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 De allereerste open dag van onze nieuwe club
 FC Dinxperlo! 

Het moment om elkaar (beter) te leren kennen.

Naam: ESTHER SCHREUR   

Leeftijd: 48

Functie(s) bij SVD/DZSV: (voorheen) sponsorcommissie / Open Dag 
commissie / koffiedienst tijdens wedstrijden /eindfeestcommissie /
interviews voor Open Dag krant.

Waarom zei je ja tegen de open dag commissie: 
Niek kwam met het idee om tijdens de opening van het seizoen alle jeugd samen te laten trainen. Samen met Sandy is vervol-
gens het model van de open dag van De Treffers in Groesbeek min of  meer gekopieerd. Dit werd meteen een groot succes. oor 
de derde editie konden ze wel wat extra handen gebruiken en ben ik erbij gekomen.  

Waarom moet iedereen naar de open dag komen: 
Voor mijn gevoel beginnen we altijd met het leukste onderdeel: de trainingen voor de jeugd. Alle kinderen hebben weer zin in 
een nieuw seizoen en het is altijd een prachtig gezicht om ze met z’n allen de warming up te zien doen. Deze editie is het aantal 
kinderen natuurlijk verdubbeld, daar zie ik erg naar uit. 

Waarom zei je ja tegen de open dag commissie: 
Onze open dag is gebaseerd op de jaarlijkse open dag die in Groesbeek bij De Treffers werd georganiseerd.
Niek kwam met het idee om ook zo’n dag te organiseren bij SVD, maar dan met een ochtendtraining voor de jeugd. Het leek 
mij goed om dat in de middag aan te vullen met wedstrijden door de seniorenteams. Daarmee was de open dag geboren. 

Waarom moet iedereen naar de open dag komen: 
De open dag is de ‘grand’ opening van het voetbal-seizoen voor de vereniging. De jeugd traint, de oudere jeugd- en de 
seniorenteams spelen wedstrijden tegen omliggende verenigingen. 
Het is een dag voor actieve en niet actieve leden, een dag voor jong en oud. Iedereen is welkom. De huidige editie is in mijn 
ogen het ideale startpunt voor FC Dinxperlo.

Naam: SANDY SCHREUR   
Leeftijd: 48

Functie(s) bij SVD/DZSV: voetballer, voorzitter, organisatie voetbalquiz,
organisatie 90 jarig jubileum en slotfeest SV Dinxperlo.

Voor u ligt de veertiende editie van de Open Dag krant, een bijzondere 
editie! Met veel plezier organiseren wij op zaterdag 24 augustus a.s 
wederom de Open Dag, de eerste van FC Dinxperlo!

Tijdens alle fusiebesprekingen was men het erover eens dat de hoogtepun-
ten van de bestaande verenigingen gehandhaafd zouden moeten worden: de 
snertloop, het burgemeesterstoernooi, de seizoensafsluiting voor de jeugd, 
de playbackshow en natuurlijk de Open Dag. Aan de opzet van de Open 
Dag is dan ook nauwelijks gesleuteld. In de ochtend staan zoals gebruike-
lijk de trainingen voor de jeugd door de eerste elftalspelers op het 
programma. ’s-Middags vinden de wedstrijden van de lagere elftallen, 
JO17-1 en JO19 plaats en om 18.00 uur start het toernooi waarin FC Dinx-
perlo zaterdag 1 en FC Dinxperlo zondag 1 het opnemen tegen de eerste 
elftallen van Ajax Breedenbroek en Suderwick. De opzet van het toernooi 
is gelijk aan dat van de voorgaande edities: de deelnemende teams spelen 
3 x 30 minuten tegen elkaar. 
’s-Avonds is er uiteraard een feestavond met DJ Dylan en we verwachten 
dat het wederom tot in de late uurtjes gezellig zal blijven. 

Om logistieke redenen vindt deze editie nog grotendeels plaats op het 
complex van voormalig SV Dinxperlo en zal ook de ingang daarvan (en 
de fietsenstalling van Schaersvoorde) worden gebruikt. Gezien het aan-
tal wedstrijden wordt er uiteraard wel gebruik gemaakt van de velden en 
kleedkamers van voormalig DZSV. Wij gaan ervan uit dat de Open Dag 
volgend jaar zal plaatsvinden rondom het nieuwe clubhuis van de 
vereniging. 

De fusie heeft ook gevolgen voor de samenstelling van de Open Dag 
Commissie. Wij hebben de twee oud-DZSV leden Diede van Ree en 
Tom Grevers bereid gevonden om onze commissie te komen versterken. 
De voltallige commissie stelt zich hieronder aan u voor. 

Ons motto voor dit jaar is: dubbel zoveel leden, dubbel zo groot feest! 
Wij hebben er zin in en hopen u te mogen begroeten op de eerste 
Open Dag van FC Dinxperlo op 24 augustus a.s.!



Naam:  DIEDE VAN REE
Leeftijd: 25

Functie(s) bij DZSV: Speelster, trainer/leider, (voorheen) damescommissie

Waarom zei je ja tegen de open dag commissie?: 
Nadat ik zelf  een aantal jaar aanwezig ben geweest bij de open dag van SVD, weet ik dat dit altijd een ontzettend leuke, gezellige 
dag en avond is en leek het mij leuk dit samen met oud SVD’ers en DZSV’ers te organiseren voor de nieuwe fusieclub. 

Waarom moet iedereen naar de open dag komen?:
’s Ochtends krijgt de jeugd trainen van de eerste elftallen, dit is natuurlijk een onvergetelijke kans! ’s Middags zijn er wedstrij-
den, super leuk om naar te kijken, onder het genot van een drankje en ’s avonds is er een groot feest, dus gezellig een biertje 
drinken en een dansje doen! Samengevat, een super gezellige dag dus, waarbij je aanwezig moet zijn!

Waarom zei je ja tegen de open dag commissie: 
We hebben destijds met SV Dinxperlo 3 gevoetbald op de open dag van de Treffers en daarna een klein feestje gevierd met muziek 
van de Sjonnies in de feesttent. Zoals Esther al aangaf  kwam Niek met het idee om dit in Dinxperlo ook maar eens te organiseren 
en ik ben toen maar aangesloten bij de commissie. Overigens wil ik er direct bij vertellen dat wij het echt niet alleen met z'n vieren 
nu zessen doen. Het is elk jaar weer een feest om dit te organiseren met een hele groep vrijwilligers en dan niet alleen op de zater-
dag (nacht). Ook de vrijdag (opbouwen) en zondag (opruimen) zijn altijd erg gezellig. Heel veel dank daarvoor namens ons.

