
Dit jubileumboek geeft een overzicht over 50 jaar D.V.O. ‘60. Hoogte- en dieptepunten...  

alles wat D.V.O. ‘60 met recht Door Vrienden Opgericht maakt.
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Graag heb ik aan het verzoek voldaan om een voorwoord te schrijven in het Jubileumboek 

van de voetbalvereniging DVO’60. Het getal 60 staat voor het jaar van oprichting.  

Dat betekend dat in januari 2010 de vereniging maar liefst 50 jaar bestaat. Een bijzondere 

mijlpaal om stil bij te staan. En dat gaat de vereniging ook doen met diverse activiteiten, 

waaronder het uitgeven van dit boek. Daarnaast staan er een receptie, een reünie en een 

aantal feestavonden op het programma.

Toen de vereniging op 1 januari 1960 werd opgericht, hadden de oprichters nooit kunnen vermoeden, dat de  

vereniging in 50 jaar tijd uit zou groeien naar een bloeiende vereniging op de dag van vandaag. Want in het begin  

moesten alle eindjes aan elkaar geknoopt worden om een start te kunnen maken. Om aan de zomeravondcompetitie 

mee kunnen doen moest de vereniging de beschikking hebben over twee ballen. Op de dag van vandaag lachen  

we daarom, maar in die tijd was het een hele opdracht om aan deze eis te kunnen voldoen. Gelukkig was er uiteindelijk 

de helpende hand van Rizzla sigarettenfabriek in Eindhoven, Die de eerste twee ballen sponsorden

Omdat het vaak lastig was om ’s avonds voldoende mensen beschikbaar te hebben, werd er alsnel besloten om met  

de zomeravondcompetitie te stoppen en in plaats daarvan het te gaan proberen in de KNVB onderafdeling op zaterdag-

middag. Vanaf dat moment is de bloei van de vereniging begonnen.

De verhuizing naar Sportpark Hulsdonk heeft hier ook aan bijgedragen. Er kwamen meerdere elftallen en de vierde klasse 

van de KNVB werd zelfs gehaald. In 1974 werd de jeugdafdeling opgericht en 1983 kwamen de eerste meisjes bij DVO’60 

Voetballen, eerst nog even bij de jongens, maar vanaf 1985 als volledig en zelfstandig elftal. Daarmee was DVO’60 zeker 

een trendsetter en dat niet alleen met de dames werd ook meteen een erg hoog niveau gehaald.

Niet onvermeld mag blijven, dat DVO’60 maar liefst 40 jaar de velden ter beschikking heeft gesteld aan de familie van 

Osta, om hun jaarlijks familietoernooi voor het goede doel te organiseren.

DVO’60 mag met recht trots zijn op het 50e jarig jubileum. De gemeente Roosendaal is ook trots op zo;n mooie voetbal-

vereniging in haar gemeente. Ik feliciteer de bestuursleden en de leden van DVO’60 van harte met het jubileum en wens 

hen veel plezier toe bij de activiteiten, die in het kader van deze mijlpaal worden georganiseerd, en heel veel succes in de 

toekomst

De burgemeester van Roosendaal,

mr. M.J.H. Marijnen

Voorwoord Burgemeester Marijnen
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50 jaar DVO’60. Voor mij zijn er dat al weer 16 jaar. En hoe kan het ook anders vanaf 1993 heb 

ik altijd in vriendenteams gevoetbald.

Toen ik in 1993 in Roosendaal kwam wonen ging ik op zoek naar een voetbalclub in de buurt. 

Een man van een collega van mijn toen vriendin nu vrouw tipte mij DVO’60 “volgens mij een 

leuke sympathieke club “. Hij kreeg helemaal gelijk.

Die uitstraling hebben wij nog steeds. In m’n eerste jaar als voorzitter ervaar ik elke keer wat voor ongekende  

positieve uitstraling en sympathie DVO’60 heeft in Roosendaal en in de regio. in al die jaren is DVO’60 er in geslaagd 

dicht bij zijn roots te blijven. Door Vrienden Opgericht en zo gebleven.

Hoewel ik eerste 33 jaar niet kan beoordelen durf ik wel te stellen dat DVO’60 nooit gekke dingen heeft gedaan en  

daardoor ook nooit van identiteit is veranderd.

In de afgelopen 15 jaar is de vereniging wel enorm gegroeid en daarmee zijn wij veranderd in een grote jeugdvereniging. 

Dit vraagt aanpassing op het gebied van accommodatie en organisatie. Iets waar we de komende jaren verder aan 

moeten bouwen zonder dat wij een aanpassing doen aan het plezier in voetbal met vrienden dat bij DVO’60 vooropstaat.

Als voorzitter ben je geneigd (en aangesteld) om vooral vooruit te kijken maar bij dit jubileum kan een ieder die zijn of 

haar steentje heeft bijgedragen vol trots terug kijken op 50 jaar DVO’60.

In dit jubileumboek kunt u lezen en zien hoe het DVO’60 in die 50 jaar is vergaan. Een boek samengesteld door  

Jan van den Oever en Jan Aarts goed voor 90 jaar DVO’60. Jan en Jan bedankt en ik wens u veel leesplezier.

Vriendelijke groet

De voorzitter.

Jochem Zijlstra.

Voorwoord van de voorzitter van DVO’60
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Zo begon het allemaal………

Wij gaan terug naar November 1959. 

De heren G Bogers – C Elsten – C Knobel hebben een plan om een nieuwe voetbalvereniging in Roosendaal op te richten 

en om dan ook aan de Bedrijfs en Zomeravondvoetbal mee te doen. Het enthousiasme is groot en naar aanleiding van een 

oproep geven zich 20 PTT’ers op. Begin December 1959 gaat er een eerste brief uit naar de commissie van het Bedrijfs en 

Zomeravondvoetbal te Roosendaal om inlichtingen die verband houden voor een eventuele deelname aan deze competitie.

Op 6 December 1959 ontvangt men een berichtje terug met de verplichtingen en voorwaarden. Na al deze zaken grondig 

bekeken en doorgepraat te hebben wordt besloten tot oprichting over te gaan. En zo werd na goed overleg ten huize van  

Jo Havelaar aan de Chr. Huijgenstraat 13 te Roosendaal een nieuwe voetbal vereniging opgericht.

