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www.knookinfra.nl
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...voor iedereen een oplossing...

Ook op zoek naar een oplossing?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op

glasvezelnetwerk | Wi-Fi oplossingen
netwerkbekabeling | brandmeld en ontruiming
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Tijdens dit jubileum staan we met z’n allen stil bij 90 jaar voetbalplezier en 
-historie. En wát een historie. 

Begonnen aan de Zaag verhuisde de club in 1960 naar de Koningin 
Julianastraat. Na 49 jaar in 2009 de verhuizing naar ons huidige complex 
aan de Tiendweg. 

Met trots mag ik mij sinds 2014- 2015 voorzitter noemen van v.v. Dilettant. 
Onze club is al vele jaren een gevestigde naam in onze regio en ver 
daarbuiten. Als vereniging blijven we groeien en trekken ieder jaar weer veel 
nieuwe leden. Dat heeft zeker ook te maken met ons imago: Dilettant is een 
sociale club waar een ieder welkom is, waar je een prima voetbalopleiding 
krijgt, waar plezier in het spel voorop staat, waar we de mouwen opstropen 
en de jeugd de toekomst heeft.

Met 7 seniorenteams in de KNVB-
competitie, een damesteam en 21 
jeugdteams is het op de Tiendweg vaak 
een drukte van belang. De parkeerplaats 
vaak vol, er wordt volop gevoetbald, 
gecoached, aangemoedigd en tot de 
tevredenheid van onze penningmeester 
ook druk in de kantine ‘voor- en na 
besproken’. 

Dilettant leeft, bloeit en groeit ook na 
90 jaar nog steeds. Met als klap op 
de vuurpijl het afgelopen seizoen: De 
promotie van ons selectieteam als derde 
klasser en de kampioenschappen van het 
2e en 3e. Het geweldige KNOOK INFRA 
Dilettant jeugdtoernooi waar maar liefst 
1200 jeugdspelers van 36 voetbalclubs 
aan deelnamen en de diverse 
kampioenschappen die zijn behaald 
tijdens uit-toernooien. Wat een successen 
en prestaties! 

Dat betekent niet dat het altijd even 
makkelijk is geweest. De afgelopen jaren 
bestonden niet alleen uit ups, we hebben 
ook best heel moeilijke periodes gekend. 
De overstap naar het zaterdagvoetbal 
in 2014 heeft behoorlijk veel impact 
gehad. Er ontstond een fikse terugloop 
van selectiespelers en sponsoren. Ook 
maatschappelijk gezien is er het e.e.a. 
veranderd en lang niet altijd positief. 

Wet- en regelgeving bijvoorbeeld - iets 
waar je als vereniging mee te maken hebt 
- is aan veranderingen onderhevig. 

Het heeft wat bloed, zweet en tranen 
gekost om eindelijk een veilige oversteek 
op de Tiendweg te krijgen. Door de groei 
van de vereniging zijn we ondertussen 
ook al uit ons jasje gegroeid en is de 
club hard bezig met de noodzakelijke 
uitbreiding van de accommodatie. Dit 

VOORWOORD VOORZITTER MICHEL HENDRIKS

BESTE DILETTANTERS,

soort  aanpassingen zijn in de 
regel niet in een maand tijd geregeld. 

Ook lastig is de verharding en verruwing 
die de laatste decennia toeneemt binnen 
de samenleving. Negatieve verschijnselen 
die zich niet alleen in de maatschappij 
voordoen maar ook in de voetbalsport. 

De maatschappij verandert en als club 
moeten we daarin mee. Door beleid te 
voeren op het gebied van sportiviteit 
en waarin ook het Maatschappelijk 
Verantwoord Verenigen een belangrijk 
onderdeel vormt. Beleid dat bijdraagt 
aan een gezonde, sportieve, veilige 
voetbalomgeving. 

Mede door die pieken en dalen heb ik 
de overtuiging dat we met elkaar een 
stevige basis hebben gebouwd om ook in 
de toekomst als vereniging zowel sportief 
als ook maatschappelijk verder te 
groeien. Die toekomst ziet er rooskleurig 
uit: ‘We hebben een mooi sportcomplex, 
goede sponsors en veel betrokken leden, 
ouders en vrijwilligers’. 

Dilettant is een vereniging die bestaat 
dankzij al die mensen die zich - soms 
zelfs al generaties lang-  inspannen voor 
de club. Hier wil ik graag op toosten: 
Samen met elkaar voor elkaar, samen 
zijn wij Dilettant. 

Ik wens jullie een fantastisch 
jubileumfeest!



Een begrip in de regio
voor bruiloften, feesten & catering

eitacolwuort elëic fifO  •
nelaz ellovljits eewT  •

• Sfeervolle ambiance

 negie emiuR  •
parkeergelegenheid

eitacol po gniretaC  •

Dorpsstraat 114a, Krimpen a/d Lek, 0180-513780

www.hetkoetshuispartyservice.nl
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Over het afgelopen seizoen kunnen we alleen maar tevreden zijn met het 
eindresultaat. Kampioen worden in een afdeling met sterke teams als Zwarte 
Pijl, Lekkerkerk, DRL en Maense is niet niks. Een seizoen met 21 overwinnin-
gen, 66 punten en een doelsaldo van 103 voor en 26 tegen, dat zijn mooie 
resultaten. 

Als trainer/coach kijk je ook naar andere facetten; Naar de ontwikkeling 
van de selectie als team, ontwikkeling van het individu en van de staf. Ook 
in onze speelwijze en spelopvatting zullen wij door moeten ontwikkelen. 
Onderling hebben we afgesproken dat wij naast resultaatgericht voetbal het 
publiek graag vermaken. De selectiespelers hebben hieraan flink bijgedra-
gen door het terugbrengen van de pupil van de week, het laten omroepen 
van de opstellingen, muziek bij warming-up en het rad van avontuur – het 
bracht veel publiek en een goede sfeer tijdens de wedstrijden dus dit zetten 
we komend seizoen voort. 

Het afgelopen seizoen in de 4e klasse 
lieten wij ons voetbaltechnisch 
nog weleens inzakken wanneer de 
tegenstander hun bus parkeerde voor 
de eigen 16 meter. Door in te zakken 
probeerde wij de tegenstander op onze 
helft te lokken en zo via een snelle 
counter tot goals te komen. Voor het 
resultaat goed maar voor het publiek 
niet leuk om naar te kijken. In de 3e 
klasse hopen we meer voetballende 
tegenstanders te treffen, teams die 
graag vooruit willen voetballen. Dit 
betekent dat wij veel aanvallender 
kunnen gaan denken dan wel harder 
gaan werken. Dit is volgens mij het 
Dilettant wat mensen willen zien. Een 
team dat met passie, strijd en hard 
werken een overwinning wordt behaalt 

waarbij er gevoetbald wordt door twee 
teams. Het is daarom geweldig voor 
de vereniging, het publiek, de spelers 
en het bestuur dat Dilettant weer 
derdeklasser is.