Waarom moet iedereen naar de open dag komen: 
De allereerste open dag van onze nieuwe club FC Dinxperlo! Het moment om elkaar (beter) te leren kennen. 
Ouders, begeleiders, broertjes, zusjes, opa's, oma's en anderen kunnen zien hoe zaken georganiseerd zijn binnen de vereniging. 
Er is geen drempel. Iedereen is welkom. 

Naam: PATRICK SIMONS
Leeftijd: 42

Functie(s) bij SVD/DZSV: (voorheen) secretaris bestuur, spaarkascommissie,
interviewer GWP, trainer/leider jeugd, (heden) Open Dag commissie, 
coördinator/leider JO7 en speler zondag 4.

Waarom zei je ja tegen de open dag commissie: 
Ik kwam op het idee door een gesprek met een teamgenoot van Sandy bij De Treffers. We spraken over de open dag die daar werd 
gehouden en dat leek me een goed idee voor SVD. 
We hebben die dag dus in grote lijnen gekopieerd van De Treffers. Van een bescheiden eerste editie is dat in een paar jaar 
uitgegroeid tot wat het nu is. 

Waarom moet iedereen naar de open dag komen: 
Het is een gezellige dag en de ideale opening van het seizoen. En daarnaast is het voor de kinderen leuk om te worden getraind 
door de selectiespelers. 

Naam: NIEK SCHREUR   
Leeftijd: 45

Functie(s) bij SVD/DZSV: voetballer, leider F-pupillen, trainer C-jeugd, 
trainer 2e elftal, antinedienst, organisatie voetbalquiz, organisatie Open Dag.

Waarom zei je ja tegen de open dag commissie: 
Ik heb zelf  geregeld aan de open dag bij SV Dinxperlo mogen meedoen en vond het altijd een mooi initiatief  en gezellige dag. 
Dus toen er voor FC Dinxperlo aanvulling werd gezocht en Niek met de vraag kwam of  ik het team zou willen aanvullen was de 
keuze snel gemaakt. 

Waarom moet iedereen naar de open dag komen: 
Omdat dit een mooie gelegenheid is om kennis te maken met de nieuwe vereniging.

Naam: TOM GREVERS   
Leeftijd: 38

Functie(s) bij SVD/DZSV: Jeugdtrainer en jeugd coördinator (aankomend jaar 
voor JO9) en spelend lid.



DE EERSTE VOORZITTER 
VAN FC DINXPERLO: HENK RIJKS 

Henk Rijks, geboren en getogen in Dinxperlo, is in de regio vooral 
bekend als wethouder en gemeenteraadslid.

Hij noemt zichzelf  “een echte Dinxpersen”, stammend uit de families Rijks 
en Elburg, beter bekend als “opa en opoe Koetjewei van ’t Beggelder”. 
Enerzijds gelooft hij in toeval: “Ik ben nog steeds fan van Ajax omdat ik als 
klein jongetje met mijn vader naar het Olympisch Stadion ging en totaal 
onder de indruk was van alles wat ik daar zag.” Anderzijds kan het gezien 
zijn liefde voor Dinxperlo en zijn streven naar verbinding geen toeval zijn 
dat hij de eerste voorzitter wordt van FC Dinxperlo. 

Het uitgangspunt van een gemeenteraadslid en een voorzitter is voor Henk 
hetzelfde: je bent er voor de belangen van de inwoners of  de leden. 
Dat moet ook de insteek zijn van het nieuwe bestuur van FC Dinxperlo.
Hij vindt het mooi dat er nu één grote voetbalclub is, net zoals hij ook al-
tijd heeft geijverd voor samenvoeging van de scholen in Dinxperlo. “Kin-
deren moeten de keuze maken om te gaan voetballen, niet om lid te worden 
van DZSV of  SV Dinxperlo. Wat dat betreft ligt de toekomst nu open. Na-
tuurlijk nemen de huidige leden hun verleden bij één van die clubs mee en 
sentimenten mogen en moeten er ook zijn. Mijn taak en die van het bestuur 
is om daar sturing aan te geven, de voelhoorns uit te steken en te zorgen 
voor harmonisering. Maar ik heb het gevoel dat iedereen er het beste van 
wil maken.” 

Ook vindt hij dat je als bestuur dingen moet kunnen uitleggen. 
Hij pleit ervoor om eerst te onderzoeken wat de wensen van de leden zijn, 
voordat een besluit wordt genomen. Of  het nu gaat om de landelijke 
politiek, een gezin of  een vereniging: een beslissing dient op een democra-
tische manier te worden genomen. “Vroeger werden er eerst maatregelen 
aangekondigd en werden die daarna pas uitgelegd. Dat is niet meer van 
deze tijd. Natuurlijk realiseer ik mij:  “Allen Menschen Recht getan, ist eine 
Kunst, die niemand kann.” Maar je moet wel naar mensen luisteren en dan 
pas knopen doorhakken. Als we elkaar de ruimte geven en daar waar nodig 
een stap in elkaars richting zetten, kom je vanzelf  bij elkaar.

De jeugd en de toekomst is waar we het allemaal voor doen. 
Wat dat betreft gaat een vereniging zoveel verder dan voetbal. De kinderen 
moeten van elkaar en van volwassenen leren. 

Ze moeten leren verliezen, en wat betrokkenheid en loyaliteit betekent. 
Doorzettingsvermogen, keuzes maken, hoe ga je met anderen om. 
Natuurlijk wil je via de kinderen ook de ouders en grootouders binden aan 
de club. En andersom komen de kinderen natuurlijk ook via hun (groot)
ouders binnen. 
Mensen die ik al heel lang ken, die als kind al bij de vereniging rondliepen, 
zijn nog steeds verbonden aan de club. En er is een vaste kern van vrijwil-
ligers, die blijft bestaan. Vaak zijn dat families, dat gaat over op nieuwe 
generaties. In dat opzicht is sport is onbetaalbaar, het verbindt mensen.”