Men wilde aanvankelijk onder de naam van PTT gaan starten maar dat kon niet want er was al een club met die naam,  

Dus stelde men voor als vrienden onder elkaar dat het dan maar Door Vrienden Opgericht 1960 moest worden of  

kortweg D.V.O.’60.

Er werd besloten dat elk lid 1 rijksdaalder inleggeld zou betalen en de contributie was 50 cent per maand. Om aan de zomer-

avondcompetitie te mogen deelnemen moest men behalve een contributie ook in het bezit zijn van 2 ballen. Als de club die 

2 ballen had moeten kopen waren ze gelijk failliet geweest, dus goede raad was duur. Maar toch kwam er een oplossing, 

volgens insiders kon men voor 2500 Rizzla klepjes bij de fabriek in Eindhoven 1 bal krijgen.

Binnen 14 dagen waren deze klepjes er en ging men opgetogen richting Eindhoven recht uit de nachtdienst en nota bene 

met een Postauto. Daar aangekomen werd het verhaal verteld dat ze een voetbalclub hadden opgericht en dat ze gehoord 

hadden dat men voor klepjes een bal kon krijgen, dus toen kwamen de klepjes boven tafel maar daar werd niet naar gekeken 
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en ze vonden het zo een mooi verhaal dat men niet 1 maar 2 ballen kregen. Dus zo is D.V.O.’60 begonnen met ballen die ge-

sponserd waren door de Rizzla Fabriek in Eindhoven.

Maar de zomeravond competitie leverde problemen op omdat er regelmatig te weinig spelers waren dit omdat er vaak 

mensen moesten werken.Daarom werd er geopperd om het op zaterdagmiddag te gaan proberen in KNVB onderafdeling.

Het speelveld werd het trainingsveld van Alliance dit lag dwars achter het hoofdveld en zo ongelijk was dat de keeper van de 

tegenpartij dacht dat zijn goal groter was dan dat wat hij zag aan de overkant.de kleedlokalen zijn we in Zevenbergen gaan 

afbreken een op de Kortendijk weer opbouwen. Deze verhuis moest politie begeleiding omdat te breed waren geladen.

In de begin jaren ’70 verhuisden wij naar huidige Sportpark Hulsdonk. De jaren hierna groeide de vereniging uit tot een  

volwaardige club in de Gemeente Roosendaal.Ook werden in die jaren de huidige kleedaccommodatie gebouwd 3 units en 

een ruimte waar we onze eerste kantine van maakte dit is op dit moment de toiletgroep.Om gezond te blijven als vereniging 

moet men aanwas hebben vanuit de jeugd besefte men. En zo werd op 1 Mei 1975 de Jeugdafdeling opgericht door  

P van Osta en J Oostvogels.

Op 19 April 1978 werd ook nog een Damesafdeling opgericht. Met zo een toename van leden werd de tijdelijke kantine veel 

te klein. Onder leiding van J Bennaars, A Gijzen, J v d Oever, en T v Tilburg en met de nodige vrijwilligers werd een grotere 

gebouwd en deze werd op 17-12-1978 geopend door Wethouder Toon de Bruijn en de Jeugdleden Jelko van Tilburg en 

Marco van den Oever. In 1988 werd aan de kantine een bestuurskamer gebouw zodat de formulieren niet meer in de kantine 

moesten worden ingevuld en de scheidsrechter op zijn gemak nog even kon zitten.

Maar de groei zette voort en men besloot om de bestuurskamer bij de kantine te trekken en er een jeugdhonk en  

nieuwe grotere kantine bij te bouwen dit gebeurde in de jaren ’90 . Ook dit werd met vrijwilligers verwezelijkt ook al ging het 

moeizaam.
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Ook in een gezellige en drukke periode van feestvieren

hoort een gepast moment van bezinning.

Laten we daarom even stilstaan bij hen

die geen getuigen kunnen zijn van het heden

omdat zij niet langer meer onder ons zijn.

Ongetwijfeld hebben zij allen, ieder op eigen unieke wijze,

ertoe bijgedragen dat onze vereniging geworden is

tot wat ze nu is.

Ook en vooral zij en hun nabestaanden hebben recht op

respect en waardering.

Wij zullen hun inspanningen en bijdragen nooit vergeten.

Hun nagedachtenis zal door ons immer in ere worden gehouden

IN MEMORIAM
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IN MEMORIAM
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1960 Op 1 januari werd de vereniging opgericht onder de naam DVO’60 

 Dat was de afkorting van Door Vrienden Opgericht. 

 Het bestuur bestond uit Voorzitter : Harrie van de Vrede.

  Sec / Pen: Jo Havelaar.

  En de leden :Cor Elsten; Cees Knobel en Geert Bogers.

 Inschrijfgeld werd gesteld op ƒ 2,50 en de contributie op ƒ 0,50 per maand.

  Op 30 september 1960 werd de eerste algemene jaarvergadering gehouden met een feestavond erna. Het aantal leden  

bedroeg 38 en men had al 15 Donateurs. En een batig saldo van ƒ 95,37. De eerste 4 jaren werd deelgenomen aan de Bedrijf 

en Zomeravond competitie

1964  Begin januari werd er contact opgenomen met de KNVB afd Noord Brabant betreffende de voorwaarde en verplichtingen voor 

deelname aan het zaterdagvoetbal.

  Op 22 februari werd op de ledenvergadering het volste vertouwen gegeven aan het bestuur om toelating te vragen aan de 

KNVB voor de zaterdag competitie.

  Op 16 maart 1964 werd bericht ontvangen dat DVO’60 was toegelaten tot de KNVB afdeling Noord-Brabant. Inmiddels  

had het bestuur niet stil gezeten en hadden met Alliance een afspraak gemaakt dat DVO’60 het B veld aan de Zundertseweg 

ging huren. DVO’60 zou met een elftal deel gaan nemen aan de competitie 1964 / 1965. Ze werden ingedeeld in de 3e klasse 

bij de volgende clubs : TPO 3; Tholense Boys 2 en 3 SPS 1 ; Kogelvangers 2 ; Smerdiek 2 ; Crhislandia 3 ; WHS 3 ; Dinteloord 3 ; 

Vrederust 2; Stavenisse 1. DVO ’60 eindigde haar eerste competitie op een verdienstelijke 5e plaats. 