De selectie voor het komende seizoen 
heeft weinig veranderingen. Roy Schep 
is gestopt met voetballen, net als Ryan 
Meijer (blessure). Daarnaast zijn de 
volgende spelers nieuw in de selectie. 
Middenvelder Collin den Otter komt 
over van SBV Excelsior O17, verdediger 
Amarillo Lawansuka komt over van 
Perkouw, Aanvaller Ricardo van 
Heusden komt over van Alexanderia ’66 
en aanvaller Kevin Diedrich is terug van 
een wereldreis en gaat weer voetballen.
Met deze kwaliteitsimpuls hopen wij 

komend seizoen goed voor de dag te 
komen in de 3e klasse.
Als laatste wil ik de vereniging, haar 
leden, het bestuur, sponsoren en 
iedereen, die Dilettant een warm hart 
toedraagt, feliciteren met het 90 jarige 
bestaan. Op naar de volgende 90 jaar.

HOOFDTRAINER RICHARD MANK

AFGELOPEN SEIZOEN WERD DILETTANT 1 KAMPIOEN IN DE 4E KLASSE. 

HOE KIJKT HOOFDTRAINER RICHARD MANK NAAR HET AFGELOPEN EN KOMENDE SEIZOEN?



Leuke en zinvolle dagbesteding voor mensen 
met een verstandelijke beperking; wij bieden 
het op verschillende plekken in de regio.

Geïnteresseerd? 
Neem contact met ons op: 06-28682464 of arjenne.tw@gmail.com

Administratie- 
en Adviesburo A.H. Duel

Administratie- en Adviesburo

A.H. Duel
v.v. DILETTANT 90 JAAR
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Wat is de doelstelling van de SSD? 
SSD wil een betrouwbare en sterke 
steunpilaar zijn en blijven voor de 
vereniging. Betrokkenheid vindt de SSD 
belangrijk binnen haar sponsorgroep, 
betrokkenheid met elkaar maar ook 
voor en met v.v. DILETTANT. Door 
betrokkenheid in- en extern uit te stralen 
wil de SSD uitgroeien tot een grote 
sponsorgroep. Het bestuur van SSD doet 
hier hard haar best voor; een opgave 
die zij de afgelopen jaren met verve 
heeft uitgevoerd en v.v. DILETTANT geen 
windeieren heeft gelegd. 

Wie of wat zijn die personen die sponsor 
zijn binnen de SSD? 
Deze groep van sponsoren hebben in 
ieder geval een binding met voetbal 
en als hoofdelement binding met v.v. 
DILETTANT. Dit kan zijn omdat zij er zelf 
gevoetbald hebben en/of nog steeds 
doen. Of omdat hun kinderen en/of 
kleinkinderen hier voetballen. Of omdat 
ze v.v. DILETTANT een leuke en gezellige 
club vinden en d.m.v. van de SSD ook 
nog zakelijk bindingen kunnen creëren. 

De gemeenschappelijke factor van SSD-
sponsoren is: Zij dragen v.v. DILETTANT 
een warm hart toe.

Wat doet de SSD met en voor haar 
sponsoren? 
Ieder jaar wordt een actueel overzicht 
gemaakt van de actuele stand van zaken 
van onze sponsoren. Deze sponsoren 
worden kenbaar gemaakt d.m.v. 
spandoeken op het complex en met 
bedrijfsbordjes in de kantine. Tevens 
worden alle sponsoren gepresenteerd 
op de website van Dilettant. Verder 
organiseren wij, bestuur SSD en bestuur 
Dilettant, jaarlijks een sponsoravond. 
Er wordt een maatschappelijk thema 
gepresenteerd, één van de sponsoren 
kan zijn/haar bedrijf presenteren 
en promoten en er wordt gezellig 
genetwerkt. 
Dit alles onder het genot van muziek, 
een hapje en een drankje. 

Wat heeft de SSD tot nu toe bereikt? 
De SSD is een stichting geworden met 
een trouwe schare van sponsoren. Wij 

zijn opgestart in 2013 en het verloop is 
hoegenaamd nihil, sterker nog, er zijn 
alleen maar betrokken sponsoren bij 
gekomen. De herkenbaarheid van onze 
bestaande én nieuwe sponsoren is een 
automatisme geworden. Bij aanvang 
van ieder seizoen hangen er nieuwe 
spandoeken en zijn de sponsorbordjes 
in de kantine ge-update. Ook zijn sinds 
afgelopen seizoen SSD sponsoren op 
wedstrijddagen van harte welkom in 
de bestuurskamer bij v.v. DILETTANT: 
Voor aanvang van de wedstrijd, in 
de rust en na de wedstrijd kunt u de 
clubsfeer proeven en enige wedstrijd- en 
organisatie spanning ervaren. 

Waar is de SSD trots op? 
De SSD is trots op het feit dat zij al 5 
jaar bestaat. De SSD is buitengewoon 
trots op de trouwe aanhang sponsoren 
vanaf het moment van oprichten 
van deze stichting. En beretrots dat 
afgelopen seizoen al rond de winterstop 
van alle sponsoren het jawoord werd 
ontvangen voor het sponsorschap van 
het aankomende seizoen.

SSD
SSD - STICHTING SPONSORGROEP DILETTANT

VIA DEZE WEG WIL HET SSD-BESTUUR EEN WOORD VAN DANK OVERBRENGEN AAN ONZE TROUWE SPONSOREN, 
DIE DE AFGELOPEN JAREN HUN BETROKKENHEID HEBBEN GETOOND. 

Wij zijn de SSD (Stichting Sponsorgroep Dilettant) en bestaan uit een groep van inmiddels 24 sponsoren en een 
klein bestuur bestaande uit 3 personen. De SSD gaat nu zijn 5e jaar in als stichting met als doel geld te genereren 
voor v.v. DILETTANT. Dit wordt zeer gewaardeerd door v.v. Dilettant! Het dagelijks bestuur besteedt deze positieve 
financiële injectie daar waar het nodig en/of gewenst is. Te denken valt bijvoorbeeld aan middelen voor de jeugd, 
middelen voor opleiding, materialen op of rond het complex en/of voor de senioren/selectie. Zoals eerder gezegd, 
dit wordt zeer gewaardeerd door de gehele vereniging.