Zijn eigen gedrevenheid vindt wellicht oorsprong in zijn leven als sport-
man. Hoewel hij als klein jongetjes lid werd van de voetbal- en gymvereni-
ging van SV Dinxperlo, werd al snel duidelijk dat dat niets voor hem was. 
“Ik zette me altijd voor 100% in en na de wedstrijd was ik kapot, terwijl er 
anderen waren die met een droog shirt het veld af  liepen.” 
Hij stapte over op fietsen, wat al snel zijn grote passie werd. Hij had talent, 
maar was huiverig voor profsport. “Dat gaat over geld en daar zou het ei-
genlijk niet over moeten gaan. Ik hou echt van fietsen, het hangen in de 
bochten, demareren en premiesprinten.” 
Als student aan de PABO kreeg hij in het jaar dat hij stage moest lopen 
een aanbieding om prof  te worden in het buitenland. Hij koos ervoor om 
les te geven, dat vond hij mooi. Het fietsen kon hij ook op een ander niveau 
doen, daaruit haalde hij veel meer voldoening. Niettemin behaalde hij in die 
periode wel 10 tot 15 overwinningen in regionale rondes en had hij waar-
schijnlijk de befaamde Ronde van Gendringen gewonnen als zijn directe 
tegenstander hem niet tegen de dranghekken had gekwakt. 

Hoewel hij aangeeft gedrevenheid belangrijk te vinden, is het hoofddoel 
wat hem betreft niet om in een bepaalde klasse te voetballen.
“FC Dinxperlo moet vooral een club zijn waar iedereen bij wil horen en 
waar iedereen zich thuis voelt. Van daaruit kan er een gezamenlijk doel 
ontstaan, een gezamenlijke ambitie om kampioen te worden en daarmee 
promotie af  te dwingen.”

Hij haalt nog maar eens de vergelijking aan die hij tijdens de presentatie 
van het nieuwe shirt uitsprak: 
“Het voetbal is als een warme jas. Die jas heeft een blauwe of  een groene 
voering en FC Dinxperlo is de nieuwe buitenkant.“

“Het voetbal is als een warme jas. Die jas 
heeft een blauwe of een groene voering en 

FC Dinxperlo is de nieuwe buitenkant.“



DRIE GENERATIES TE GROTENHUIS, 
EEN MIX VAN GROEN EN BLAUW

Op een mooie zomeravond spreken we drie generaties Te Grotenhuis: 
Willy (82), René (54) en Sid (16). 
Op de achtergrond spelen De Pluckermuzikanten en rondom ons zijn 
de voorbereidingen op het eindfeest van SVD in volle gang. Dat weer-
houdt hen er niet van hun visie op het voetbal in Dinxperlo te geven. 

Willy meldde zich in 1942 aan bij SVD en werd dus 2 jaar geleden gehul-
digd als 75-jarig lid. Met de B, de A en later 3 keer het eerste elftal werd hij 
kampioen. 
Het laatste kampioenschap had tot resultaat dat SVD met het “gouden 
team” in de eerste klasse speelde. Daarnaast zat hij in het bestuur, organi-
seerde hij de jeugddag, was nauw betrokken bij de totstandkoming van het 
jubileumboek en nam hij het initiatief  voor het organiseren van een bazar 
met als inzet de aanschaf  van verlichting op het hoofdveld. Willy trainde 
diverse teams van SVD, waaronder het eerste elftal. Bij DZSV trainde hij 
eveneens diverse elftallen, waaronder 4 jaar het eerste. Ook organiseerde 
hij er de onderlinge toernooien. 

René voetbalde in de jeugd van SVD en speelde 15 jaar in het eerste elftal, 
tussendoor maakte hij kort een uitstapje naar De Graafschap. 
“Voetbalkwaliteiten zijn niet voldoende om betaald voetbal te kunnen 
spelen. Naast dat je het geluk moet hebben van een trainer die iets in je 
ziet, zijn er veel factoren die maken of  je al dan niet slaagt. En misschien 
was ik ook wel een tikje te eigenwijs”. Daarna speelde hij nog vele jaren in 
het eerste, tweede en derde elftal van SVD. Hij trainde er ook de jeugd en 
het tweede elftal waarmee hij kampioen werd. Bij DZSV was hij vier jaar 
trainer van het tweede elftal en met de fusie in zicht sloot hij zich aan bij de 
Technische Commissie. 

René was ook trainer van de F2 en E2 van DZSV toen Sid daarin voetbal-
de. Sid begon op zijn zesde bij DZSV en speelt nu in de A1. Hij maakte op 
zijn 15e zijn debuut in het eerste elftal. In het kader van zijn stage voor de 
opleiding Sport en Beweging was hij assistent trainer van de JO11.

De vraag of  er grote verschillen zijn tussen de beide verenigingen wordt 
door alle drie ontkennend beantwoord. Willy: “Vroeger was het verschil 
groter, was er veel meer een scheidslijn tussen groen en blauw. Ik heb wel 
het idee dat DZSV wat makkelijker te besturen was dan SVD, daar waren 
de leden toch vaak wat mondiger”. 

René vult aan: “Er wordt heel vaak gesproken over cultuurverschillen 
tussen beide clubs. Maar toen ik bij DZSV aan de slag ging merkte ik dat 
dat eigenlijk heel erg meevalt.” Als er al verschillen zijn geweest, dan lijken 
die met de generaties steeds meer te vervagen. 
Sid: “In mijn vriendengroep zitten jongens van DZSV en van SVD. 
Het enige verschil is dat de ene helft in het groen en de andere helft in het 
blauw voetbalt. En als het mogelijk is dan komen we naar elkaars wedstrij-
den kijken.”

Wel is het lidmaatschap van de vereniging natuurlijk aanleiding tot 
grappen. Toen René bij De Graafschap ging voetballen konden zijn 
zwagers – allen lid van DZSV – het niet nalaten om hem erop te wijzen dat 
hij nu eindelijk in de juiste kleuren voetbalde. 

En als Sid met zijn blauwe voetbalsokken aan bij SVD kwam, kon 
SVD-coryfee Jan Bussink het niet nalaten om daar een opmerking over te 
maken. 

