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VV DVO : SECRETARIEEL VERSLAG  SEIZOEN 2008-2009 
 

Algemeen 
Bij het begin van het seizoen 2008-2009 telt de vereniging ruim 500 leden, waarvan 
meer dan 300 in de jeugdafdeling.  
 
Tientallen vrijwilligers staan weer 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), Peter Frissen (ledenadministratie), Thieu Ubachs (Sponsoring en Promotion) 
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 29 Augustus 2008.  
Tijdens deze vergadering wordt kandidaat-bestuurslid Raymond van Kaldekercken door 
de aanwezigen aanvaard als bestuurslid. Raymond van Kaldekercken zal zich gaan 
bezighouden met accomodatiebeheer.  
 
Het bestuur vergadert op 27/7, 25/8, 15/9, 20/10, 14/11, 9/2, 24/3, 20/4, 11/5 en 15/6. 
 
Gedurende het seizoen wordt de cie secretariaat uitgebreid met Sandra Mols. Zij zal zich 
gaan bezighouden met coordinerende activiteiten binnen de jeugdafdeling.  
De Technische cie wordt halverwege het seizoen uitgebreid met Theo Salvino en Jos 
Erkens. Beide gaan zich bezighouden met technisch beleid bij de senioren.  
 
Sportieve resultaten 
De club kent in het verslagjaar vele hoogtepunten. 
 
Senioren : 
 
DVO 1 kwam na degradatie uit in de 4e klasse. Na een stroef begin begon het team 
steeds beter te draaien en na de winterstop liet DVO 1 nauwelijks nog steken vallen, iets 
wat de concurrenten wel deden. Op 19 april was het dan zover, in een rechtstreeks duel 
werd  in een gewelidige ambiance concurrent Urmondia 1 met 2-0 verslagen en was het 
kampioenschap een feit.  
Eerder op deze dag was het reeds raak bij DVO 3. Zij werden door met 3-2 te winnen bij 
SVM 3 voor het tweede opeenvolgende seizoen kampioen. 
Het werd een geweldig feest op 19 april 2009. Door supporters en spelers werd op een 
grootse wijze het kampioenschap gevierd. 
 
DVO2, DVO 4 en DVO 5 kenden een wisselvallig seizoen. Uiteindelijk eindigden zij allen in 
de middenmoot. 
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Jeugd : 
Door de technische cie is Arco Klerk aangesteld als Technisch Jeugdcoordinator bij de 
prestatieve teams.  
 
Vele jeugdteams wisten het kampioenschap te behalen.  
Kampioen in de najaarscompetitie : C2, D4, E1, F1, F2 
Kampioen in de voorjaarscompetitie : E1, F3, F5, F6, F7 
Zaalkampioen winter : D2-2, E1, E3, F2, F3, F4 
Regiokampioen zaal : E1 
 
Ook in de beker waren de DVO-jeugdteams zeer succesvol. Zo succesvol dat er maar 
liefst 5 jeugteams op koninginnedag in de regiofinales stonden. Dit waren DVO D2, DVO 
E1, DVO E2, DVO F1 en DVO F2. Helaas waren vele van deze teams behoorlijk verzwakt 
doordat er vele spelers op vakantie waren. Uiteindelijk wist alleen DVO F2 de finale te 
winnen.  
 
Nog te vermelden : Voor het eerst in de historie van DVO kwam er een jeugdteam uit op 
divisie-nivo. DVO D1 speelde in de 2e divisie. 
 
Ook door de DVO-veteranen werd getracht wekelijks een wedstrijd te spelen. Lukte dat 
voor de winterstop nog aardig, na de winter werd nog maar sporadisch gespeeld vanwege 
personele problemen. 
 
Trainers. 
 
Hoofdtrainer gedurende dit seizoen was Ruud Hendriks, met als assistent Jos Erkens. 
Het tweede team werd getraind door Peter van Kouwen en de lagere seniorenteams 
werden getraind door Horst Hermsmeier.  
 
Bij de lagere jeugd worden de techniektrainingen door Ruud Peters verzorgd.  
Keeperstrainingen werden verzorgd door Tom Janssen 
Ook vinden er gedurende het seizoen specifieke looptrainingen plaats. Deze staan onder 
leiding van fysiotherapeut Olaf Schulte. 
 
