainer af.

1981-1982: N. Labohm
1982-1985: R. Thiewes
1985-1988: W. Sprenger
1988-1990: H. Assen. Assen wordt in maart 1990 op 

non-actief gesteld en opgevolgd door H. Knol.
1990-1992: H. Knol
1992-1994: R. Eikens
1994-1997: Y. Boersma
1997-1998: C. Grummel. Grummel wordt halverwege 

het seizoen op non-actief gesteld. De 
trainingen worden tot aan het eind van het 
seizoen waargenomen door jeugdtrainer 
J. Kuiper.

1998-2002: A. van der Veen
2002-2004: R. Heling. Heling maakt z’n laatste 

seizoen niet vol. Jeugdtrainer 
G.J. Ruinemans neemt de training en 
coaching tot aan het eind van het seizoen 
op zich.

2004-heden: A. Mulder.

Arthur van der Veen, was in de periode 1998 tot 2002 werkzaam als trainer bij Dalen. Na zijn vertrek
uit Dalen neemt hij achtereenvolgens SC Oranje en SVBO onder zijn hoede. Hij blikt graag terug op
zijn periode als trainer van Dalen:

“In de winterstop van het seizoen 1997-1998 vonden de eerste onderhandelingen plaats tussen het bestuur
van de vv Dalen en mij, met als uitgangspunt te komen tot een overeenkomst voor het seizoen 1998-1999.
Ik had al snel het gevoel dat we op een lijn zaten. Dit bleek bij het bestuur ook het geval, want toen ik ’s
avonds na het gesprek thuis kwam, bleek de voorzitter al gebeld te hebben met de mededeling dat de vv Dalen
graag met mij in zee wilde. Nu weet iedereen in de voetbalwereld dat je in die periode als trainer “de gesprek-
ken” moet voeren met de clubs, maar voor mij was deze snelle reactie een reden om ook direct “ja” te zeggen.
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R. EikensW. Sprenger

N. Labohm



Niet zeuren, maar handelen! Ik ben toen die avond gelijk maar weer in de auto gestapt en heb het contract
getekend. Ik heb daar in de vier jaar, dat ik werkzaam ben gebleven bij Dalen, nooit spijt van gekregen.

De uitgangspunten van de overeenkomst waren helder:
• verjong het eerste elftal
• speel attractief en aanvallend voetbal
• word een stabiele derdeklasser en probeer door te groeien naar meer.

Voor mijzelf een uitdaging, die ik met plezier aan wilde gaan. Vervolgens zijn we als groep aan de slag gegaan.
Het eerste seizoen was behoorlijk zwaar. Het jonge, onervaren elftal moest gelijk degradatievoetbal spelen.
Rond de winterstop stonden we op vijf punten, maar ik durf te beweren dat de sfeer dat seizoen altijd goed
is geweest. Ik kan mij nog de laatste training voor de winterstop herinneren. In mijn tijd (en misschien nu
nog) betekende de laatste training voor de winterstop altijd een gezamenlijke training die een vervolg had in
de kantine. Ik stond al een tijdje op het veld en vroeg mij na een tijdje af waar de spelers bleven. Uiteindelijk
kwamen ze uit de bossen zetten grotendeels verkleed als dame. Het werd een gezellig potje gekostumeerd voet-
bal. In die winterperiode werd natuurlijk ook aan het befaamde Protos-Weering toernooi meegedaan. Daar
hebben we dat jaar een goed resultaat neergezet, wat uiteindelijk de basis legde voor de tweede helft van het
seizoen. We hebben ons dat seizoen uiteindelijk vrij eenvoudig veilig gespeeld.