 

1965 Op 23 januari vierde DVO’60 haar 5 jarig bestaan.

  Met het opnieuw huren van het B veld voor de competitie 1965 / 1966 werd door het bestuur van Alliance een eis gesteld dat 

DVO ’60 zelf voor een kleedlokaal moest zorgen. Het bestuur kon via de firma Everaard een noodwoning kopen maar er was 

een probleem hij stond in Zevenbergen, maar met vereende krachten is door een paar leden de woning gesloopt en naar 

Roosendaal vervoert. En daar werd hij op een paar zaterdagen weer opgebouwd wel in een gewijzigde indeling, zo had DVO’60 

een kleedlokaal om trots op te zijn  Tevens starten men met een 2e elftal in de competitie.

Promotie elftal 1965/1966. Staan vlr: J. Havelaar, L. v/d Horst, J. Aarts, A. Malipaard, K. Konings, M. v. Merode, H v/d Vrede (voorzitter) 
en A. Verbraak. Zittend vlr: A. Verbiest (leider), J. Malipaard,  A. Melsen, V. Melsen, G. v. Opdorp en J. Jongenelen.
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1966  Na amper 2 seizoenen in het zaterdagvoetbal gespeelt te hebben werd DVO’60 wel geen kampioen , maar toch promoveerde 

ze naar de 2e klasse KNVB afd Noord- Brabant. Daar de bovendste 2 ploegen zouden promoveren SPS werd kampioen en 

DVO’60 werd 2e .

1967 Op 24 juni 1967 werd de jaarvergadering gehouden.

  Tijdens deze vergadering in cafe Zeelandia kreeg DVO’60 een nieuwe voorzitter en tevens enkele nieuwe bestuursleden.

  Voorzitter Harrie van de Vrede en bestuurslid Jan Hendriks vonden het tijd geworden om hun plaatsen af te staan aan  

jongeren. Het nieuwe bestuur kwam er als volgt uit te zien: 

  Voorzitter : Wim Hasselton.

  Sec / Pen : Jo Havelaar.

  Lid : Leen Kats.

  Lid : Vic Melsen.

  Lid : Adrie Malipaard.

1968  Het seizoen 1967 / 1968 zou voor DVO’60 het kampioenschap brengen.

  Maar voor het zo ver was had DVO’60 veel tegenslagen moeten verwerken. Een wedstrijd werd gestaakt namelijk tegen  

Good Luck . En de zenuwslopende wedstrijd tegen Olympia dat 20 minuten voor het einde nog met 1-3 voorstond. Toch was 

het DVO’60 dat zicht terug vocht naar 3-3 wat niet genoeg was voor het kampioenschap. Maar scheidsrechter T. Nuijten uit 

Roosendaal liet net zo lang doorspelen tot wij de Winnende goal konden maken Het was Gommeren die met een fraaie kopbal 

DVO’60 aan het kampioenschap hielp. De scheidsrechter sprong een gat in de lucht en blies onmiddellijk af. Voor het seizoen 

werden 3 elftallen ingeschreven.
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        :   we bij Alliance begonnen zijn.

        :   Theo een Corry Diks 20 jaar de DVO-er gemaakt hebben.

        :   Frans en Dina Broeren 17 jaar op vrijdag een rik avond organiseerde.

        :   Lian  van Osta 25 jaar de kantine gerund heeft.

        :   Jan Aarts 10  keer in het Brabants elftal heeft gestaan.

        :   Jan van den Oever het oudste lid is, al vanaf  MAART 1964.

        :   Jan Aarts, Peter van den Berg en Jan Oostvogels een jaar later kwamen.

        :   zij samen goed zijn voor 181 jaar DVO ’60.

        :   Jan Bennaars en Adrie Gijzen heel wat gebouwd hebben bij DVO’60.

        :   er een werkploeg is geweest voor schoonmaak van de kantine.

        :   deze groep dames dit jaren hebben gedaan (onze dank daarvoor).

        :   Piet van Osta iedere zaterdag de veld en kleedlokalen indeeld.

        :   het een heel gepuzzel is, maar het lukt iedere keer weer.

        :   Jan Oostvogels 22 jaar verzorger van DVO ’60 1 is geweest.

        :   we nog oud papier bij de leden en familie hebben opgehaald.

        :   Jac Malipaart zijn bus daarvoor beschikbaar stelde.

        :   we die wel eens helemaal leeg gemaakt hebben (was niet de bedoeling).

        :   er in 2009 nog een jeugd elftal op de fiets naar Wouw ging om te voetballen

        :   we ook nog eens cheerleaders hadden bij DVO’60 (zie foto)

        :   het dameselftal zo het 1e van DVO’60 kwam aanmoedigen.

        :   Peter van den Berg zowel penningmeester, secretaris als kantinebeheerder was.

        :   we met een select gezelschap naar de Palm brouwerij zijn geweest.

        :   Wim Hasselton dit uitje gewonnen had via Drankenhandel van Dorst.

        :   DVO’60 nog maar 1 keer in haar bestaan de KNVB Beker gewonnen heeft.

        :   dit in Schijndel gebeurde alwaar we van Seolto wonnen.
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1970 Op 3 januari 1970 vierde DVO’60 haar 10 jarig bestaan.

  De jubileumcommissie bestaande uit Jef Goorden, Jan van Dongen, Jan van den Oever, Jan Aarts, Adrie Rijpers en Jo Havelaar 

hadden het allemaal voortreffelijk voor elkaar. 

  Het seizoen 1970 / 1971 werd voor het eerst afgewerkt op onze nieuwe locatie Sportpark Hulsdonk, waar men de beschikking 

kreeg over 2 velden 1 oefenhoek en houten kleedlokalen.

