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VV DVO : SECRETARIEEL VERSLAG  SEIZOEN 2012-2013 
 

Algemeen 

Bij het begin van het seizoen 2012-2013 telt de vereniging een 725 leden, waarvan een 
425 in de jeugdafdeling.  
 
Ook nu staan er weer tientallen vrijwilligers garant voor een soepele start van de nieuwe 
competitie. 
 
Het bestuur ziet er bij aanvang seizoen als volgt uit:  
Chris Stoelwinder (Voorzitter),  
Roger Beumers (Secretaris),  
Roy Zelissen (Penningmeester),  
Con Rutjens (Technische commissie a.i),  
Peter Frissen (Ledenadministratie),  
Raymond van Kaldekercken (Accommodatie),  
Frank Braam (Activiteiten) 
 
Opmerkingen t.a.v. bestuur :  

• De beoogde opvolger van Con Rutjens, zijnde Rob Everink, heeft aangegeven toch 
niet als bestuurslid Technische Cie zitting te willen nemen in het bestuur. Con 
Rutjes heeft aangegeven dat hij deze functie ad interim blijft invullen.  

• Thieu Ubachs is gestopt als bestuurslid. 
• Tijdens de algemene ledenvegadering wordt Frank Braam voorgedragen als nieuw 

bestuurslid. Frank zal verantwoordelijk worden voor de portefeuille Activiteiten. 
• Gedurende het seizoen gaan Renée Sanderse en Rob van Kaldekercken op proef 

meedraaien met het bestuur. De intentie is dat Renée uiteindelijk de portefeuille 
Sponsoring onder haar hoede krijgt en Rob van Kaldekercken als algemeen 
bestuurslid aan bestuur wordt toegevoegd. 

• Jack Jacobs neemt vanaf 2013 ook deel aan de bestuursvergaderingen. Hij zal 
Roger vervangen bij diens afwezigheid. Roger is i.v.m. dienstreizen vaak niet in 
de gelegenheid aanwezig te zijn. 

 
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 7 september 2012.  
 
Het bestuur vergadert op 17/8, 21/9, 23/11, 27/12, 18/01, 15/02, 13/03, 19/04, 17/05 
en 04/07. 
 
Sportieve resultaten 

 
Senioren: 
 
DVO 1 kende een zeer moeilijk seizoen. Helaas ging de vaak gebezigde voetbalterm “het 
tweede jaar is altijd het zwaarste” volledig op voor DVO 1. Het tweede jaar op 2e klasse 
nivo werd ondanks een nagenoeg gelijk gebleven selectie afgesloten met de laatste 
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plaats waardoor degradatie naar de 3e klas een feit werd. Na 26 wedstrijden had DVO 1 
11 punten en een doelsaldo van 29 voor en 54 tegen. DVO 1 stond voor het 3e 
achtereenvolgende jaar onder leiding van Arco Klerk, met Maurice Mertens als assistent. 
 
DVO 2 kwam voor de 1e keer in de historie van onze vereniging uit in de reserve 1e 
klasse van de KNVB. Waar menigeen vooraf vraagtekens had of dit nivo niet te hoog 
was, verbaasde DVO 2 van meet af aan. Vanaf het begin voerde DVO 2 de ranglijst aan  
en bouwde wedstrijd na wedstrijd de voorsprong op de achtervolgers uit. Op 21 april 
werd door met 6-1 uit te winnen tegen SC Irene 2 het vooraf voor onmogelijk gehouden 
kampioenschap een feit.  
Een geweldig resultaat voor DVO 2 dat ook dit seizoen weer onder leiding stond van 
Harrie Dreuning en Johan Warlich. Van de 22 wedstrijden werden er 17 gewonnen en 3 
gelijkgespeeld. Het doelsaldo was 66 voor en 24 tegen.  
Komend seizoen mag DVO 2 daardoor in de allerhoogste klasse voor reserveteams in 
Nederland gaan spelen, zijnde de hoofdklasse. 
 