Het seizoen 1999-2000 stond in het teken van het verder stabiliseren van het team en proberen constanter te
spelen. De selectie werd enigszins gewijzigd en verjongd. In de voorbereidingsperiode heb ik naar de groep
aangegeven dat er “anders” getraind moest worden wilden we beter presteren dan het seizoen daarvoor. Ik zal
u tijdens het lezen van dit boek niet belasten met wat dit “anders” trainen nu precies inhield, maar in het
kort komt het er op neer dat we wedstrijd gerichter moesten trainen. Dit vraagt een andere discipline van
trainen, die de groep naar verloop van tijd steeds beter onder de knie kreeg. De doelstelling voor dat seizoen,
namelijk het behalen van een periode en dus deelnemen aan de nacompetitie voor een plaats in de tweede
klasse, werd bereikt. Het resulteerde echter niet een geslaagd gevoel, want het spelen van die nacompetitie werd
voor mij en ik denk vele andere mensen binnen Dalen, een teleurstelling. De oorzaken van het slechte resul-
taat waren destijds bekend en zijn intern goed doorgesproken en dus ook nu niet interessant om naar buiten
te brengen.
In het seizoen 2000-2001 heb ik als trainer een aantal dingen geleerd.
Het leuke van voetbal is dat het niet te voorspellen is. Dat bleek dit seizoen zeker het geval te zijn. Op papier
hadden we een selectie die in staat moest zijn om iets te kunnen betekenen in de derde klasse. Kampioen was
toentertijd een groot woord, maar ons streven was om zo lang mogelijk mee te doen in de hoogste regionen.
Het ging echter anders. Als eerste heb ik toen geleerd en ervaren dat een goede start van groot belang is om
een goed resultaat neer te zetten. De start was voor ons dramatisch. Schorsingen, vakanties van spelers en
slecht voetbal waren hier debet aan en dat heeft ons het gehele seizoen achtervolgd. Toch hebben we in dat
seizoen ook hele goede wedstrijden gespeeld die vaak door pech werden verloren. Gaf het voorgaande seizoen
nog de mogelijkheid om via de nacompetitie te promoveren, nu moest via de nacompetitie degradatie worden
voorkomen. Dit moest gebeuren tegen Gasselternijeveen. We begonnen met een thuiswedstrijd. Ook in deze
wedstrijd bleek dat niet altijd de betere ploeg wint. Ondanks de betere kansen verloren we die wedstrijd. De
uitwedstrijd werd een kraker. Het lot van ons hing aan een zijden draad, want pas in de laatste minuut werd
na een wanhoopsoffensief de winnende treffer gescoord en daarmee een verlenging afgedwongen. Mentaal
knapte toen iets bij de tegenstander, en uiteindelijk moesten strafschoppen de beslissing brengen. De vijfde (en
laatste!) strafschop bracht de beslissing. Jacob Uineken benutte deze. Dalen bleef in de derde klasse!
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Het seizoen 2001-2002 moest het seizoen van de revanche worden. Als groep hadden we een aantal doelstel-
lingen:
• beter starten dan het vorig seizoen
• een periode titel halen
• zolang mogelijk meedoen in de strijd om het kampioenschap.

De eerste twee doelstellingen waren snel bereikt. Na acht wedstrijden stonden we op de eerste plaats en werd
de eerste periodetitel binnengehaald. Daarna volgde een wat onstabiele periode met wisselende resultaten. In
de winterstop kwam in de diverse gesprekken met de spelers naar voren dat men vond dat kampioen worden
tot de mogelijkheden behoorde. We hebben dit toen ook als groep naar elkaar toe uitgesproken. We wilden
kampioen worden, en daar moest alles voor wijken. Ik moet de groep een groot compliment geven hoe ze met
dit uitgangspunt om zijn gegaan. Ik denk dat de meeste spelers er in die periode heel veel voor hebben gela-
ten. 
In de laatste wedstrijden droop de spanning er soms vanaf, maar werd toch vaak met goed voetbal gewonnen.
Ik herinner me nog goed het volgende voorval:
Een aantal wedstrijden voor het einde van de competitie komt op een trainingsavond Harry Ruinemans naar
mij toe. Harry was elftalleider van het eerste team, maar daarnaast voor mij een zeer gewaardeerde steun en
toeverlaat. In mijn ogen een voorbeeld hoe een leider kan en moet functioneren! Hij had het die avond over
een missie die we moesten volbrengen. Hij omschreef deze missie zo gedreven en met emotie dat dit de rode
draad werd in de wedstrijdbesprekingen die ik voerde met de spelers. Soms was de opstelling op papier met
daaronder de opmerking “missie Harry” al voldoende om iedereen gemotiveerd te maken. Moeilijk om de
gedrevenheid die hier achter zit op papier te beschrijven, maar de spelers, die toen deel uit maakten van de
selectie weten vast nog wel wat ik hier mee bedoel.