1971 DVO’60 neemt met 4 elftallen deel aan de competitie van het zaterdagvoetbal KNVB afdeling Noord-Brabant.

 DVO’60 krijgt 2 velden en een oefenhoek op Sportpark Hulsdonk

1972 Degradatie DVO’60 1 naar de 2e klasse KNVB afd Noord-Brabant 

1973  Het jaarlijkse feestje zal niet snel vergeten worden. Zoals gewoonlijk was bij Zeelandia alles geregeld hapjes, muziek en  

consumptiebonnen. Maar in plaats van de 400 bonnen die DVO’60 besteld had kreeg men er 2500 stuks. Het bier vloeide  

rijkelijk die avond de chips en de marsen werden mee naar huis genomen. Maar het bestuur had daarna een groot 

probleem DE REKENING.

1974  DVO’60 bleef timmeren aan de weg en onder bezielende leiding van Piet van Osta jr en met hulp van Jan Oostvogels,  

Chris Sonke en Jan van Dongen, werd op 1 mei de jeugdafdeling opgericht men kon met 2 elftallen starten D 1 en E 1.

1975  Het lukte DVO’60 om onder leiding van Piet van Osta sr terug te keren naar de 1e Klasse KNVB afd Noord- Brabant. Dit elftal 

had een geweldig seizoen niet alleen op prestatiegebied maar vooral de sfeer was enorm goed. De laatste competitiewedstrijd 

moest de beslissing brengen in verband met het Kampioenschap. DVO’60 ging uit met 2-3 winnen bij Family Boys, dit was de 

wedstrijd van “HET BROEKJE VAN TOON HUYPS”. FSV won echter de moeilijke uitwedstrijd bij Veerse Boys met 0-1en werd 

kampioen, met 1 punt voorsprong. Maar de nummer 2 promoveerde mee. Het was ook dit jaar dat de jeugd haar eerste  

uitstapje maakte. Men ging met de bus naar Diergaarde Blijdorp.

  De beide oprichters Piet van Osta jr en Jan Oostvogels hadden de organisatie in handen Bij vertrek drukte zij de begeleiders 

Promotie elftal 1974 / 1975 . Staand vlr:  W. Hasselton, W. de Klerk, J. Aarts, T. 

Huyps, A. Consemulder, C. Wierixkx, R. van Nijnatten, B. v.d. Jagt, P. v. Osta sr., 

Zittend vlr: K. Verstraaten, P. v.d. Berg, P. v. Osta, F. Broere, J. Bennaars, A. Rijpers Opening nieuwe kantine in 1978
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uitdrukkelijk op het hart om de jongens goed in de gaten te houden en er voor te zorgen dat de groep compleet bleef. Bij  

vertrek uit Blijdorp was één groep niet compleet RADEN ?????? Die van Jan en Piet zelf. 

  Via drankenhandel van Dorst een uitnodiging ontvangen om de Grolsch bierbrouwerij in Enschede te komen bezoeken , dit 

werd in dank aanvaard . In de brouwerij kreeg men een rondleiding maar uiteindelijk was het toch te doen om het gratis bier 

drinken. De groep van Ad Consemulder was als eerste terug want die hadden vreselijk dorst Iedereen bier behalve Ad want een 

van ons had verteld dat hij de chauffeur was.

1976  De kleedlokalen van DVO’60 waren niet zo best meer en omdat er meer jeugdelftallen bij kwamen was ook te weinig ruimte 

Vandaar dat het bestuur een verzoek indiende bij de Gemeente Roosendaal voor nieuwe kleedlokalen, Op 10 oktober was het 

dan zover DVO’60 kon haar nieuwe kleedaccomodatie 6 kleedlokalen en 3 scheidsrechter ruimtes in gebruik nemen. De peri-

ode van “HET HOUTEN KEETJE’werd toch met enige weemoed afgesloten.

  De Periode: Het butagaskacheltje van Peter van den Berg. het bierstandje van Lian van Osta ; Riet van Osta ; Adrie Rijpers. De 

“MAGGIE “van Piet van Etten. HET WAS VOORBIJ

1978   Op 19 april wordt bij DVO’60 een Damesafdeling opgericht door de dames Annie Consemulder en Elly van Zundert. Zij  

gaan voetballen op zondag en gaan deelnemen aan de competitie 1978/1979. DVO’60 was inmiddels een grote vereniging 

geworden en ook een vereniging met wensen en de grootste wens van het bestuur was een opvangcentrum voor de leden. Tal 

van vrijwilligers hebben onder leiding van Jan Bennaars en Adrie Gijzen hard gewerkt en het voor elkaar gekregen  

dat DVO’60 een prachtig opvangcentrum kreeg. Op 17 december was het dan zover en werd het opvangcentrum officieel 

geopend. Wethouder de Bruin en Voorzitter Wim Hasselton samen met de jeudleden Jelko van Tilburg en Marco van den 

Oever hebben de deuren voor het eerst geopend. Hierna was er een receptie en een gezellig samen zijn voor de bouwers.

1979  In het seizoen 1979/1980 ging DVO’60 van start met 5 senioren 1 dames en 7 jeugdelftallen. Deze positieve ontwikkeling zou 

zich in de 80e jaren voortzetten

Opening nieuwe kantine in 1978

staand vlr: L. van Osta, A. Consemulder, J van Tilburg, E. Roodblok, B. Schouw, R van Meer,  
A. van Hemert, M. Sandberg, C. de Bruijn, E. Tripp, T. van Tilburg & P. Schouw

Zittend vlr: A. Hermans, P. van Nijnatten, M. Balemans, C. Voorbraak,  L. Hermans, C. de Witte,  
A. Damen. Voorgrond: T. van den Oever
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KNVB onderscheidingen
Gouden speld

Wim Hasselton Jan Aarts Peter van den Berg

Zilveren speld

Adrie Rijper  Piet van Osta jr.  Jan Bennaars

Jan Oostvogels

Bronzen speld

Jan van den Oever

D.V.O. ‘60 ondescheidingen
Zilveren D.V.O. ‘60 speld

Wim Hasselton Jan Aarts Peter van den Berg

Adrie Rijpers Piet van Osta jr.  Jan Bennaars

Jan Oostvogels Jan van den Oever Frans Broeren

Marinus Tack Leo van Crugten Paul Honen

vlr staand: Henk Hartog, Bianca Krabbendam, Piet Lambregts, Peter van den Berg, Ad Ansems
vlr zittend”: Jan Aarts, Jan van den Oever, Lea Ansems, Piet van Osta
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1980  De jaren tachtig beginnen voor DVO’60 bijzonder goed . Een groep oud-leden organiseert in 1980 een zeer geslaagde  

feestavond ter gelegenheid van het twintigjarige bestaan van de voetbalvereniging. De vereniging ontvangt een nieuwe  

clubvlag en schenkt een bedrag van 400 gulden aan de stichting Vegetha . 