Aanleg, renovatie en onderhoud van tuinen, parken,
plantsoenen en sportvelden. Tevens inspectie

en onderhoud van speelvoorzieningen

info@denboergroen.nl  █   0180-515844  █  Krimpen aan den IJssel

Den Boer Groenprojecten
www.denboergroen.nl

Marktbakker Hamersma 
Feliciteert Dilettant met 
hun 90 jaar bestaan, 
en wenst jullie een 
succesvolle toekomst.

Hamersma Banket V.O.F.
Vrijdag op uw markt in Krimpen aan de Lek

Mob.: 0638090838
E-Mail: marktbakkerhamersma@gmail.com

Krimpen a\d Lek  •  Schoonhoven  •  viteservice.nl  •  0182 32 02 80

Uitzenden

Detacheren

Payrolling

Werving & Selectie

T. 0180 - 518 513  •  Krimpen a/d IJssel   •  www.roteck.nl

Uitzenden
Detacheren
Payrolling
Werving & Selectie

T. 0180 - 518 513  •  Krimpen a/d IJssel  •  www.roteck.nl
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VERVOLG

SSD
SSD - STICHTING SPONSORGROEP DILETTANT

UITERAARD OOK EEN WOORD VAN DANK VOOR ALLE SPONSOREN, DIE HEBBEN DEELGENOMEN BINNEN DE SSD.

ROODENBURG INSTALLATIEBEDRIJF         0180-513133

KOOS ROOK VERZEKERINGEN          0180-513069

DEN BOER VAN VLIET MAKELAARDIJ B.V.         0180-513004

MIJNLIEFF B.V.           0180-514633

ADMINISTRATIEKANTOOT P. VAN VUGT         0180-522641

AUTOSCHADESERVICE DE IJSSEL          0180-599720

DUIK- EN BERGINGSBEDRIJF W. SMIT B.V.         010-4291233

INLAND SHIPPING AND TERMINAL CONSULTANCY        06-24425212

AUTOMOBIELBEDRIJF P. EN D. BROERE B.V.        0180-515055

KRUISWIJK & DEN BOER GROENPROJECTEN        0180-515117

HEWITEX NEDERLAND B.V.          0180-664510

REGIOBANK KRIMPEN AAN DEN IJSSEL         0180-513069

STICHTING CLUB VAN 50 V.V. DILETTANT         0180-522578

H. DE BIE LASSERVICE           06-51177763

VAN HERK GLAS           0180-523736

TEKENBUREAU BENSCHOP          0180-551488

AUTOSERVICE TIENDWEG          0180-553399

SCHILDERBEDRIJF VISSER          06-51804104

KNOOK INFRA            06-51608959

RUNA GLAZENWASSERIJ EN SCHOONMAAKBEDRIJF        06-54967803

M3E GROEP: ADVIES- EN INGENIEURBUREAU        010-2022210

STINIS            0180-514655

JUPILER            076-5252424

RABOBANK KRIMPENERWAARD          0182-322500

DEELNEMERS AAN SSD ZIJN DE VOLGENDE BEDRIJVEN OF INSTELLINGEN:

Het bestuur, 

Ed Versluis, 06-24425212Huig Rook, 06-22133896Mark Nederlof, 06-51361624



Krimpen a/d IJssel 0180 - 551313

VUIK AUTO’S

Vuik Auto’s - IJsseldijk 432 - 2921 BD Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180 511 000 - Fax: 0180 512 968 - info@vuik-autos.nl - www.vuik-auto’s.nl

SINDS 1929

SINDS 1929

Nationale Auto Pas

MERCEDES BENZ SPECIAL IST

SCM
CERTIFICATIE

Verkoop, onderhoud, APK,
airco, elektrische storingen,
schade herstel, restauratie

Wij feliciteren VV Dilettant met het 90 jarig jubileum
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DILETTANT 1

DILETTANT 2

DILETTANT 3



JLKunststoffen B.V.
WELKOM BIJ JL KUNSTSTOFFEN
Een erkend Triflex verwerker. Wij zijn gespecialiseerd in het 
aanbrengen van triflex systemen. Ons werk bestaat uit het 
waterdicht maken van daken en dakdetails, afdichten van be-
tonconstructies, zoals balkons, galerijen en parkeerdaken. Het 
maken van antislipvloeren op bijna alle ondergronden zoals: 
prefabbetonvloeren, hellingbanen, houtenvlonders en bruggen. 
Naast het waterdichtmaken van daken en dakdetails, brengen 
wij ook looppaden en veiligheidsmarkeringen aan.

Meent 26 • 2931 LE • Krimpen a/d LekTel: 0180 52 46 90 • Email: info@jlkunststoffen.nl

Met X-Body train je door laagfrequente elektrische impulsen toe te passen op je spieren.  
Dit voelt als een lichte tinteling. De impulsen gaan de diepere spierlagen in en zorgen ervoor 

dat een veel groter deel van je spiervezel meedoet bij elke beweging.  
In overleg kunnen we de accenten leggen op de gebieden die jij het belangrijkst vindt.  
De oefeningen die je tijdens deze 15 minuten doet zijn er allemaal op gericht meerdere  

spiergroepen tegelijk aan te spreken.  
Zo train je dus niet al je spieren één voor één maar alles tegelijk!  

Hierdoor behaal je optimaal resultaat en hou je ook nog eens tijd over!  
Want 15 min. X-Body staat gelijk aan 90 min krachttraining in de sportschool.  

 

Boek nu een GRATIS proefles! 
 

 
www.happyhealthywomen.nl 
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www.equivalent-freelance.nl	
	

Feliciteert	Dilettant	met	haar	90	jarig	bestaan	
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Arie is op 19 februari 1958 lid geworden 
en op 18-jarige leeftijd begonnen met 
vrijwilligerswerk. In 1967 namen Cor 
van der Linden, Hans Albers en Arie de 
taak op zich het clubblad De Rood-Wit 
Koerier nieuw leven in te blazen. Heel 
lang was dat het communicatiemiddel 
voor de leden van Dilettant, totdat ook 
de weekbrief zijn intrede deed en later 
natuurlijk internet. Twee jaar eerder 
was 100% CKC’er Wim Hoogendoorn 
in Krimpen an de Lek komen wonen 
op Molendijk 156 en Arie woonde op 
nummer 134. Wim kwam in aanraking 
met Dilettant doordat zijn broers bij 
Dilettant in de jeugd gingen spelen en hij 
daar dikwijls bij was. Hij werd gevraagd 
om leider te worden en ‘deed’ het C2 
met Cees den Boer. Vijf jaar lang was 
hij samen met Leo Sleeuwenhoek leider 
van het team, waarin zijn zoon speelde. 
Daarna werden Arie en Wim samen leider 
van B1; indertijd was Leen Kooijman 
de trainer van de Dilettant-junioren. 
Later was hoofdtrainer Hans Bassant 
ook trainer van Dilettant A1, maar dat 
liep niet lekker. Wim heeft toen op enig 
moment samen met Hennie van Zetten 
het A1 overgenomen en dat werd een 
redelijk succes. Arie had er inmiddels 18 

PRIJSUITREIKING STRAATVOETBAL 1975 IN CAFÉ SCHIPPERS. 
ARIE VAN KRIMPEN OVERHANDIGT EEN PRIJS AAN ARIE STERRENBURG. 