Alle drie waren ze voorstander van de fusie. Ze zien het belang voor de 
jeugd en denken dat als de sterke punten van beide clubs worden 
gecombineerd, er iets heel moois kan ontstaan. Ook zijn ze voorstander van 
het meenemen van de succesvolle elementen van beide clubs: de club van 
50, de snertloop, de playbackshow en de open dag. 

Willy: “Prachtig dat er met zo’n hoge opkomst en met zulke cijfers is 
gestemd voor de fusie en dat er aan beide kanten gejuicht werd toen de 
uitslag bekend werd. 
En de open dag is hèt voorbeeld van dat het mogelijk is om met beide clubs 
en natuurlijk ook Ajax Breedenbroek een mooi feestje te vieren.” 
Met uitspraken over of  de fusie ook betekent dat er in een hogere klasse 
kan worden gespeeld, zijn ze voorzichtig. Wel zijn ze van mening dat er 
een goed plan moet komen, ook financieel. 

Sid: “Uitkomen in een hogere klasse is misschien wel mogelijk maar dat zal 
in ieder geval een aantal jaren gaan duren.”

Gevraagd naar het mooiste moment in hun voetbalcarrière antwoordt 
Willy: “De beslissingswedstrijd tegen WAVV, waardoor we naar de eerste 
klasse promoveerden. En het kampioenschap in de vierde klasse, waarbij we 
van Ajax B wonnen met 1-0.” 
René geeft aan dat hij niet één moment kan noemen, alle kampioenschap-
pen, ook die als trainer, zijn speciaal. 
Wel houdt hij van een goede voetbalgrap..“Toen ik bij het eerste elftal zat, 
stonden met 2-1 achter tegen VIOD. Ik zei: “Als we winnen dan hebben we 
de periodetitel”. We wonnen en vierden een gigantisch feest bij Café Flip.” 
Pas toen het feest afgelopen was kwamen ze erachter dat ik die periodetitel 
verzonnen had.”
Sid noemt als hoogtepunten het kampioenschap met de B, zijn debuut in 
het eerste elftal op zijn 15e en recent het meedoen met een internationaal 
toernooi in Varsseveld, waarin hij het met een regio-elftal opnam tegen 
Mexico, Galatasaray, Red Bull Brasil en PSV. 
Willy en René denken dat er nog wel meer hoogtepunten gaan komen, 
want volgens hen is Sid de meest getalenteerde voetballer van hen 
drieën. 

Ook over de prognose voor de nabije toekomst zijn ze het eens. 
“Voor de zaterdag wordt het lastig. Eerst maar eens handhaven, en daarna 
verder kijken.” 
Bij de zondag zijn ze het erover eens dat een periodetitel zeker tot de mo-
gelijkheden behoort. En Sid denkt dat de JO19 in het linkerrijtje moet kun-
nen eindigen. 

Of  deze voorspellingen uit gaan komen, zal komend seizoen blijken. 
De start daarvoor wordt in ieder geval gemaakt tijdens de open dag, waar 
Willy, René en Sid uiteraard ook aanwezig zullen zijn. 

En als Sid met zijn blauwe voetbalsokken 
aan bij SVD kwam, kon SVD-coryfee

Jan Bussink het niet nalaten om daar een 
opmerking over te maken. 



BENNO VRIEZE EN
ARJAN WOLSINK

Daar waar veel mensen in de veronderstelling zijn dat de fusie tussen 
de Dinxperlose voetbalclubs plaats vindt tussen 2 verenigingen, is er 
in werkelijkheid nog een derde partij bij de fusie betrokken, namelijk 
die van het zaalvoetbal. Wij spreken met 2 bestuursleden van de voor-
malige Futsal Club Dinxperlo, Benno Vrieze en Arjan Wolsink.

De FCD werd opgericht op 2 februari 2011. In het verleden waren er al 
eerder zaalvoetbalteams in Dinxperlo, maar deze gingen min of  meer aan 
hun eigen succes ten onder. 
Doordat de toenmalige teams een aantal keren gepromoveerd waren, speel-
den ze op een dusdanig niveau dat de competitie daarvan op maandagavond 
werd afgewerkt. De meeste spelers, die gewend waren om op vrijdagavond 
te spelen, moesten op dinsdag natuurlijk gewoon werken en hadden geen 
zin om op maandagavond, soms zelfs vanaf  22.30 uur, nog een wedstrijd te 
spelen. 
Dat betekende het einde van de toenmalige zaalvoetbalcompetitie. 

In 2011 werkten enkele potentiële spelers van FCD voor Benno. 
Regelmatig werd er gesproken over hoe leuk het zou zijn om op 
vrijdagavond een potje in de zaal te voetballen, en langzaam omstond het 
idee om een nieuwe zaalvoet-
balvereniging op te richten. 
Benno was uitbater van het 
Sportcafé en was enthousiast 
over een vriendenteam met 
spelers van Breedenbroek, 
DZSV en SVD in de zaalvoet-
balcompetitie. Toen Bribus 
aangaf  de uit- en thuistenues 
te willen sponsoren en er 
genoeg spelers waren die 
mee wilden doen, was “FCD 
Sportcafé” een feit. 

Benno was in het verleden 
zelf  keeper in de zaal. Tot de 
B-junioren voetbalde hij voor 
SVD. Dat was, naar eigen zeg-
gen, een matig succes: 
“Ik mocht altijd invallen als 
het 3-0 of  0-3 was.” Toen hij 
in de B-jeugd voetbalde, 
begon hij te werken in de 
horeca. Dat betekende over-
dag voetballen en ’s-avonds 
tot in de late uurtjes werken. 
Deze combinatie bleek niet vol te houden en hij koos voor de horeca. Na in 
verschillende Gelderse restaurants te hebben gewerkt, kwam hij in 1988 
terug in Dinxperlo en werd uitbater van Het Sportcafé. Daarmee begon 
ook de traditie van de voetballers en trainers die na de donderdagavond-
training nog even wat gingen eten bij Het Sportcafé en zich de volgende 
ochtend op het werk of  op school afvroegen waarom ze het gisteravond 
wéér zo laat hadden gemaakt. 