1982  In 1982 moet DVO’60 onder leiding van Piet van Osta na 8 jaar een stapje terug doen en degradeerde men naar de 2e klase 

KNVB onderafdeling. Ondanks deze tegenslag gaat het met de vereniging goed.

1985  DVO’60 viert haar 25 jarig bestaan op grootste wijze. De jeugd ging op kamp en voor de senioren werd er een feest avond  

georganiseerd. Hier was de nodigen geld voor nodig en om daar aan te komen gingen Jan Oostvogels, Piet van Osta en  

Jan van den Oever op Kaaike Boven jaarmarkt aan de schandpaal staan. En iedereen die voorbij kwam kon tegen betaling 

eieren gooien naar deze echte DVOérs het was ten slotte voor het goede doel.

Jan Oostvogels, Piet van Osta en Jan van den Oever (foto) stonden  

op de Kaaike Boven jaarmarkt aan de schandpaal.
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1986  Ook het jaar 1986 is voor DVO’60 een hoogtepunt. De vereniging richt namelijk een meisjes afdeling op. Wel zijn er problemen 

met de lichtinstallatie, maar onder bezielende leiding van voorzitter Wim Hasselton en Jan Bennaars wordt daar aan gewerkt.

1987  De nieuwe lichtinstallatie is een feit. Deze word officieel in gebruik genomen bij een wedstrijd van DVO’60 tegen het Brabants 

elftal.

1987 DVO’60 in de Bekerfinale. DVO’60 heeft voor het eerst in haar bestaan de finale bereikt om de  KNVB zaterdag beker.

 De volgende wedstrijden zijn hiervoor gespeeld.

 DVO’60 - SC Stavenisse 1 - 0

 DSE - DVO’60 0 - 2

 DVO’60 - Terheyden 1 - 1 (beslist door penalty’s 9 - 8)

 VVR - DVO’60 1 - 4 (terrein Unitas)

 Wandelbos - DVO’60 0 - 2 (terrein FCH)

 Op zaterdag 23 mei 1987 de Finale.

 DVO’60 - Seolto aanvang 13.30 Terrein vv Schijndel.

 DVO’60 WINT DE BEKER VAN DE ZATERDAG AFDELING AMATEURS.

  In een goed gespeelde wedstrijd won DVO’60 verassend de zaterdagbeker met 2 – 0 van Seolto uit Zevenbergen. DVO”60 

speelde tactisch erg goed, inzet was meer dan voortreffelijk en iedere speler deed wat hij opgedragen had gekregen.  

Ruud Woord scoorde 2 mooie doelpunten die goed voorbereid werden door John Nagtzaam. Jac van Ree was een van de  

uitblinkers samen met M. Ouahassian. De keeper Tommy Morgenstern moest nog een kopbal van Cees Musters uit de  

kruising halen.  Dit alles op een bijzonder slecht veld en een scheidsrechter die de wedstrijd niet aanvoelde.  DVO”60 voor  

het eerst in de geschiedenis de BEKER.

1988  Opening nieuwe bestuurskamer nu konden we eindelijk de scheidsrechters. En de leiders van de tegenstanders apart  

ontvangen en dus niet meer in de hoek van de kantine aan een tafeltje. Dus weer een wens van heet bestuur vervuld.

1989 Was weer en jaar van successen. Maar liefst 5 jeugdelftallen en 2 senioren teams werden kampioen.
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 ’90

1990  Na de tachtiger jaren zijn nu de negentiger jaren aan de beurt, een periode die voor DVO’60 bijzonder goed begint.

  De vereniging wordt steeds groter maar heeft nog steeds niet de beschikking over een bestuurskamer maar die komt er door 

de inzet van W Hasselton, J Bennaars en F Broeren. Hiermee heeft DVO’60 eindelijk een goede plek om andere voetbalclubs en 

scheidsrechters te ontvangen.

1991  Ook sportief timmert de voetbalvereniging hard aan de weg. In dit jaar promoveren zowel het 1e en het 2e elftal en worden 

maar liefst 3 jeugdelftallen kampioen.

1993 In dit jaar moet DVO’60 1 een stapje terug doen en gaan we het opnieuw proberen in de 1e klasse afdeling Zuid 1.

1994  Gelukkig wordt dit team onder leiding van Ruud Breugelmans kampioen zodat de ploeg weer promoveert naar de vierde 

klasse KNVB. Het is vooral het jaar van Basje “USA” Bogers Die dit seizoen topscorer wordt. Ook het 2e elftal slaagde erin om 

kampioen te worden en te promoveren naar de 2e klasse reserve

1995  DVO’60 speelt in dit jaar zelfs promotiewedstrijden voor de 3e klasse. Maar uiteindelijke promotie zit er niet in omdat  

het team jammer genoeg verliest van Seolto. Toch is ook dit nog een goed jaar voor DVO’60, want maar liefst 5 jeugdelftallen 

en 2 seniorenelftallen weten de kampioenstitel in de wacht te slepen.

Basje “USA” Bogers   seizoen 1994/1995
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 ’90

1996  Wordt een jaar om nooit meer te vergeten en is een echt topjaar te noemen. Het is de ervaren oefenmeester Jos Haneveer die 

DVO’60 naar de 2e klasse loods, en zo hoog heeft DVO’60 nog nooit gespeeld.

 Het gepromoveerde elftal terug op sportpark hulsdonk in het donker.

 Ook voor het C 1 team van de club is er reden tot vreugde. Dit elftal promoveert naar de regionale klasse van de KNVB.