MET MICROFOON OUD-VOORZITTER KOOS VERKERK.

maanden diensttijd opzitten en ging aan 
de slag bij de junioren. Eerst 
8 jaar als wedstrijdsecretaris en 
later als jeugdvoorzitter. Daarnaast 
speelde hij in Dilettant 1 en was hij leider 
van Dilettant B1. 

Als jeugdvoorzitter had hij ook zitting in 
het hoofdbestuur. Wim werd ook actief 
voetballer op aandringen van schoonpa 
Hans Mourik. Die zag het wel zitten 
als penningmeester om er een elftal 
bij te krijgen. Dat kon namelijk heel 
gemakkelijk geformeerd worden door 
alle broers en zwagers van Wim. Wim is 
begonnen als scheidsrechter omdat op 
enig moment een scheidsrechter voor 
Dilettant C1 niet kwam opdagen. Hij is er 
ingerold en vond het zo leuk dat hij zijn 
scheidsrechtersdiploma heeft gehaald. 
Lange tijd jeugd tm. de B-junioren 
gefloten en later ook de lagere senioren 
vrouwen en mannen. Dat heeft hij ruim 30 
jaar volgehouden. In die tijd schreef Arie 
nog steeds voor de Rood-Wit Koerier en 
hij was medeorganisator van het 
straatvoetbal. Dat toernooi was jarenlang 
een succes, mede door het enthousiasme 
van de teamleiders en spelers. Op enig 
moment is het misgegaan omdat er 

steeds jongere en ‘niet-wijkbewoners’ 
gingen meespelen.

Tijdens verbouwingen van de opstallen 
of nieuwbouw aan de Kon. Julianastraat 
waren beiden actief en leverden zo hun 
bijdrage.

Het familieteam van Wim was inmiddels 
ter ziele en Wim speelde daarna lang in 
Dilettant 6 en later Dilettant 5, waar op 
dat moment ook Arie in speelde. 

Een team zoals nu Dilettant 3, een mix 
van oud selectiespelers en iets minder 
begaafde jongens. Ook Dilettant 5 kon 
kampioen worden, maar in de voorlaatste 
wedstrijd ging het mis. Een vreselijk 
partijdige scheidsrechter maakte 
voetballen onmogelijk en op initiatief 
van aanvoerder Arie van Krimpen liep 
het team het veld af. Jammer van het 
kampioenschap en de strafzaak leverde 
geen enkele schorsing op, dat zegt 
genoeg.

Omdat hij al zo lang scheidrechter was, 
werd Wim af en toe gevraagd om eens 
een wedstrijd te vlaggen. Zo was hij actief 
bij wedstrijden van Oud-Feyenoord, Oud-

VRIJWILLIGERS 
WIM HOOGENDOORN & ARIE VAN KRIMPEN



OVERIGE VLOEREN
NATUURSTEEN VLOEREN
HOUTEN VLOEREN

REPARATIE EN ONDERHOUD VAN VERKOOP VAN
HOUTEN VLOEREN
LAMINAAT - PVC
ONDERHOUDSPRODUCTEN

Van Utrechtweg 71
T 0180 - 550989

Krimpen a/d IJssel
www.alblasvloeren.nl

TEL. 0180 511165 - ALCLEAN.NL

SCHOONMAAKONDERHOUD
VLOERONDERHOUD

GLAS- EN GEVELONDERHOUD
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VRIJWILLIGERS 
WIM HOOGENDOORN & ARIE VAN KRIMPEN
Sparta en bij Excelsior.

Wanneer er hout nodig was binnen de 
vereniging, dan zag Wim daar altijd wel 
een oplossing voor en regelde dat het 
benodigde er kwam. Op die manier kwam 
Wim in aanraking met de werkploeg.
Arie op zijn beurt werd voorzitter van 
v.v. DILETTANT en dat heeft hij drie jaar 
gedaan. Een klein bestuur dat uit slechts 
5 personen bestond, probeerde alles 
in goede banen te leiden. Daarnaast 
nam Arie ook het initiatief om jaarlijks 
een speler van het jaar te kiezen. 
Iedere wedstrijd van Dilettant 1 werden 
verschillende mensen gevraagd punten 
te geven. Aan het einde van het seizoen 
werd de speler met de meeste punten in 
het zonnetje gezet. Ook het jubileumboek 
n.a.v. het 75-jarig bestaan heeft Arie 
geschreven. Dat wil zeggen het verhaal 
van de eerste 50 jaar uitgebreid en de 
laatste 25 jaar geschreven.

In de zomerperiode was Wim in die jaren 
actief bij de werkploeg, maar door werk 
nog niet doordeweeks en/of overdag. 
Dat veranderde toen de overstap 
werd gemaakt naar de Tiendweg. Wim 

werd gevraagd plaats te nemen op de 
tractor en heeft dat gedaan en zo is hij 
tot op heden met de grasvelden bezig. 
Natuurlijk ook de slootkanten krijgen 
de aandacht en daarnaast heeft Wim de 
verantwoording over het kunstgrasveld.