Accommodatie 
In het eerste gedeelte van het seizoen gebeurt dan eindelijk waar zo lang naar is 
uitgekeken, de aanleg van de kunstgrasvelden.  
In november worden de velden opgeleverd en vanaf dat moment worden er tot grote 
tevredenheid vele wedstrijden op het kunstgras gespeeld.  
In de periode tot en met het definitief beschikbaar komen van de velden dient er 
geimproviseerd te worden wat betreft trainingen en wedstrijden. Grote dank zijn we 
verschuldigd aan VV Sittard, waar we terecht kunnen trainingen. 
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Tenslotte 
• Wekelijks worden op de maandagmorgen de kleedkamers van een grondige 

poetsbeurt voorzien; daarna hebben spelers en leiders de taak om na gebruik de 
lokalen schoon achter te laten. Dat laat wel eens te wensen over.  

• In december heeft , gelijk aan voorgaande jaren, een druk bezochte en goed 
geslaagde vrijwilligersavond plaats. In voorgaande jaren was er telkens een spreker 
die de avond opende, dit jaar was gekozen voor een soort van goochelaar. Het was 
goochelaar “Bertje” die de vele vrijwilligers wist te boeien. 

• Op het einde van het seizoen vindt er in het laatste weekend van mei weer een 
afsluitend feestweekend plaats. Inmiddels begint vooral de vrijdagavond tot een zeer 
aangename traditie uit te groeien. Op deze avond wordt een wedstrijd gespeeld 
tussen de kampioenen van DVO 1 en de DVO 1 kampioenen van een 10 jaar geleden. 
Aansluitend werden zoals gebruikelijk de vele kampioenen van het seizoen gehuldigd 
waarna het feest losbarst. Een gratis barbecue zorgt ervoor dat alle aanwezigen geen 
honger hoeven te leiden. Voorts is er een zeer geslaag optreden van de Tex-Mex band 
Pinchitos Caliente. 

• Voor de jeugd worden er door de activitietencie diverse activiteiten georganiseerd. De 
activiteiten welke georganiseerd worden zijn : Dropping, Sinterklaasavond en 
Sportdag. 

• De officiele opening van het kunstgras vind plaats op zaterdag 22 november. Een 
wedstrijd tussen DVO 1 en een team met oud profvoetballers uit Limburg vormt de 
start van een geslaagde middag/avond.  
De aftrap van deze wedstrijd wordt verricht door een van de oudste leden Lei 
Spatjens en zijn kleinzoon welke uiteraard ook lid is van DVO. 

• Op zondag 1 Februari wordt er op onze nieuwe kunstgrasvelden gestreden om de 
DVO-Nieuwjaarscup. De beste E- en F- jeugd (o.a Fortuna Sittard, Roda JC) uit onze 
regio is hierbij aanwezig en zorgt voor een toernooi op hoog nivo. Een groot 
compliment aan de vrijwilligers welke ervoor gezorgd hebben voor dit zeer geslaagde 
toernooi. 

• Andere geslaagde activiteiten welke plaatsvinden in het seizoen zijn de Celebrity 
Night, Nieuwjaarsreceptie, Darttoernooi, Familie-Wijktoernooi en de Fietstocht voor 
de vrijwilligers op het einde van het seizoen. 

• In de herfstvakantie wordt in samenwerking met Sportcompany en Fortuna Sittard 
een voetbalkamp georganiseerd. Omdat ons eigen complex niet beschikbaar is 
vanwege anleg kunstgras wordt uitgeweken naar complex van VV Sittard. 

• Vrijdag 13 Februari vindt er een carnavalsavond plaats in de kantine. Na lang 
verstoken te zijn geweest van een Carnavalsprins wordt op deze avond weer eein 
DVO-prins geinstalleerd. Het is Joep Zinken die als Prins Joep 1e dit carnavalsseizoen 
door het leven zal gaan. 

• De website van onze vereniging gaat zijn derde seizoen in. Helaas crasht bij aanvang 
seizoen de site waardoor de historie van de eerste 2 jaar verloren gaat. Gelukkig 
wordt de site weer snel operationeel en weten weer vele mensen de site dagelijks te 
vinden alwaar ze de meest actuele info kunnen vinden over onze vereniging. 
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• Tientallen vrijwilligers hebben tijdens het afgelopen seizoen weer onbaatzuchtig hun 
energie gestoken in DVO. De een wat meer op de voorgrond, de ander vrij 
onopvallend. Mede daardoor hebben velen weer genoten van een mooi seizoen.  

• Helaas hebben we geen hoofdsponsor meer door het afhaken van Henk van Doornik.  
• Veel dank zijn we verschuldigd aan de vele sponsoren die met hun financiële 

bijdragen en belangstelling een groot aandeel hebben in het welslagen van dit 
seizoen. 

 
 
Resumerend kunnen we spreken van een wel zeer geslaagd seizoen, een seizoen 
waarnaar met zeer veel plezier kan worden teruggekeken. 
 
Sittard, september 2009 

 

 

 