 Daarnaast wordt de accommodatie van DVO’60 voorzien van een nieuwe afrastering met reclameborden.

1998   De successen gaan in1998 verder. Het eerste elftal wordt periodekampioen en mag spelen voor een plaats in de eerste klasse.

Altena blijkt echter te sterk te zijn voor het team en voorkomt daarmee dat het eerste elftal promoveert. de jeugdafdeling van 

de club zorgt wel voor 4 kampioenselftallen. Tevens wordt er een nieuw kleedlokaal in gebruik genomen. Maar het absolute 

hoogtepunt is ongetwijfeld het kampioenschap van de dames.van DVO’60 Deze titel vormt een kroon op het werk van Frans 

en Dina Broeren en Jeanne van Tilburg en door de jaren heen vaste vlagger Adrie Gijzen. 

 De jaren negentig zijn dus succesvol verlopen. En dat geeft goede hoop voor de toekomst.

Het gepromoveerde elftal terug op sportpark hulsdonk in het donker.
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2000  DVO’60 viert haar 40 jarig bestaan op het trainingsveld komt een grote tent te staan waarin we onze feestavond in organi-

seerde. Tevens wordt er gestart met de uitbreiding van de kantine en een nieuwe grotere bestuurskamer en een ruimte voor 

de jeugd. Ook werd er op 31 oktober afscheid genomen van 3 spelers die nog in het succes elftal stonden dat 4jaar geleden 

onder leiding van Jos Haneveer naar de 2e klasse promoveerde. Te weten Hans Vos, Perry van der Heyden en Ton Dekker.

2001  Helaas was dit weer geen best seizoen en degradeerde DVO’60 naar de 4e klasse. Wel werd er in september met een record 

aantal elftallen aan de competitie begonnen. Onder leiding van Jaap Kenze bereikte we de 3e ronde van de beker en moesten 

we tegen BSC op eigen veld. Jaap had via een stukje in de krant de spelers scherp gezet dacht hij. Maar het pakte anders uit 

we verloren die wedstrijd met 2-4.

2002  Sportpark Hulsdonk wordt geheel gerenoveerd. Bij DVO’60 begonnen ze na de feestdagen. Dit hield in dat we tijdelijk onder-

dak moesten zoeken bij Keep Fit, Pelikaan en Roosendaal. Op 23 maart was alles gereed en werden de nieuwe kleedlokalen 

met een feestelijk tintje geopend er was een gezellige avond voor alle DVO’ers. DVO’60 in de nacompetitie de eerste ronde 

werd overleefd maar in de tweede ronde waren Rust Roest, Papendrecht en MVV ’58 te sterk voor DVO’60.

2003  Dit jaar stond in het teken van het 25 jarig bestaan van de dames afdeling. Ook werd er op vrijdag 13 september de nieuwe 

bar geopend de oude was te klein En stamde nog uit 1978.

2004  De jeugdafdeling bestaat 30 jaar en er worden wat festiviteiten geregeld. Na een goed seizoen wint DVO”60 bij Internos en 

pakt zo de titel en promoveert naar de derde klasse.

2007  DVO ’60 wordt verrast door een aktie van  

Lia Venhorst zij krijgt het onmogelijke voor  

elkaar. Met medewerking van nog 29 andere  

sponsors voorziet zij heel de kantine en  

bestuurskamer van nieuw meubilair. 

  De komst van de Weihoek geeft de jeugd van  

DVO’60 een impuls. En zo wordt 

Max Sacharias als 350 jeugdlid aangemeld

2007 Weer geen best seizoen van DVO’60 en dus degradatie naar de 4e klasse.

2008 DVO’60 speelt nacompetitie en red het niet.

 

2009  Na een schitterend seizoen worden we onder leiding van Gommy Nooyens kampioen en promoveren we weer naar de 3e 

klasse.

Het 350ste jeugdlid 
(Max Sacharias )

is in 2007 een feit
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DVO: Door Vrienden Opgericht, dat geldt ook voor de damesafdeling van DVO. Het waren namelijk een stel vriend en vriendinnen die na 

een feestavond van DVO bij café De Kroon op het idee kwamen om een damesafdeling op te richten. Er werd voor het eerst met dit 

dameselftal gestart in de competitie 1978-1979. De eerste wedstrijd voor de dames was een bekerwedstrijd in Huijbergen tegen Vivoo 

die met 17 – 0 werd verloren. De trainer toen, Cor Visser, had een moeilijke taak, maar had vertrouwen. Dit in tegenstelling tot de 

mannelijke supporters van weleer. Zij gingen met de dames een weddenschap aan ivm eindresultaat in de competitie, inzet 5 vaten bier. 

De heren verloren!

Na de beginjaren krijgt het damesvoetbal steeds meer bekendheid, wat bij het 5-jarig bestaan zelfs even heeft geleid tot een 2e dames-

elftal. Bij het 10-jarig bestaan werd door het bestuur besloten om te investeren in de toekomst en werd er een heus meisjeselftal op-

gericht. In de loop der jaren hebben de dames daarvan kunnen profiteren door ondersteuning en doorstroming. Vooral in de beginjaren 

waren er een groot aantal meisjes die op zaterdag bij hun eigen elftal speelden, maar het ook een eer vonden om aansluitend op 

zondag bij de dames mee te mogen doen. Goed om te zien dat een groot deel van deze meiden nu nog actief is bij de dames óf zich op 

een andere manier nog betrokken voelen bij deze groep. 

Sportief hoogtepunt in het bestaan is toch wel het kampioenschap dat samenviel met 20-jarig bestaan. Met een volle bus speelsters en 

supporters richting Dinteloord voor de kampioenswedstrijd alwaar al snel een ruime voorsprong werd bereikt. Toen we dit wilden vieren 

met de vrolijke klanken van carnavalsband Toeternietoe, werd dit niet in dank afgenomen door de legendarische scheidsrechtser 

vrouw(ke) Nefs. Ook de papiersnippers die op het veld achterbleven werden niet gewaardeerd. Maar dat mocht de pret niet drukken. 