Arjan begon als voetballer bij DZSV, maar stapte bij de E-pupillen over 
naar SVD omdat zijn vrienden en jongens bij hem uit de klas daar ook 
voetbalden. Vanuit de jeugd ging hij naar het derde elftal, mede omdat hij 
in Nijmegen ging studeren en om die reden vaak niet kon trainen. 
Inmiddels is zijn studie afgerond en woont hij weer in Dinxperlo. Ook hij is 
vanaf  2011 betrokken bij het zaalvoetbalteam. 

Aan het eind van afgelopen seizoen nam hij de beslissing om te stoppen 
met het veldvoetbal, en het lijkt erop dat een blessure ook het einde van 
zijn zaalvoetbalcarrière betekent. Hij blijft wel bij de nieuwe vereniging 
betrokken, onder andere als leider bij het futsalteam. 

Vorig jaar was de basis van de 3 futsalteams vaak krap, zeker omdat er ook 
veel geblesseerde spelers waren.

Om die reden start de competitie dit jaar met 2 teams. In 2011 werd er 
gestart met 1 team en op het hoogtepunt in 2014 bestond FCD uit
6 teams. 
Benno hoopt dat het samengaan van de verenigingen voor een aantal 
spelers een impuls zal zijn om ook in de zaal te gaan voetballen. Jammer 
genoeg is het lastig om Duitse leden aan te trekken, omdat in het Duitse 
futsal behoorlijk afwijkende regels gelden. 

Ook ten opzichte van het veldvoetbal gelden in het futsal wat andere re-
gels. Zo is er enkele jaren geleden, ter bescherming van de zaalvoetballers, 
de zogenaamde “plofbal” ingevoerd. 
Deze bal is wat kleiner (een “viertje”, waar op het veld met een “vijfje” 
wordt gespeeld) en hiermee wordt minder hard geschoten. Ook zijn er 
andere regels ten aanzien van lichamelijk contact en de afstand tot een 
tegenstander bij een vrije trap (5 meter). 

Zowel Benno als Arjan zijn altijd voorstander geweest van een fusie. “Bij 
ons speelden alle spelers al samen, waarom zou dat bij het veldvoetbal niet 
kunnen? ” Die samenvoeging had voor FCD nog wel wat juridische con-
sequenties. Uit een poll was als favoriete naam “FC Dinxperlo” naar voren 

gekomen, maar dat was al de 
naam van de zaalvoetbal-
vereniging. 

Door de regelgeving van de 
KNVB moest die vereniging 
eerst worden opgeheven 
voordat het nieuwe FC Dinx-
perlo kon worden opgericht. 
“Daarover had wel in een wat 
eerder stadium met ons over-
legd mogen worden, maar 
uiteindelijk is alles goed 
gekomen. 
Wij hadden alleen als harde 
eis dat er voor onze leden 
niets mocht veranderen, en 
dat is gelukt. En uiteraard 
blijft ons thuishonk Sportcafé 
De Peppel, de opvolger van 
Het Sportcafé. Dat is sinds 
jaren onze sponsor en de plek 
waar wij na het voetballen 
een biertje drinken.”

Het zaalvoetbal kent in 
Dinxperlo geen vrouwen en/of  jeugdafdeling. De oorzaak daarvoor is dat 
er in de regio weinig vrouwen- en jeugdteams spelen, waardoor alle wed-
strijden erg ver weg moeten worden gespeeld. Hoewel er af  en toe wel 
aanvragen van vrouwen en (ouders van) jeugdleden zijn, blijkt dat tot nu 
toe niet haalbaar. 

Benno en Arjan verwachten dat er voor het futsal weinig zal veranderen 
door de fusie.
“Wellicht gaan wij als bestuur nog onderdeel uitmaken van één van de 
commissies van FC Dinxperlo, maar voor de leden zal er niet veel verande-
ren. “Naast de competitie hebben we een aantal hoogtepunten in het 
seizoen met het jeugdtoernooi, het bedrijventoernooi en natuurlijk het 
burgemeesterstoernooi. Vooral dat laatste wordt altijd zeer gewaardeerd en 
goed bezocht, dus dat moet je ook niet willen veranderen. 

Het enige dat voor ons echt anders wordt, is de kleur van het tenue.”

De FCD werd opgericht op 2 februari 2011. 
In het verleden waren er al eerder zaalvoetbalteams 

in Dinxperlo, maar deze gingen min of meer aan 
hun eigen succes ten onder. 



Programma Open Dag FC Dinxperlo
Zaterdag 24 augustus 2019

10.00 – 10.25 uur verzamelen jeugd voor trainingen

10.25 – 10.30 uur opening FC Dinxperlo kunstgrasveld door voorzitter Henk Rijks

10.30 – 10.40 uur warming-up

10.45 – 12.00 uur jeugdtrainingen O17, O15, O13, O12, O11, O10, O9, O8, O7

12.15 uur   groepsfoto jeugd op de tribune

12.20 uur   einde ochtendprogramma

14.00 uur   START WEDSTRIJDPROGRAMMA
Veld 1:   FC Dinxperlo O19-2/3 - Erix/KSV O19-1
Veld 2:   FC Dinxperlo O17-1  - Varsseveld O17-1
Veld 3:   FC Dinxperlo Vr 35+  - Ajax Br. Vr.
Veld 4:   FC Dinxperlo zon 3  - Ajax Br. 2

16.00 uur
Veld 1:   FC Dinxperlo Vr 1  - AD’69 Vr 1   
Veld 2:   FC Dinxperlo zat 2  - Varsseveld 3 
Veld 3:   FC Dinxperlo zon 2   - AZSV 4
Veld 4A:   FC Dinxperlo 35+ 1  - FC Dinxperlo 35+ 2
Veld 4B:   FC Dinxperlo 40+  - Ajax Br. 40+
Veld 5:   FC Dinxperlo O19-1  - Varsseveld O19-1

18.00 uur   VELD 1 & 5: TOERNOOI MET DEELNAME VAN: 
    FC Dinxperlo zat 1, FC Dinxperlo zon 1, GSV 09 Victoria Suderwick en
    Ajax Breedenbroek.

12.00 - 21.00 uur BBQ
21.00 - ??? uur  Frietkraam + snacks, verzorgd door Gijs Mateman.

20.00 – 00.30 uur FEESTAVOND MET DJ DYLAN 

WIJ WENSEN U ALLEN EEN GEZELLIGE EN SPORTIEVE OPEN DAG 
BIJ  FC DINXPERLO.