Bij de opening van net nieuwe complex 
aan de Tiendweg werd door Dilettant een 
mooi boekwerk in de gehele gemeente 
uitgedeeld en dat was vervaardigd 
door Arie. Ook is er de afgelopen 
jaren tweemaal een presentatiegids 
uitgebracht op initiatief van Arie, maar 
dat is een stille dood gestorven. Heel 
veel werk, mede omdat we proberen het 
kostendekkend te doen.
De website was op enig moment aan 
verbetering toe en de toenmalige 
beheerders wilden ermee stoppen. Aan 
Arie is toen gevraagd die taak over te 
willen nemen en dat heeft hij gedaan. Een 
totaal veranderde website werd gemaakt 
en tot twee jaar terug functioneerde die 
site naar behoren. Daarnaast ging Arie 
helpen met de sponsorcommissie en 
kwam als zodanig weer in het bestuur 
terecht. Uiteindelijk werd hij daarna 
twee jaar secretaris van de club. Al 

enige jaren regelt hij de balsponsoring 
voor de thuiswedstrijden van Dilettant 
1. Wim en Arie zij al een paar seizoenen 
ook de vertegenwoordigers van Dilettant 
bij uitwedstrijden en doen dat ook het 
komende seizoen. Arie schreef indertijd 
bij afwezigheid van Sebregt de Vries een 
wedstrijdverslag en sinds Sebregt dat 
helaas niet meer kan doen is dat bijna 
automatisch overgenomen door Arie. Bij 
de thuiswedstrijden van Dilettant 1 is 
Wim gastheer in de bestuurskamer en 
Arie is met Michael Fehl de beheerder 
van de nieuwe website. Ook het beheer 
van het archief wordt door Arie gedaan. 

Los van Dilettant vormt Arie samen met 
Cock Post alweer zo’n 5 jaar het bestuur 
van de Club van 50. De club die het al 
ruim 30 jaar zo goed voor heeft met v.v. 
DILETTANT.

Twee vertegenwoordigers van de 
‘oude garde’, die meer dan hun steentje 
hebben bijgedragen en we zijn in 
bovenstaand verhaal ongetwijfeld nog 
wat wetenswaardigheden vergeten. Voor 
hun verdiensten zijn beiden tot Lid van 
Verdienste benoemd.

WIM AAN HET WERK OP ‘ZIJN’ KUNSTGRASVELD.



Rever Brandbeveiliging
feliciteert alle teams

met hun behaalde resultaten

Brandbeveiliging Brandbeveiliging 
www.reverbrandbeveiliging.nl

REVER Brandbeveiliging b.v.

Maerlandtweg 26,
2921 LC Krimpen a/d IJssel

Tel. 0180-525835 / 
Mobiel 06-26036657

reverbrandbeveiliging.nl

Jaarrekeningen, fiscale en
administratieve dienstverlening

Voor particulier, zakelijk en non-profit

Raadhuisplein 55a - 2941 BS Lekkerkerk
Tel: 0180 661 661 - www.kantoorgraafland.nl

Wij feliciteren v.v. Dilettant 
met het 90 jarig jubileum

Tel: 0180-513069 / info@koosrook.nl
Krimpen aan den IJssel

VERZEKERINGEN
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Op zijn 18e jaar maakte Hennie zijn 
debuut in Dilettant 1 en dat heeft hij 
12 jaar volgehouden. Vanwege een 
hernia is hij ermee moeten ophouden. 
In al die jaren speelde Dilettant in de 
RVB. Begonnen in de 1e klasse is er 
gedegradeerd naar de 2e klasse. Daaruit 
werd snel weer gepromoveerd en later 
was er promotie naar de hoofdklasse.

Destijds werd met enige regelmaat op 
de eilanden gespeeld. Voor wedstrijden 
naar bijv. Hekelingen, Oude Tonge 
enz. moest door het ontbreken van 
vaste oeververbindingen nog worden 
overgevaren. Vervoer naar dergelijke 
wedstrijden ging met een bus en vrijwel 
altijd met twee teams tegelijk. Daardoor  
was er éénmalig een bus nodig en 
werden de kosten gedrukt. Het is gebeurd 
dat een chauffeur de verkeerde weg nam 
richting de pont in Hellevoetsluis en die 
werd daardoor gemist. Dan was het heel 
lang wachten op de volgende pont en 
werd een lekke band opgevoerd als reden 
voor het ‘te laat’ zijn. De scheidsrechter 

had wel de juiste pont kunnen nemen.

Hennie volgde alle wedstrijden van 
zoon Henk en daardoor werd hij dikwijls 
gevraagd om als leider op te treden. Zo’n 
3 of 4 jaar heeft Hennie dat gedaan in 
de pupillen en is daarna met Henk naar 
Excelsior R gegaan om daar te proberen 
door te breken.

Na terugkomst bij Dilettant kwam Henk 
in de selectie en speelde vele jaren 
in Dilettant 1. Gedurende 11 à 12 jaar 
is Hennie grensrechter geweest van 
Dilettant 1. Op het laatste jaar na met hel 
veel plezier omdat het een team was dat 
leuk voetbal speelde en lange tijd met 
dezelfde kern van spelers. Uiteindelijk 
heeft hij de vlag gelaten voor wat het was 
omdat hij binnen vier maanden tweemaal 
onmin had met de dienstdoende 
scheidsrechter en van het veld werd 
gestuurd.

Hennie werkt als drukker in een 
drukkerij en naar aanleiding daarvan is 

HENNIE BAARTMAN RUIM 60 JAAR LID
hij gedurende zo’n 10 jaar de drukker 
geweest van het clubblad ‘De Rood-Wit 
Koerier’. Door onregelmatige diensten 
kon hij dat dikwijls overdag doen. Met 
Dick van Krimpen waren goede afspraken 
te maken over de tijdstippen dat de kopij 
gereed was en dan kon Hennie aan de 
slag. Toen Dick op enig moment aangaf 
er mee te gaan stoppen, was dat voor 
Hennie aanleiding om dat eveneens te 
doen. Hij had niet het idee dat anderen 
even consequent als Dick zouden zijn.

Lang daarvoor in zijn juniorentijd werd 
hij door zijn vader op pad gestuurd om 
de totoformulieren op te halen. Pa Henk 
Baartman was voorzitter en die vond dat 
zijn zoon ook wel wat voor de vereniging 
kon doen. De ingevulde formulieren 
werden op donderdagavond opgehaald en 
dat ging niet altijd even gemakkelijk. Het 
gebeurde met enige regelmaat dat men 
de twee kwartjes + een dubbeltje voor 
het invullen van twee rijtjes niet had en 
kon Hennie nogmaals langs. De ingevulde 
formulieren werden met het geld bij 
Freek Alblas sr. thuis, die voor de verdere 
afhandeling zorgde.

Jarenlang is hij met een aantal vrienden 
iedere donderdagavond aanwezig 
geweest in de kantine aan de Koningin 
Julianastraat. Een heel gezellige kantine, 
waar het dikwijls prima vertoeven was 
tot in de kleine uurtjes. Door (droevige) 
omstandigheden is er niet veel meer over 
van die groep en zit Hennie de laatste tijd 
thuis voor de buis. Ook niets mis mee, 
maar hij had het graag anders gezien.

Naast actief voetballer is Hennie dus ook 
vele jaren met veel plezier als vrijwilliger 
bij Dilettant aan de slag geweest.