Met de volle bus trokken we, na een extra rondje over de rotonden en een stop bij het bordes op de markt, terug naar de kantine van 

DVO voor een geweldig feest. 
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Inmiddels bestaan we al weer ruim dertig jaar. Na een aantal jaren bovenin meegedraaid te hebben in de vijfde klasse, is dit twee  

seizoenen geleden beloond met een promotie naar de vierde klasse. Hierin draaien we goed mee en hebben we vooral een leuke club 

met dames waarbij gezelligheid in combinatie met sportieve prestaties voorop staan. De gezelligheid komt vooral tot uiting tijdens de 

weekendjes weg om het jaar, de stapavondjes en er gaat geen lustrum voorbij zonder feestavond!

De dames hebben dit al die jaren uiteraard niet alleen gekund. Al dit zou ons niet gelukt zijn zonder de drie mensen die eigenlijk al  

die jaren een rode draad vormen bij de dames, zowel op de voor- als de achtergrond. Frans Broeren, Jan van den Oever en Jeanne van 

Tilburg willen we daarom toch even apart noemen hier. 

Ook had dit natuurlijk niet gekund zonder de fantastische club waarvoor we voetballen! Daarom feliciteren wij onze vereniging met het 

50-jarig bestaan en wij hopen nog vele jaren mee te mogen maken!

DVO óók  Door Vriendinnen Opgericht!

 

Staand vlnr.: Grada & Ad Mol (sponsor), Nicole Elsten, Terry Konings, Katinka Broos, Dominique Backx,  
Sjanneke van Gulik, Sunetha Bakker, Natasja Broos, Debbie Venhorst, Jeanne van Tilburg, Remko van Holten, Ronny Koks,  

Zittend: Debbie Alsem, Kirsten Simonse , Fleur Vissers, Angela Deelen, Judith Balemans, Vicky Buijs,  
Sandra van TilburgOp de foto ontbreken, Joyce Poppelaars en Annemiek van Geersdaele
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In de begin jaren zeventig groeide DVO’60 uit tot een volwaardige vereniging, alleen er ontbrak  nog een jeugdafdeling.

Piet van Osta, Jan Oostvogels, Chris Sonke en Jan van Dongen hebben er voor gezorgd dat op 1 mei 1974 de jeugdafdeling van DVO’60 

werd opgericht en men ging deelnemen aan de KNVB competitie met 2 elftallen: D1 en E1.

36 jaar verder is de jeugdafdeling van DVO’60 erg gegroeid met 30 teams en heeft men in het West Brabantse jeugdvoetbal een  

uitstekende naam opgebouwd. Het gaat te ver om een heel groot overzicht te maken van de Jeugd, want dan moet er nog een apart 

boek komen en dat is niet de bedoeling. Daarom hebben we een aantal leuke zaken voor jullie op papier gezet.

Activiteiten

In al die jaren heeft de jeugdcommissie talrijke activiteiten georganiseerd en dit is dan ook 1 van de grote krachten van DVO’60.

Beroemd zijn met name de jeugdkampen. We zijn te gast geweest in Hoeven, Heeze,  Someren, Esch en Valkenswaard. Hierover zijn heel 

leuke video’s gemaakt en als we die bekijken kunnen we nog steeds zeggen: “Wat hebben we daar een plezier gehad.”

In 2011 proberen we weer een jeugdkamp te  organiseren. Ook hebben we heel veel uitstapjes georganiseerd naar Madurodam, Blijdorp 

, Scheveningen, Drievliet,  Diergaarde Wassenaar, Animalia, Ardennen, Valkenburg en Eindhoven.

De meeste reisjes gingen met de bus maar de treinreisjes zijn nog steeds onvergetelijk. Het is echt te veel om op te noemen wat we al-

lemaal georganiseerd hebben maar we willen er toch nog een paar vermelden, Sint Nicolaasmiddag, Kersttocht,  Clubkampioenschap-

pen, Gezinsfietsenrally, Spelregelavonden en Feestavonden.

DVO’60  is altijd een vereniging geweest voor de jeugd en met name organiseren van activiteiten en dit zal zo blijven.

Met de oprichting van de Jeugdafdeling is  

weer een stap gezet naar een complete familie vereniging
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Sportief

Vorig seizoen zijn we begonnen met een nieuw technisch jeugdbeleid en dit gaat heel goede vormen aannemen. Het is de bedoeling om 

in de komende jaren op een nog hoger niveau te kunnen voetballen. Alleen is er bij DVO’60 nog voldoende plaats voor recreatie-voetbal. 

Want DVO’60 betekent niet voor niets DOOR VRIENDEN OPGERICHT en dit moet zo blijven. 

We zijn er dan ook van overtuigd dat we beide doelstellingen zullen halen ; topvoetbal en recreatievoetbal.een positieve uitdaging voor 

de hele verenig In al die jaren hebben veel jeugdspelers de selectie en met name het 1e elftal van DVO”60 gehaald en daar mogen we 

best trots op zijn. Een bewijs dat we een goede opleiding hebben voor onze jeugdspelers. Ook hebben een aantal spelers het 1e elftal 

gehaald van een BVO*, Dennis Sep bij RBC Roosendaal, Atmir Haznader bij Lommel en Gent uit Belgie en bij de jeugd van Ajax speelt nu 

Rick Schouw. Wat ook leuk is om te vermelden dat 2 spelers uit eigen jeugd ook jeugdtrainer Zijn geworden en nadien ook trainer van 

het 1e elftal t.w.Jacco Broos en Gommy Nooyens. Een bewijs dat clubliefde nog steeds aanwezig is.

Toekomst.

De jeugdafdeling van DVO’60 gaat met veel vertrouwen de toekomst tegemoet. We hebben nog steeds wensen en uitdagingen en dit 

houd de vereniging alleen maar wakkeren levendig. We gaan nu met z’n allen genieten van een leuk jubileumjaar. Maar we kijken ook 

verder want in 2014.Bestaat de jeugdafdeling 40 jaar. En dit zal ook op een leuke manier  gevierd worden.