Ook DVO 3 kwam voor het eerst in de historie uit op een nivo welke nog niet eerder door 
ons 3e seniorenteam behaald was, zijnde de reserve 3e klasse. In een klas welke bijna 
volledig uit 2e teams bestond draaide DVO 3 keurig mee. Uiteindelijk werd een zeer 
fraaie 4e plek behaald met 33 punten uit 22 wedstrijden. Doelsaldo was 40 voor en 38 
tegen. Door de 4e plek mocht DVO 3 deelnemen aan de nacompetitie, hierin bleek 
uiteindelijk Spaubeek 2 te sterk. DVO 3 stond onder leiding van John van Mierlo, 
geassisteerd door Frank Snijders en Theo Salvino.  
 
DVO 4, speelde in de reserve 4e klasse en kende veelal 2e teams als tegenstander. Op 
het einde van het seizoen kwam klassebehoud nog in gevaar, maar uiteindelijk werd het 
seizoen afgesloten op de 9e plek met 22 punten uit 22 wedstrijden. Doelsaldo was 53 
voor en 55 tegen. 
 
DVO 5, spelend in de reserve 6e klasse, behaalde een fraaie 5e plek. Van de 20 
wedstrijden werden er 10 gewonnen en 1 gelijkgespeeld. Het doelsaldo was 51 voor en 
40 tegen.  
 
DVO 6, spelend in de reserve 6e klasse, behaalde een 9e plek. Van de 21 wedstrijden 
werden er 6 gewonnen en 2 gelijkgespeeld. Het doelsaldo was 50 voor en 74 tegen.  
 
Ons vrouwenteam kwam na kampioenschap in seizoen 2011-2012 uit in de 5e klasse.   
In de najaarscompetitie eindigde DVO VR1 op een zesde plek, welke betekende dat na de 
winter uitgekomen moest worden in de degradatiepoule van de 5e klasse.  
Helaas kende deze competitie een zeer rommelig verloop, uiteindelijk namen er slechts 4 
teams aan deel en kon niet gedegradeerd worden. Het damesteam stond onder leiding 
van John van Erp en Ger Widdershoven.   
 
Voorts werd er op een groot aantal zaterdagen een wedstrijd gespeeld door het 
veteranenteam van DVO. 
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Jeugd: 
 
Ook in het seizoen 2012-2013 werden weer vele goede resultaten behaald door onze 
jeugdteams. Er werd aan de competitie deelgenomen door 31 jeugdteams (2x A, 3x B, 
5x C, 5x D, 8x E, 8x F). Hierbij dient aangetekend te worden dat DVO A2 alleen deelnam 
aan de najaarscompetie en DVO F8 alleen deelnam aan de voorjaarscompetitie. 
Daarnaast speelden ook nog eens 4 MF-teams wekelijks oefenwedstrijden.  
 
Kampioenschappen welke behaald werden: 
Najaarskampioen: DVO B2, DVO C5 
Voorjaarskampioen: DVO C3, DVO D4, DVO F8 
Kampioen zaalcompetitie : DVO F4 
Kampioen volledig seizoen : DVO B1 
 
Vier van onze jeugdteams kwamen uit in categorie A, t.w DVO A1, DVO B1, DVO C1 en 
DVO D1 
• DVO A1, uitkomend in de 1e klasse, draaide het gehele seizoen mee in de bovenste 

helft van de ranglijst. Uiteindelijk werd de 3e plek behaald en mocht deelgenomen 
worden aan de nacompetitie. In de nacompetitie kon DVO A1 helaas geen potten 
meer breken.  

• DVO B1, uitkomend in de 1e klasse, kende een zeer goed seizoen.  
Rond maart had DVO B1 een ruime voorsprong op de naaste achtervolgers. Enkele 
gelijke spelen zorgden ervoor dat het nog spannend werd. Op 4 mei werd middels 
een 1-0 overwinning uit tegen RVU B1 het kampioenschap behaald. Komend seizoen 
mag DVO B1 hierdoor uitkomen in de hoofdklasse.  

• DVO C1, speelde voor het 2e achtereenvolgende jaar in de hoofdklasse. Het begin 
was zeer moeilijk voor dit team, maar gaandeweg het seizoen ging het team steeds 
beter draaien en werd nog redelijk eenvoudig klassebehoud veilig gesteld.  