Rond 1 augustus 1955 is Hennie Baartman lid geworden van v.v. DILETTANT. 
Destijds waren er nog geen pupillen en daarom is hij pas in de leeftijd van 11 
of 12 aangemeld. Vanaf zijn huis op Onder de Waal naar het Dilettantterrein 
op De Zaag was een flinke afstand. Maar enthousiast als hij was ging hij 
met regelmaat naar De Zaag. Getraind werd er ook en dat gebeurde meestal 
onder leiding van een speler van Dilettant 1. Marinus de Burger en Bram v.d. 
Velden waren enkele van de trainers. Op donkere avonden werd er lamp op 
de bovenlat van een doel vastgemaakt en op die manier was er tijdens de 
trainingen nog enig zicht. Het vervoer naar uitwedstrijden ging dikwijls per 
fiets. Verzamelen bij de pont en dan met elkaar naar de uitwedstrijd(en). 
Verenigingen, die ver uit de buurt waren, werden bezocht met de bus en 
daarna werd dikwijls de tram genomen. Naar de vele velden op Laag 
Zestienhoven werd er dan verder gelopen vanaf de Gordelweg en zo wandelde 
men met enige regelmaat langs het voormalige Xerxes stadion. Eénmaal met 
de C-junioren was er een kampioenschap te vieren. De beloning was een bos 
bloemen voor de aanvoerder en daarmee was de kous af. 

DILETTANT C BEGIN SEIZOEN 1958-1959. 

STAAND 2E SPELER VAN RECHTS HENNIE BAARTMAN.
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PROGRAMMA
VRIJDAG 25 & ZATERDAG 26 AUGUSTUS

19.30 UUR  RECEPTIE VOOR GENODIGDEN

EINDE FEESTAVOND IN DE KANTINE 00.00 UUR

EINDE FEESTAVOND IN DE FEESTTENT 00.30 UUR

VRIJDAG 25 AUGUSTUS

ZATERDAG 26 AUGUSTUS

11.00 - 15.00 UUR  FREESTYLE- EN PANNAVOETBAL 
   MET MEDEWERKING VAN FREESTYLEVOETBAL.NL

15.30 - 16.30 UUR VOORWEDSTRIJDEN DILETTANT O9 - FEYENOORD O9

17.00 - 18.00 UUR OPTREDEN CRESCENDO

18.30 - 20.00 UUR DILETTANT - OUD-FEYENOORD

V.A. 20.00 UUR LIVEBAND  ‘OLD SCHOOL’ IN DE KANTINE
   DJ’S IN DE FEESTTENT



Star Frame Lijstengroothandel uw specialist in 
professioneel inlijsten voor de zakelijke markt!

Wij feliciteren v.v. Dilettant met het 90 jarig 
bestaan van hun prachtige club.

Notaris mr. L. van Veen 
Korte Achterweg 11, 
2941 EB Lekkerkerk, 
Tel. 0180 - 66 16 00

E: info@lintnotarissen.nl I: www.lintnotarissen.nl

Krimpen aan den IJssel - Lekkerkerk - Rhoon -
Bergambacht - Hoogvliet - Capelle aan den IJssel

Notaris mr. L. van Veen 
Korte Achterweg 11, 
2941 EB Lekkerkerk, 
Tel. 0180 - 66 16 00

E: info@lintnotarissen.nl I: www.lintnotarissen.nl

Krimpen aan den IJssel - Lekkerkerk - Rhoon -
Bergambacht - Hoogvliet - Capelle aan den IJssel

Notaris mr. L. van Veen 
Korte Achterweg 11, 
2941 EB Lekkerkerk, 
Tel. 0180 - 66 16 00

E: info@lintnotarissen.nl I: www.lintnotarissen.nl

Krimpen aan den IJssel - Lekkerkerk - Rhoon -
Bergambacht - Hoogvliet - Capelle aan den IJssel

Feliciteert Dilettant met hun 
90 jaar bestaan, en wenst 

jullie een 
succesvolle toekomst.

Noord 61 - 2931 • Krimpen aan de Lek • Tel.:0180-551123 • www.jdu-installatiebedrijf.nl

VV Dilettant van harte gefeliciteerd 
met het 90 jarig jubileum

v.v. DILETTANT 90 JAAR
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JUBILARISSEN
DE VOLGENDE LEDEN ONTVANGEN EEN SPELD VOOR HUN 

LANGJARIG LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING.

HENNIE BAARTMAN 60 JAAR WOUT HEUVELMAN 60 JAAR

JAN BLANKEN 40 JAAR

MARCEL VAN KRIMPEN 40 JAAR

PIET V.D. VELDEN 50 JAAR

ARIE VAN KRIMPEN 60 JAAR

WIM SCHIPPERS 60 JAAR

WIM VAN LEEUWEN 40 JAAR

JAN DEN BESTEN 40 JAAR

GEERIT V.D. LINDEN 50 JAAR

JAN BERKEL 40 JAAR FRED DEN BOER 40 JAAR

JAN ARIE SCHIPPERS 40 JAAR WIM HOOGENDOORN 40 JAAR

PATRICK KOOY 40 JAAR RON NORDER 40 JAAR

EDWIN HEUVELMAN 40 JAAR SJON SPRADO 40 JAAR

MARC V.D. LINDEN 40 JAAR ARNOUD BIEZE 25 JAAR ANTON KNOOK 25 JAAR

FRANK BUITELAAR 25 JAAR

MICHEL V.D. HERIK 25 JAAR

PETER VAN ZETTEN 25 JAAR

NICK GOUDRIAAN 25 JAAR

RAYMOND HAGENAAR 25 JAAR

ARIE MUILWIJK 25 JAAR

CEES DE PATER 25 JAAR

TOM DEN OTTER 25 JAAR

MICHAEL FEHL 25 JAAR

RON VAN LEEUWEN 25 JAAR

CHARLES VAN WELY 25 JAAR

PETER DE VRIES 25 JAAR

PETER ROMIJN 25 JAAR

WILLEM HEIJ 25 JAAR

GIJS EVENGROEN 25 JAAR



Noord 47a • 2931 SJ  Krimpen aan de Lek • Tel.: 0180 - 517 394 • E-mail: info@mfvanderwaal.nl • www.mfvanderwaal.nl
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ONDERSTAAND CHRONOLOGISCH IN HET KORT EEN AANTAL NOEMENSWAARDIGE FEITEN EN GEBEURTENISSEN UIT HET BESTAAN VAN DE VERENIGING.

Augustus 1930
I.v.m. de geografische ligging ingedeeld in de 
Goudsche bond, de GVB. 