Twee wedstrijden voor het einde konden we in en tegen Beilen kampioen worden. Het was geen grootse wed-
strijd, maar we hebben daar wel hard gevochten voor een punt. Dit punt bleek echter niet voldoende te zijn
om het kampioenschap op die dag veilig te stellen. Dus moest het in de laatste thuiswedstrijd tegen Rolder
Boys gebeuren. Dit werd een absolute kraker. Rolder Boys moest winnen om kampioen te worden en wij had-
den aan een gelijkspel voldoende. Ondanks het slechte weer was het sportpark gevuld met veel supporters van
beide kampen. In een zinderende wedstrijd werd uiteindelijk een remise behaald. Ik vond ons dat seizoen de
terechte kampioen van de derde klasse. Het feest duurde
tot in de kleine uurtjes, maar was supergezellig! 
Het kampioenschap gaf mij, na vier jaar met een groep
aan het werk te zijn geweest, een voldaan gevoel. Ik nam
op een hoogtepunt afscheid van de club om bij SC
Oranje aan de slag te gaan. 
Als ik terugkijk op de vier jaar trainerschap bij de vv
Dalen geeft mij dat nog steeds een heel positief gevoel. Ik
vond en vind het nog steeds een fantastische club waar
ik veel goede momenten heb beleefd. Ik ben dan ook best
wel trots dat ik het kampioenschap met deze club heb
mogen vieren.Ik wens de club voor nu en in de toekomst
veel succes toe!
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2002: 
Trainer Arthur van der Veen en elftalleider Harry Ruinemans
genieten van het behaalde kampioenschap tegen Rolder Boys.



Ere-lid en leden van verdienste
De volgende leden en bestuursleden zijn voor
hun vrijwillige werkzaamheden benoemd tot
ere-lid of lid van verdienste:

• ERE-LID:

J. Bos

• LEDEN VAN VERDIENSTE:

A. de Boer
A.J. Idema
R. Hesse
B. Hoving
H. Blaauw
G. Voors
H. Jansen
D.K. van der Meulen
L. Ypelaar 
H. Brands

Ledenaantal

• 1930: 19 leden
• 1935: 44 senior- en 

24 aspirant-leden
• 1943: 53 leden 

13 aspirant-leden
115 donateurs

• 1946: 136 leden en zes elftallen, 
die in competitieverband 
uitkomen.

• 1961: 180 leden
• 1963: 149 leden en 106 donateurs
• 1965: 185 leden, 8 elftallen 

en één pupillenelftal.
• 1980: 287 leden
• 1990: 375 leden
• 2004: de mijlpaal van 500 leden 

wordt bereikt! 
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Het bestuur bestaat in 1980 uit: 
1e rij: J. Anninga, B. Hoving, D. Meppelink, L. Oosterhof, 

J. Rens, O. Lanjouw
2e rij: L. IJpelaar, A. Ruinemans, A. Naber, 

D. v.d. Meulen, H. Jansen
Op deze foto staan maar liefst vier leden van verdienste nl:
B. Hoving, L. IJpelaar, D. van der Meulen en H. Jansen.

Vier leden van verdienste tijdens de 
kampioensreceptie van 2002:

v.l.n.r.: Rieks Brands, Hilbrand Blauw, Luuk IJpelaar 
en Henk Jansen. Hilbrand Blauw en Henk Jansen 

zijn inmiddels helaas overleden.