• Na degradatie uit de 1e divisie, speelde DVO D1 dit seizoen in de 2e divisie. Ook hier 
waren de tegenstanders veelal afkomstig uit Brabant en helaas veelal een maatje te 
groot, al moet gezegd worden dat er duidelijk progressie viel waar te nemen in de 2e 
helft van de competitie hetgeen uiteindelijk ook enkele fraaie resultaten tot gevolg 
had. Het seizoen werd uiteindelijk afgesloten op de 13e plek, hetgeen degradatie naar 
de hoofdklasse betekende.   

 
Ook in de beker waren enkele DVO-jeugdteams zeer succesvol. Zo succesvol dat zowel 
DVO D1, DVO D2 en DVO F1 op zaterdag 11 mei in de regiofinales stonden.  
DVO D2 wist op deze dag beslag te leggen op de regiobeker en plaatste zich hierdoor 
voor de districhtsfinale welke op zondag 2 juni gespeeld werd. Er werd in de poule 2x 
gelijkgespeeld en 3x verloren. 
Naast DVO D2, stond ook DVO B1 in de finale van de districtsbeker. Hierin was Mierlo-
Hout B1 uiteindelijk met 4-2 te sterk. 
 
 

 

 



 

 Voetbalvereniging DVO 
Dr. Philipsstraat 101 
6136 XX  SITTARD 
KvK M’tricht 40186482 
BTW NL002677441B01 
www.vvdvo.nl 
 

Secretariaat: 
Pater Schreursstraat 22 
6136 AW  SITTARD 
Tel.nr.: 06-22520070 

   

  

 

SPONSOREN vv DVO 

Autobedrijf Amko te Geleen Bernard herenmode te Sittard Beursgens autoverhuur & servicestations te Sittard 
CEMA BV keukens-sanitair-CV te Geleen Bram Cornelissen kunststof kozijnen te Born Handelsvertretung H. Frantzen te Gangelt (D.) 
Autorijschool Peter Frissen te Sittard Fysiosittard te Sittard Tuincentrum De Hazelaar te Nieuwstadt 
Hendriks Mode te Sittard Café De Hollande te Sittard HVL B.V.te Eindhoven 
KampsVanBaar Advocaten te Sittard Kim’s Hair te Sittard Carlo Krekels bouwservice te Sittard 
Orthodontiepraktijk Schuttelaar te Sittard Ortho-vision te Geleen Rent-a-Rolla autoverhuur te Sittard 
Bakkerij Marcel Roubroeks te Susteren Royworks Vastgoedspecialisten te Geleen Harald Salvino Glas te Sittard 
Theo Salvino schilder- en renovatiewerken te Sittard Service Apotheek Overhoven-Hoogveld te Sittard Restaurant Thaiphoon te Sittard 
Tomorrows Sports World B.V. te Heerlen Architectenbureau Verbruggen te Sittard Elektro J. Verheesen te Sittard 
WellColl schadeherstel te Sittard Zuidlease bv te Sittard  

 

 

Trainers 

 
Hoofdtrainer was Arco Klerk met als assistent Maurice Mertens.  
Het tweede team werd getraind door Harrie Dreuning met assistentie van Johan Warlich. 
DVO 3 werd getraind door John van Mierlo terwijl de trainingen bij DVO 4 onder leiding 
stonden van Ralph Meulenberg. De lagere seniorenteams werden getraind door Tim 
Schmetz.  
 
Bij de E-F jeugd vonden er in de eerste helft van het seizoen geen techniektrainingen 
plaats. In de tweede helft werd in de persoon van Ivo van Roon een techniektrainer 
gevonden voor de E-F jeugd.  
Keeperstrainingen werden verzorgd/gecoördineerd door Tom Janssen en Jeremy 
Caessens. 
 
Accommodatie 

Onze accomodatie kende afgelopen seizoen geen grote veranderingen. Wel werd gestart 
met de aanleg van een fietsenstalling en kende het materiaalhok een grondige 
opknapbeurt.  
Helaas werden we ook nu weer geconfronteerd met vernielingen. Vernielingen 
aangebracht door tegenstanders en mensen welke in de avonduren oneigenlijk gebruik 
maken van onze accomodatie.  
 
Gedurende het seizoen wordt op gemeentelijk nivo gesproken over het voetbalbeleid van 
onze gemeente. Aan deze besprekingen wordt door alle voetbalverenigingen 
deelgenomen. Begin seizoen 2013-2014 zal duidelijk gaan worden wat dit voor onze 
vereniging op accomodatie gebied zal gaan betekenen.  
 