 



CLAUDIA THESING-HULSHORST
EN BENNIE NYENKAMP

Vrouwenvoetbal is tegenwoordig een hot item, niet in de laatste 
plaats vanwege de prestaties van de “Oranje Leeuwinnen” die zich op 
het moment van dit interview voorbereiden op de finale van het WK. 
Toch is het zeker ook in Dinxperlo niet nieuw. 
We spreken met Claudia Thesing-Hulshorst en  Bennie Nijenkamp, 
sinds jaar en dag trainers van het vrouwenvoetbal in Dinxperlo. 

Claudia heeft zelf  ook gevoetbald, maar alleen in de jeugd van SVD. 
Bennie heeft gevoetbald tot de C- jeugd, daarna werd hij keeper “omdat er 
niemand lang genoeg was om in de goal te staan.” Hij bleek echter een
talent en was sindsdien vaste keeper. Op zijn 15e keepte hij zijn eerste 
wedstrijd voor het eerste elftal van SVD en dat heeft hij, met uitzondering 
van enkele periodes waarin hij geblesseerd was, volgehouden tot zijn 43e.. 
In 1980, het jaar van de overstap van ’t Gielink naar ’t Welink, werd hij 
kampioen, welk kampioenschap lang het laatste van het eerste elftal zou 
blijven. 

Uiteraard volgen beiden ook het WK, vaak samen met hun voetballende 
dochters Romy, Klaske en Lynn. Ze zijn het erover eens dat het voetbal dat 
de Nederlandse vrouwen momenteel spelen niet altijd goed is. 
Claudia: “Soms denk ik wel eens: zet er maar één van ons team in.” 
Spannend vinden ze het zeker, en uiteraard is het vrouwenvoetbal nog niet 
zo doorontwikkeld als bij de mannen; zij spelen nog maar een jaar of  zeven 
eredivisie. Hoe dan ook wordt de finale van zondag vol spanning tegemoet 
gezien. 

Hoewel het vrouwenvoetbal in Dinxperlo, en met name bij DZSV, altijd 
al een goede naam had, denken ze dat het door het WK nog wel eens een 
boost zou kunnen krijgen. 
Toen Claudia in 2003 bij SVD begon, was daar al enige tijd geen meiden-
voetbal meer. Dochter Romy deed mee met schoolvoetbal en vond dat erg 
leuk. Ze wonnen veel en er waren 5 meisjes uit haar klas die ook erg en-
thousiast waren. Claudia trainde de meiden op een grasveldje aan de Koen-
dersweg en vond het jammer dat er bij SVD geen team voor hen was, toen 

de vraag kwam waarom ze zelf  niet bij SVD trainingen 
ging geven. Aldus geschiedde, en dat werd al snel suc-
cesvol: veel zusjes en vriendinnetjes van de reeds bij 
SVD voetballende jongens waren ook heel enthousiast 
en binnen enkele weken trainde 

Claudia 22 F-pupillen. Vier jaar later, bij de 
D-pupillen, kwam Bennie erbij als trainer en 
sindsdien zijn ze al 12 jaar trainer van de mei-
den en later vrouwen van SVD. 

Hoewel 12 jaar natuurlijk wel erg lang is, 
komt het in het vrouwenvoetbal vaker voor 
dat trainers langer bij een club blijven dan bij 
de mannen. 
Volgens Claudia en Bennie zijn vrouwen daar 

over het algemeen toch wat makkelijker in, en als 
er dingen niet lekker lopen kijken ze ook eerst 
naar zichzelf  en wordt niet, zoals bijna gebruike-
lijk in het betaalde voetbal, de voetbaltrainer op 
straat gezet. 
En hoewel er serieus getraind wordt en er zeker 
ook ambities zijn, vinden de meiden het ook 
belangrijk dat het gezellig is in een team en dat er 
onderling goed met elkaar wordt omgegaan. 
Dat zie je volgens hen ook terug in de wedstrijden 
van het Nederlands team: er vallen veel minder gele 
kaarten, men blijft niet onnodig lang liggen bij 
blessures en er wordt minder doorgerold na over-
tredingen. Vrouwen staan vaak positiever op het veld. 

Afgelopen seizoen werd ook eindelijk het kampioen-
schap behaald. Wat betekende dat voor hen? Bennie: 

“We hadden er een aantal jaren tegenaan gehikt, 
maar het lukte steeds net niet. 

Soms begon je een seizoen heel goed, maar kreeg je halverwege last van 
blessures in een toch al smalle selectie, dan red je het net niet. Mijn vrouw 
Kitty zat bij het laatste vrouwenteam dat kampioen werd bij SVD, dat was 
al 30 jaar geleden. En nu werden mijn dochters Klaske en Lynn kampioen, 
dat was wel mooi.” 

Uiteraard willen ze het afgelopen seizoen een goed vervolg geven bij 
FC Dinxperlo. Hoe schatten zij de mogelijkheden in?
“Afgelopen seizoenen hebben we veel last gehad van blessures. Doordat we 
nu een hele ruime selectie hebben, 23 vrouwen, kun je dat beter 
opvangen. En er komen een paar hele goede speelsters bij van DZSV, dus er 
valt zeker wat te halen. Ik ga ervan uit dat het linkerrijtje wel haalbaar is. 
Daarnaast is het fijn dat we nu ook op kunstgras kunnen trainen. We train-
den vaak op het derde veld, dat een groot deel van het jaar heel slecht is. 
Een goede grasmat is natuurlijk het allermooist, maar dat is met de huidige 
bezetting van de velden een groot deel van het jaar niet mogelijk.” 

Met het antwoord op de vraag of  FC Dinxperlo de ooit toonaangevende 
regionale rol van DZSV zou kunnen overnemen, zijn ze voorzichtig. 
“We hebben een aantal goede speelsters en er zijn volop talenten in de O15 
en O17. De vraag is echter, net als bij het mannenvoetbal overigens, wat 
daarvan overblijft. Blijft een team bij elkaar of  zijn er veel meiden die weg 
gaan uit Dinxperlo, die gaan studeren. Als de groep grotendeels bij elkaar 
blijft, dan kan er wel iets moois ontstaan. Een klasse hoger, derde klasse, 
moet op termijn zeker haalbaar zijn.” 