Hoofdstuk 8: Nog een paar historische foto’s
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1972: Foto van Oud-Dalen-1 spelers: Staand v.l.n.r.: A. Eising, H. Kalkdijk, G. Alting, A. Zwols, H. Jansen, 
J. Hidding, J. Adema, H. Habing, K. Nijkamp. Gehurkt: H. IJdens, J. Ruinemans, J. Lanjouw, 

H. Kregmeier, M. Poth, G. Assen

Jeugdzaalvoetbalteam
1973:

Boven v.l.n.r.: 
Jan Nijkamp, 

Albert Meppelink, 
Jan Garming, 
Riekus Smit, 
Harry Assen,

onder: Ernst Söllner, 
Erik Spier,  

Wim Veenstra.
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Dalen 4: 1989 Staand v.l.n.r.: Gert Bouwers, Dries van Wijk, Herman Snijders, Jan Jansen, Jan Kiers, 
Jan-Harm Dijkstra,Wim Assen, Richard Vroon en Albert Ruinemans.

Gehurkt: Hans Uneken, Lambert Eggens, Henk Waninge, Geert Mulder, Albert Pol en Hans Hoornstra.

Dalen 4 kampioen 11 mei 1980: staand v.l.n.r.: Geert Mulder, Evert v.d. Linde, Jo Wolken, Roelof Jeuring,
Jan Post, Hans Westerhof, Bertus Molder, Rieks Brands, Derk Hoving Zittend: Henk Schans, Evert Jongman,

Olf Kiers, Tinus Post, Albert Ruinemans, Lambert Eggens, Albert Albring en Jaap Schipper (trainer)
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Dalen 5-1995: Staand v.l.n.r.: Richard Vroon, Robert van der Velde, Willie Mulder (en zoontje), 
Gert Bouwers, Harrie van der Sleen, Olf Uineken, Albert Pol, Jan Jansen, 

Geert Mulder, Dick Nibourg (sponsor)
Gehurkt: Lambert Eggens, Wim Sloots, Riekus Smit, Hans Uneken, 

Hans Meijer, Jan Harm Dijkstra, Feddie Zomers

Dalen 7: september 2004: Achterste rij v.l.n.r.: Johan Warta, Gert Bouwers, Erik Jansen,
Erwin Meiringh, Han van Beveren, Gerard Balstra, Koert Bruinsma, Willem v/d Linde,

Klaas Schutte en Albert Meppelink. Voorste rij: Richard Cremer, Gerjo Tibben, 
Michel Fledderus, Jan Hidding, Tieme Mennink en Freddie Gossen.
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Dalen-3 kampioen: Staand v.l.n.r.: H v.d. Veen (sponsor), A. Ruinemans, P. Hilvering, H. Boer, H. Kip, 
G. Rijks, R. Schepers, E. Kregmeier, grensrechter W. v.d. Linde

Zittend: R. de Jager, W. Munsterhuis, W. Steenge, A. Almelo, E. Ijpenburg, A. Meppelink.

Jaren ’80: Eerste elftal met de trouwe hoofdsponsors Henk en Roelof Voors.
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Dalen 7: 1991 Staand v.l.n.r.: Gerrit Lanting, Jay Murley, Hans Zwiers, Arie Meiringh, Jan Millekamp, 
Klaas Hidding, Jan Spier, Jan de Blauw, Evert van der Linde. Zittend: Henk Veurink, Albert Meppelink, 

Henk Geerling, Klaas Schutten, Henk Jansen, Geert Koert, Feddie Zomers

Kampioensteam 2002: Achter: R. Voors, H. Voors, J. Millekamp,  E. Slik, H. Boorsma, M. Reinders, 
P. Kamstra, S. Kort, E. Scholten, J. Langeland, J. Millekamp en F. Veenstra

Midden: R. Bulle, R. Berkhof, E. Bulle, J. Ruinemans, H. Wilpshaar, A. van der Veen
Voor: J. Belga, T. Mulder, B. Meppelink, B. Gubler , H. Ruinemans
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Dalen 3 eind jaren ’70: Staand v.l.n.r.: W. van der Linde, G. Siebum, A. Bosman, K. Schutten, J. Braam, 
J. Lubberman, L. Veldhuis, W. Brummelman, H. Schulting

Zittend: H. Habing, H. Voors, R. Voors, O. Garming, J. Hidding, H. Kip



93



94



95



96



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Generic Gray Profile)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