Tenslotte 

• Wekelijks worden op de maandagmorgen de kleedkamers van een grondige 
poetsbeurt voorzien; daarna hadden spelers en leiders de taak om na gebruik de 
lokalen schoon achter te laten. Helaas gebeurde dit ook in het seizoen 2012-2013 
niet altijd.  

• In december heeft, gelijk aan voorgaande jaren, een druk bezochte en goed 
geslaagde vrijwilligersavond plaats. De avond werd muzikaal opgeluisterd door de 
band Zin D’rin.  

• Op het einde van het seizoen vindt er op 24 t/m 26 mei weer een afsluitend 
feestweekend plaats. Dit jaar was het programma t.o.v. voorgaande jaren uitgebreid 
met een feestavond op de zaterdagavond. De Janse Bagge Bend verzorgde een 
optreden op deze avond. Helaas was de belangstelling, vooral door het koude weer, 
minder groot als vooraf op gehoopt.  
Ook de vrijdagavond was door het mindere weer, minder druk dan voorgaande jaren.  
De avond werd gestart met een wedstrijd tussen de jeugdleiders en het 
veteranenteam. Aansluitend werden de kampioenen gehuldigd, waarbij voor alle 
kampioen een fraai presentje beschikbaar was. Ook werden op deze avond de 
“spelers van het jaar” per team gekozen. Voor hen was er een fraaie medaille.  
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De aanwezigen konden hierna genieten van een heerlijke gratis BBQ, de muzikale 
omlijsting werd verzorgd door Nightlife en DJacky. 

• Voor de jeugd stond er dit seizoen een spooktocht, sinterklaasavond en sportdag op 
het programma.  

• Op zaterdag 12 januari en zondag 13 januari vond voor de 5e maal in opeenvolging 
de DVO-Nieuwjaarscup plaats. Naast de beste jeugdteams uit onze regio waren ook 
weer diverse BVO’s van de partij.  
Ook nu weer een groot compliment aan de vrijwilligers welke er ook nu weer zorgden 
dat de DVO Nieuwjaarscup een schitterend evenement is welke voor een behoorlijk 
stuk positieve promotie zorgt voor onze vereniging.  

• In het weekend van de DVO Nieuwjaarscup werd in de tent op zaterdagavond 12 
januari een zeer geslaagde Quiz-Night gehouden.  

• Overige activiteiten welke plaatsvinden gedurende het seizoen zijn : Celebrity Night, 
Nieuwjaarsreceptie, Darttoernooi, Familie-Wijktoernooi en de Dag voor de Vrijwilligers 
op het einde van het seizoen. 

• Op het einde van het seizoen werd door 40 DVO vrijwilligers een dranktent op 
Pinkpop 2013 beheerd. Tevens op het einde van het seizoen werd de catering en 
organisatie van het voetbaltoernooi verzorgd door en aantal DVO vrijwilligers tijdens 
de ODS sportdag. In beide gevallen kreeg onze vereniging hier een fraaie vergoeding 
voor.  

• In oktober wordt gestart met een nieuwe website. De nieuwe website is interactiever 
dan de oude versie. Leden en overige belangstellenden zijn zeer te spreken over de 
nieuwe website en deze wordt dan ook drukbezocht. De vernieuwde website is meer 
nog dan voorheen een belangrijk informatief communicatiemiddel. 

• Tientallen vrijwilligers hebben tijdens het afgelopen seizoen weer onbaatzuchtig hun 
energie gestoken in DVO. Zonder al onze vrijwilligers is het draaiend houden van een 
grote vereniging als DVO onmogelijk. Groot is dan ook onze dank aan al onze 
vrijwilligers.  

• Ook in het seizoen 2012-2013 fungeert Vahsen Constructies als hoofdsponsor van 
onze vereniging.  

• Veel dank zijn we verschuldigd aan alle sponsoren die met hun financiële bijdragen en 
belangstelling een groot aandeel hebben in het welslagen van dit seizoen. 

 
Samenvattend kunnen we ook nu weer spreken van een geslaagd seizoen, een seizoen 
waarop andermaal met veel plezier kan worden teruggekeken. 
 
Sittard, september 2013 