April 1933
Het terrein gaat opgehoogd en geëgaliseerd worden 
om toe te kunnen treden tot de KNVB. 

Augustus 1933
Een lichtinstallatie aangeschaft voor f 32,50

Seizoen 1933-1934
Kampioen in de 1e klasse GVB en toetreding tot de 
KNVB. De toetreding was dusdanig kostbaar dat 
er een geldinzamelactie onder de bevolking van 
Krimpen aan de Lek werd gehouden. Consequentie 
was een contributieverhoging van f 0,01. We 
startten het nieuwe seizoen met 3 elftallen.

Seizoen 1935-1936
Start met juniorenteam

Januari 1936
Clubblad “Dilettant Omroep” uitgebracht. Dit had 
geen lang leven want in februari 1938 stopten we 
ermee wegens te weinig kopij.

Oorlogsjaren
Deelnemen aan uitwedstrijden werd problematisch 
wegens gebrek aan fietsen. Er werd gedurende 
29 weken geen contributie geïnd in 1945 en van 
de vaste spelers waren er 8 te werk gesteld in 
Duitsland.

Seizoen 1948-1949
Degradatie van 4e klasse KNVB naar 1e klasse RVB 
en seizoen daarop zelfs degradatie naar 2e klasse 
RVB.

Seizoen 1951-1952
25 jarig jubileum, 1e kampioen en promotie naar 1e 
klasse RVB.

Februari 1953
Door de watersnoodramp is ons kleedlokaal 
verwoest en dankzij het rampenfonds en 
adoptiefonds van de KNVB kon met geld en hulp 
van vele vrijwilligers een stenen gebouw met kleine 
binnenkantine neergezet worden.

Seizoen 1954-1955
Kampioen en na 6 jaar weer terug in de 4e klasse 
van de KNVB

31 januari 1956
Financieel dieptepunt;  
er was namelijk nog maar f 0,08 in kas.

Seizoen 1956-1957
Start met pupillenteams en seizoen daarop met 
pupillen competitie.

Seizoen 1957-1958
Degradatie naar 1e klasse RVB, Junioren A en B 
kampioen.

Juni 1959
Bericht ontvangen dat Inspectie der Domeinen 
de verhuur van De Zaag wil beëindigen i.v.m. 
industriële bestemming.

29 november 1960
Zijn we bij koninklijk besluit een rechtspersoon en 
hebben we stemrecht bij de KNVB.

19 augustus 1961
Het terrein aan de Kon. Julianastraat wordt in 
gebruik genomen. 
Met een omgebouwde directiekeet van 
aannemersbedrijf Ponsen tot kantine met 
kleedlokalen.

Seizoen 1963-1964
Wederom degradatie voor 1e team naar 2e klasse 
RVB.

1964
Een lichtinstallatie is in gebruik genomen.

Seizoen 1965-1966
Promotie naar 1e klasse RVB.

1967
Een nieuw clubblad “de Rood Wit Koerier” komt 
voor het eerst uit. Dit clubblad blijft uiteindelijk 
bestaan tot december 2005, door gebrek aan 
vrijwilligers en kopij.

Seizoen 1966-1967
Inmiddels zijn we uitgegroeid naar 7 senioren en 4 
junioren elftallen.

Augustus 1967
40-jarig bestaan werd gevierd en er werd besloten 
tot de aanleg van een 2e veld en uitbreiding van het 
clubgebouw.

Seizoen 1968-1969
Stond geheel in het teken van de nieuwbouw, die 
geheel uit eigen middelen en dankzij hulp van 
vrijwilligers tot stand is gekomen, het nieuwe 
gebouw werd feestelijk geopend op 15 november 
1969.

90 JAAR v.v. DILETTANT IN EEN NOTENDOP
Op 29 juli 1927 besloten 13 mensen in het toenmalige café van Namen alhier om een 3e keer een poging te wagen 
om een voetbalvereniging op te richten. Voorheen waren “Vitesse” en “Krimpen” opgehouden te bestaan. Men 
besloot eerst om onder de naam R.O.D.A te starten en de huisregels op wat kleine wijzigingen na van de voormalige 
vereniging “Krimpen” te handhaven. De RVB  (  Rotterdamse Voetbalbond ) accepteerde de naam R.O.D.A. niet, maar 
wel de naam “Dilettant”. In de boeken is als oprichtingsdatum steeds 1 augustus 1927 gehanteerd.

Er stond op het eerste terrein op De Zaag een kleedlokaal met kantine ( dit was een uitgifteluik), dat werd geëxploiteerd door de 
heer Joh. Dekker (caféhouder). Voor uitwedstrijden was men aangewezen op de fiets en bij hoge uitzondering ging men per bus. 
De competitie 1927-1928 startten we in de 3e klasse van de RVB en na 1 jaar promoveerden we al naar de 2e klasse.



Hoofdstraat 10a
2861 AP BERGAMBACHT
T 0182-35 57 88
info@vanegmondmakelaardij.nl
www.vanegmondmakelaardij.nl

MET HET BOUWEN AAN EEN GOEDE TOEKOMST 
KUN JE NIET VROEG GENOEG BEGINNEN! 

A A N K O O P  •  A D V I E S  •  TA X AT I E S  •  V E R K O O P

 

 

 

 

Zoden aan de Dijk begeleidt veranderingen binnen organisaties en 
bij individuen. 

De begeleiding wordt gegeven in de vorm van Coaching, Interim 
Management, Verandermanagement, Organisatie Advies. 

Persoonlijk – Zakelijk - Effectief 

Voor informatie of contact: 

www.zodenaandedijk.nl 
+31 (0)6 41732790 
@zodenaandedijk 

https://www.linkedin.com/in/theomak/ 
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90 JAAR v.v. DILETTANT IN EEN NOTENDOP
Seizoen 1969-1970
Ledental gegroeid tot meer dan 200 leden. Er werd 
een recreatiecommissie gevormd om gezellige 
avondjes, verlotingen en bazaars te organiseren. 
De eerste weekbrief verschijnt, de persoonlijke 
uitnodiging komt te vervallen. Voorstel tot start met 
een damesteam.

Seizoen 1971-1972
Degradatie naar 2e klasse RVB

Seizoen 1973-1974
Beschikking over een verlicht en half verhard 
oefenveld.

Seizoen 1974-1975 
Promotie 1e naar 1e klasse RVB. We konden ons 
100e pupillen lid inschrijven. Freek Alblas jr werd in 
het zonnetjes gezet wegens zijn 400ste wedstrijd in 
Dilettant 1.