De huidige aanwas bij de meiden en vrouwen is goed. 
Wat moet FC Dinxperlo doen om die ontwikkeling in stand te 
houden? 
“Van andere sporten zoals volleybal hebben we denk ik niet echt concur-
rentie, dat is toch een binnensport en heel anders dan voetbal. 
En we hebben een hele actieve damescommissie, dat is erg belangrijk en die 
doen goed werk. 

Beiden zijn positief  dat de fusie tussen DZSV en SVD heeft plaats-
gevonden. 
Bennie: “Wel vind ik het jammer dat er niet meteen 
een keuze is gemaakt voor zaterdag of  zondag, ik 
denk dat het voor de ontwikkeling van de club beter 
was geweest als je meteen voor één prestatie-elftal 
kiest. Maar ik begrijp ook wel dat er goede redenen 
zullen zijn geweest om die keuze nog niet te 
maken.” 
Ze zijn ervan overtuigd dat uit de fusie een 
mooie vereniging zal ontstaan, die misschien 
wel ooit 2e klasse kan spelen. Maar dat is wel 
een streven voor de lange termijn. En het 
mooie van Dinxperlo is: er zijn weinig spelers 
van buitenaf, maar er is ook weinig verloop. 
Als spelers lid worden, blijven ze vaak wel hier. 

Tijdens de open dag spelen de vrouwen om 
16.00 uur op het hoofdveld tegen AD ’69. 
Zien ze daar naar uit? 
“Ja, zij zijn weliswaar kampioen geworden, maar 
wij ook. Vorig keer kampten wij met veel 
blessures en kwamen er veel meiden net terug van 
vakantie, en er was nauwelijks getraind. 
We beginnen nu vroeger met trainen zodat iedereen 
wat fitter is, en daarnaast beschikken we natuurlijk 
over een veel bredere selectie. 
Dus we zijn benieuwd.”

Nog een laatste vraag. “Jullie werken al zo lang 
samen, hebben jullie in al die jaren nooit eens ruzie 
gehad? “
Wij maken geen ruzie met elkaar, alleen met de 
scheidsrechter.”

Vrouwen zijn daar over het algemeen toch wat 
makkelijker in. Als er dingen niet lekker lopen 
kijken ze ook eerst naar zichzelf en wordt niet, 

zoals bijna gebruikelijk in het betaalde 
voetbal, de voetbaltrainer op straat gezet. 



Iedereen kent wel zo iemand: de vrijwilliger die nooit op de voor-
grond treedt, maar er altijd is. Zo iemand die je altijd om hulp kunt 
vragen en die nooit nee zegt. Iedereen kent hem, en hij kent iedereen 
op de vereniging. Toen wij op zoek waren naar zo’n vrijwilliger, werd 
opvallend vaak de naam van Erik Rougoor genoemd. Hoogste tijd om 
hem in de spotlights te zetten. 

Erik begon op 7-jarige leeftijd als voetballer bij DZSV, samen met 
overbuurman Ronald Jansen. 
Vanuit de jeugd ging hij voetballen in het derde elftal. Daar speelde hij 
samen met een aantal oud eerste elftalspelers. “Dat was een mooie periode. 
Ik had nog wel eens de neiging om mezelf  uit de wedstrijd te praten, maar 
zij stimuleerden mij om door te gaan.” Op zijn 32e kreeg hij fysieke proble-
men en stopte hij als voetballer.  

Erik was eerst werkzaam als timmerman en werd later meubelmaker. 
Hij werkte voor Timmer- en Meubelfabriek Rutgers in De Heurne. 
“We maakten ombouw voor bijzondere orgels, allemaal stukwerk. We 
bouwden vooral voor Johannus Orgelbouw uit Ede, dat was toch wel de 
Mercedes onder de orgels. Ook maakten we unieke stukken van bijzondere 
houtsoorten, bijvoorbeeld voor miljonairs uit Japan.” 

Hoewel hij vanwege zijn fysieke problemen niet meer als meubelmaker 
werkt, zit hij alles behalve stil. Bij DZSV zit hij bij de Facilitaire Commissie 
en hij is betrokken bij het onderhoud van de velden.
Maar vooral ook is hij de man van de ICT en alles wat daarmee samen 
hangt. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat iedereen informatie over de wed-
strijden in Dropbox kan invullen, zodat hij op zaterdag een overzicht voor 
die dag kan ophangen: programma, kleedkamers, veldindeling, scheids-
rechters. “Die ICT is een behoorlijk uit de hand gelopen hobby. Ik heb daar 
eigenlijk nooit een opleiding voor gevolgd, maar heb mezelf  gewoon alles 
geleerd door dingen te proberen. Dat is denk ik wel behoorlijk gelukt: veel 
mensen weten mij te vinden als ze een probleem met hun computer hebben. 
En wat ik ook leuk vindt is bijvoorbeeld studenten adviseren die voor hun 
opleiding een tekenprogramma nodig hebben. Dan hebben ze toch net iets 
anders nodig dan een gemiddelde computer.” De hobby is dusdanig uit de 
hand gelopen dat hij nu thuis een slaapkamer heeft omgebouwd tot
 computerkamer. “Dat is wel handig, ik trek de deur dicht en zie de rommel 
niet meer.”

Hij noemt zichzelf  ook wel de “regelneef ” van de vereniging. 
En hij zorgt voor ontvangst van de tegenstanders en scouts, want hij vindt 
het belangrijk dat dat gebeurt. 

Iedere zaterdag is hij om 6.30 uur op de club. Hij zet koffie en zorgt voor 
een muziekje. “Ik ben er zo vroeg voor de leiders en teams die naar een 
verre uitwedstrijd moeten. Ik merk dat ze dat prettig vinden, je komt toch 
anders binnen als er iemand is, als je een kopje koffie kunt drinken. Hij 
vindt het zelf  leuk om te doen, dus het voelt niet als een verplichting of  
een opgave. 