De jeugdcommissie van DVO’60 wenst namens alle jeugdleden / begeleiders /trainers DVO’60 een leuk feest  toe waarop we trots kun-

nen zijn en later met heel veel plezier op kunnen terug kijken.

PROFICIAT, NAMEND DE JEUGDCOMMISSIE DVO’60

Met een nieuw technisch jeugdbeleid hopen we dit tafereel  
veel vaker te kunnen zien op sportpark Hulsdonk. 
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D.V.O. ’60 1 • 2009/2010

D.V.O. ’60 3 • 2009/2010

D.V.O. ’60 5 • 2009/2010

D.V.O. ’60 7 • 2009/2010

D.V.O. ’60 2 • 2009/2010

D.V.O. ’60 4 • 2009/2010

D.V.O. ’60 6 • 2009/2010

D.V.O. ’60 8 • 2009/2010
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B1 • 2009/2010

C1 • 2009/2010

C3 • 2009/2010

D2 • 2009/2010

B2 • 2009/2010

C2 • 2009/2010

D1 • 2009/2010

D3  • 2009/2010
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D4 • 2009/2010

E1 • 2009/2010

E3 • 2009/2010

E5 • 2009/2010

D5 • 2009/2010

E2 • 2009/2010

E4 • 2009/2010

E6 • 2009/2010
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E7 • 2009/2010

F1 • 2009/2010

F3 • 2009/2010

F5 • 2009/2010

E8 • 2009/2010

F2 • 2009/2010

F4 • 2009/2010

F6 • 2009/2010
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F7 • 2009/2010

Dames • 2009/2010

Meisjes C • 2009/2010

F8 • 2009/2010

Meisje B • 2009/2010

Meisjes E • 2009/2010
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Hulsdonksestraat 64-66 - Roosendaal - 0165 535221
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Sportshop Molier
sportprijzen - relatiegeschenken - sportartikelen

Gastelseweg 39 - 4702 SZ Roosendaal - 0165 - 533 142
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Mol bestratingen & Tuinaanleg  
- hoofdsponsor van de afdeling dames - 

feliciteerd D.V.O. ’60 met het 
50-jarig bestaan.

Speciaal in graanbewerkingsmachines  
en silo-inrichting

Vijfhuizenberg 103a, 4708 AJ Roosendaal, 0165 543 774
info@machinefabriekpvissenberg.nl

Tolbergcentrum 130 
Roosendaal

Lindeburg 6
Roosendaal 

Blauwstraat 78
Steenbergen

Sportstraat 91 | 4708 AR Roosendaal | 0165 54 54 56 | Mobiel 06 14 23 60 34
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ENIGE OFFICIELE DEALER IN UW REGIO!!

INCLUSIEF BIJBEHORENDE FABRIEKSGARANTIE EN ONDERHOUD

Gastelseweg 145 - 4705 AB Roosendaal - Telefoon 0165 55 99 26 - www.mcr.nl

Veenen 2a, 4703 RB Roosendaal- 0165 391020
www.dekkersparty.nl - fonsdekkers@dekkersparty.nl

Veenen 5, 
4703 RB Roosendaal
0165 533 551

Molenstraat 42, 4701 JT Roosendaal- 0165 568 187
www.3weesgegroetjes.nl

Bloemsierkunst
Jan Hagenaars

Rembrandtgallerij 125 | 4703 GX Roosendaal
0165 53 30 83

Partycentrum Zeelandia | Bloemenmarkt 19 
 4701JA | Roosendaal | 0165-533272  

www.partycentrumzeelandia.nl
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Markt 9 • 4701 PA Roosendaal • 0165 534376 
www.wapenvanroosendaal.nl
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Uw adres voor:
• Ambachtelijk bereidde friet

• Snacks, broodjes, frisdranken en ijs
• Complete maaltijden

• Hors d’oeuvre
• Warme en koude hapjes

 
Wij serveren onze gerechten op bord in  
ons restaurantgedeelte (44  zitplaatsen)

www.cafetariadeschaopskooi.nl
Pres. Kennedylaan 86, 0165 537 548

 Feliciteert DVO ’60 met  
het 50 jarig jubileum

Brugstraat 34, 4701 LJ Roosendaal, Tel: 0165-534180

www.crusiohairfashion.nl

Voor lunch, diner of gewoon een 
lekkere borrel.

Feestzaal:Voor bruiloften, partijen, 
vergaderingen en cursussen.

Bij Hans en Marion Reijers

Boulevard 84 • Roosendaal
0165 543 276

Café
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Cafetaria de Polar Bear
kade 41 • 4703 GC Roosendaal • 0165 567 889



Kroevensport

Roemer Visscherlaan 3 

4707 BX Roosendaal

0165 537178

Thomas Cook
TravelShop Gloudemans

Dijkcentrum 14a - 4706 LA Roosendaal - 0165 399 098
gloudemans.roosendaal@thomascook.nl  

www.reisbureaugloudemans.nl

Door Vrienden Opgericht
Door Vrienden Opgebouwd
Door Vrienden Onderhouden
Door Vrienden Ontplooit tot dé familie vereniging 
van Roosendaal. En dat al 50 jaar. Van harte!

Markt 28 • Roosendaal • 0165 56 00 82 • www.desmallepijp.nl

Al meer dan 10 jaar lekker lunchen,  

dineren of een late snack eten.  

Wij hebben een zeer uitgebreid  

assortiment belegde broodjes.  

Naast belegde broodjes, verzorgen 

we ook diverse warme maaltijden

Jubileumcommissie:
Henk Hartog, Bianca Krabbendam, Piet Lambregts, Peter van den Berg,  
Ad Ansems, Jan Aarts, Jan van den Oever, Lea Ansems, Piet van Osta

Samenstelling Jubileumboek:
Jan van den Oever en Jan Aarts  
m.m.v. Jubileumcommissie, Jeanne van Tilburg en Sandra van Tilburg

Vormgeving:
Marco van den Oever - Create n’ communicate, Roosendaal

Drukwerk:
Drukkerij Struijs - Schijf

COLOFON

Dit jubileumboek is mede mogelijk  
gemaakt door onze sponsors.

Waarvoor hartelijke dank.

Jubileumcommissie D.V.O. ‘60
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