Seizoen 1975-1976 
Meer dan 300 leden.

Seizoen 1977-1978 
Dames team met 19 dames van start 
Het clubgebouw werd vergroot en de 
kleedaccommodatie gerenoveerd.

13 augustus 1977 
50 jarig jubileumfeest in Amicitia Lekkerkerk gevierd 
en een hele feestweek met wedstrijden en allerlei 
activiteiten werd georganiseerd.

1978 
De statuten worden herzien en bij notariële acte 
opnieuw opgesteld.

April 1983 
Op de bijzondere Algemene ledenvergadering wordt 
besloten tot nieuwbouw van ons clubgebouw, dit 
zal van houtskeletbouw worden. Er gaat een grote 
loterij georganiseerd worden ener zal een lening 
worden afgesloten om de nieuwbouw te realiseren.

Seizoen 1983-1984 
We hebben 2 damesteams. Op zaterdag 24 en 
zondag 25 november 1984 wordt het nieuwe 
clubgebouw geopend.

22 augustus 1987 
60-jarig bestaan gevierd met een receptie en een 
feestavond in gebouw “Centraal”.

Seizoen 1987-1988 

indelijk promoveert het 1e weer naar de 4e klasse 
van de KNVB.

8 juni 1990 
Ons eerste Tentenkamp voor de jeugd wordt op ons 
terrein gehouden.

November 1991 
Voor het eerst komt weer een verhuizing van ons 
complex ter sprake. De leden gaan echter niet 
akkoord met het voorstel van de gemeente omdat 
we er niet op vooruit zullen gaan.

Seizoen 1990-1991 
I.v.m het verdwijnen van de speeltuin krijgen we 
beschikking over extra trainingsruimte.

Seizoen 1993-1994 
Er is nu een meisjes pupillen team en junioren team

1993 
DDe gemeente gaat over tot privatisering van de 
velden, d.w.z. we krijgen een onderhoudssubsidie en 
moeten vanaf dan zelf de kosten van het onderhoud 
en de verzorging ervan in eigen beheer nemen. Per 
17 februari 1994 is het een feit. We schaffen zelf 
onderhoudsmaterialen aan en bouwen een garage 
voor de tractor en andere attributen.

1994 
Er wordt begonnen met een aanbouw aan 
de kantine. Tijdens het kerstbal in december 
1994 wordt de aanbouw officieel geopend. We 
promoveren voor het eerst naar de 3e klasse van 
de KNVB.

Seizoen 1995-1996 
De commissiekamer is omgebouwd tot 
massageruimte. We degraderen helaas meteen 
weer naar de 4e klasse KNVB.

Seizoen 1998-1999 
Meisjespupillen worden opgeheven.  Grote renovatie 
van het 2e veld.

Seizoen 1999-2000 
Ook het meisjes juniorenteam wordt opgeheven.

Mei 2000 
Ons eerste Sponsortoernooi wordt georganiseerd 
en is een groot succes.

2001 
Het damesteam wordt opgeheven en haalt net niet 
de 25 jaar.

Januari 2002 
De selectiespelers gaan voor het eerst op 
trainingsweekend.

Februari 2002 
De website van Dilettant komt voor het eerst op 
internet.

Augustus 2002 
De viering van het 75-jarig bestaan met een 
receptie. Eerder in mei was er al een feestweek 
georganiseerd.

December 2003 
Lichtinstallatie rond het eerste veld in gebruik 
genomen.
Seizoen 2004-2005 
Het 1e wordt kampioen. Het wordt een grootst feest 
en we promoveren dus weer naar de 3e klasse van 
de KNVB.

Seizoen 2005-2006 
We starten weer met een damesteam en met 
meisjes junioren

Seizoen 2006-2007 
Dilettant 1 kampioen en promotie naar de 2e klasse
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VERVOLG

September 2016 
Afschaffing van de benamingen A tm F bij de jeugd; 
het wordt nu bijv. JO08-3 of MO17-1

Seizoen 2016-2017 
Dilettant  1, 2 en 3 kampioen en promoveren naar 
de 3e klasse

Juni 2017 
Samenwerkingsverband gestart met 
muziekvereniging Crescendo in het kader van 
maatschappelijk verantwoord verenigen

Augustus 2017 
Met een groot feest wordt het 90-jarig bestaan 
gevierd

90 JAAR v.v. DILETTANT
Oktober 2007 
Ledenstop voor F-pupillen

Seizoen 2008-2009 
Degradatie voor Dilettant  1 en heel veel staat in het 
teken van de komende verhuizing naar de Tiendweg

September 2009 
Invoering van de eerste digitale wedstrijdformulieren; 
nu nog voor de E- en F-pupillen

Oktober 2009 
Festiviteiten naar aanleiding van de opening van 
ons nieuwe complex aan de Tiendweg. 

April 2010 
De eerste brief van het bestuur aan B&W inzake 
de gevaarlijke oversteekplaats. De reden is een 
ongeval met een juniorlid.

Seizoen 2011-2012 
Penningmeester waarschuwt tijdens de ALV dat we 
heel goed op onze uitgaven moeten letten. Verder 
de eerste discussie over een mogelijke overstap 
naar zaterdagvoetbal.

Seizoen 2013-2014 
Tijdens een massaal bezochte ALV kiest 80% van 
de aanwezigen voor zondagvoetbal. Daarna blijkt 
dit toch niet haalbaar en wordt voor de zaterdag 
gekozen.

Mei 2014 
Het 25ste Tentenkamp wordt met veel succes 
georganiseerd

Seizoen 2014-2015
De overstap naar prestatief voetbal op de zaterdag 
is gemaakt. Ook het damesteam gaat op zaterdag 
spelen. Op zondag alleen nog de veteranen. 

Seizoen 2014-2015 
Er worden op financieel gebied stappen gemaakt 
door nieuwe contracten af te sluiten met een andere 
kledingleverancier en energieleverancier

23 mei 2015 
De KNVB bekerfinale in Delft tussen Dilettant A1 
en SEV A2 eindigde na negentig minuten in 2-2. 
Dilettant wist na een zenuwslopende penaltyreeks 
uiteindelijk met 6-5 te winnen

Juni 2015 
SJD organiseert hun eerste grote 
jeugdvoetbaltoernooi

Seizoen 2015-2016 
Invoer nieuw vrijwilligersbeleid. Ieder huisadres 
dient  zich minimaal 8 uur per seizoen in te spannen 
voor de club.

Juli 2016 
De nieuwe website wordt in gebruik genomen

IN EEN NOTENDOP
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Wij feliciteren v.v. Dilettant 
met het jubileum!