Volgens Erik zijn er veel mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de 
vereniging.
 “Dat zie je niet als je zelf  nog voetbalt, dan vind je dat normaal. Pas als 
je zelf  dingen voor de club gaat doen, zie je hoe vaak andere vrijwilligers 
daar ook zijn, zeker sinds de privatisering van de vereniging. Ik denk dat 
dat toch wel typerend is voor deze regio. Het is fijn dat mensen dat hier 
nog steeds uit zichzelf  doen, je hoort ook wel van clubs dat het een ver-
plichting is die volgens een wekelijks schema wordt uitgevoerd.” Hij vindt 
het zelf  leuk om contact met de jeugdleden te maken. “Dat doe ik bewust. 
Ze kennen mij allemaal en ik ken hen. Dat betekent ook dat ze naar mij toe 
komen als er iets aan de hand is, het is belangrijk dat ze weten dat dat kan.”

Hij heeft wel gemerkt dat de fusie vooral bij de oudere leden veel teweeg 
heeft gebracht. “Ik denk dat er, net als de gewenningstraining voor de 
jeugd, bij heel veel leden ook een gewenningsfase is geweest. 
En de één heeft daarvoor wat meer tijd nodig dan de ander. In het begin 
was men sceptisch, dat was ik zelf  ook. Ik dacht ook dat het niet zo’n vaart 
zou lopen, omdat ik al verschillende keren had meegemaakt dat er over een 
fusie werd gesproken. Maar toen de onderhandelingen tussen de buurman 
naast mij en de buurman aan de overkant (de voorzitters van DZSV en 
SVD) serieus werden, merkte je toch aan gesprekken op verjaardagen of  
tijdens de koffie op de vereniging dat er wat meer toenadering kwam. Bij 
veel ouderen die in het begin hadden aangegeven misschien wel te willen 
stoppen als vrijwilliger kwam het besef: “Mijn kleinkinderen blijven 
natuurlijk wel voetballen voor de vereniging. Daar wil ik me dan toch voor 
blijven inzetten.”” In de praktijk merkt hij dat het eigenlijk allemaal heel 
soepel loopt. “Je doet iets om de vereniging vooruit te helpen en bij ieder-
een is er de wil om er iets van te maken. Soms zijn er praktische problemen, 
maar daar kom je samen wel uit.”

Over het antwoord op de vraag wat hij denkt te gaan missen van de oude 
vereniging moet hij even nadenken. “Ik denk het gemoedelijke, het 
vertrouwde tussen de mensen met wie je al heel lang samenwerkt. Er zijn 
nu veel nieuwe dingen waar je nog aan moet wennen. Maar ik kijk er ook 
naar uit om onderdeel uit te maken van de nieuwe vereniging en de boel 
aan de praat te krijgen. Samen lossen we dat wel op.”

ERIK ROUGOOR Volgens Erik zijn er veel mensen die zich met 
hart en ziel inzetten voor de vereniging.



De clubkleuren werden bepaald op zwart-geel en er werd besloten een 
terrein op de Vlaswinkel (op ’t Beggelder) te huren voor de wedstrijden. 
Op 26 maart werd de eerste wedstrijd gespeeld tegen DES uit Doetinchem. 
Het blauwgetruide Dinxperlo ging met 4-0 ten onder. 

Later dat jaar werd het verbod voor Nederlandse spelers opgeheven waarna 
een aantal Dinxperlose spelers weer op het vertrouwde nest in Suderwick 
gingen spelen. De nieuwe voetbalvereniging had het moeilijk maar kon in 
1923 toch aan de competitie deelnemen. Een nieuw terrein bij de Keupen-
brug, in de volksmond “de Broamheuvel”, werd in gebruik genomen. In het 
eerste jaar eindigde Dinxperlo op een teleurstellende vijfde plaats, in 1925 
kon al de eerste titel gevierd worden dankzij een 1-2 zege in Etten. 
Dinxperlo behaalde uiteindelijk 8 kampioenschappen.   

DZSV (10 maart 1956)

Sinds 1948 was via de KNVB zaterdagvoetbal mogelijk in competitie-
verband. Ook SV Dinxperlo kreeg een zaterdagtak en al snel waren twee, 
drie teams actief  op de zaterdagmiddag. Het toenmalige bestuur zette 
begin jaren 50 vol in op de talentvolle jeugd en liet deze lichting, met 
spelers als Schuurman, Te Grotenhuis, Elburg en Bussink doorstromen 
naar het eerste team van de zondag. De zaterdagspelers voelden zich daar-
door het vijfde wiel aan een wagen. 

FC Dinxperlo ontstaat uit de voetbalverenigingen SV Dinxperlo, 
DZSV en futsalvereniging FCD. 
Het ontstaan van FCD is opgenomen in het interview dat de open dag 
commissie heeft gehad met de voormalige bestuursleden van FCD, Arjan 
Wolsink en Benno Vrieze. Hier gaan wij in op de ontstaansgeschiedenis 
van SV Dinxperlo (1922), DZSV (1956) en FC Dinxperlo (2019).

SV Dinxperlo (10 maart 1922)

In de jaren na WOI speelden Dinxperlose voetballers samen met de Duitse 
buren van Suderwick bij Victoria 09 Suderwick. Vooral in 1920 en 1921 
leidde dat tot successen. In februari 1921 werd nog het kampioenschap 
gevierd door Friedrichsveld met 4-1 te verslaan. In december 1921 
verscheen in de Graafschapbode een artikel waarin stond dat de Duitse 
Bond in Wesel niet meer toestond dat Nederlandse spelers in de Duitse 
competitie zouden spelen. 

Het verbod betekende voor 7 Dinxperlose voetballers dat zij niet meer 
mochten uitkomen voor Victoria en ook een jeugdteam met voornamelijk 
Dinxperlose spelers was het slachtoffer van het verbod. Het verbod was de 
aanleiding om in Dinxperlo een voetbalvereniging op te richten. 
Op 10 maart 1922 vond er in hotel Boland, het huidige Old Dutch, een 
vergadering plaats onder leiding van veldwachter G.L. Veerman. Op deze 
vergadering werd besloten een Dinxperlose voetbalvereniging op te rich-
ten en bij voldoende belangstelling zou ook een afdeling gymnastiek en 
korfbal worden opgericht. 

Het voorlopige bestuur bestond uit G.L. Veerman, Theo Vogel, Johan 
“Pekkelprins” Prinzen, Arie Knulst, D. de Leeuw en H.W. Schoppers. 
 45 personen gaven zich op als lid van de voetbalvereniging die een week 
later tijdens de volgende vergadering Sport Vereniging Dinxperlo zou gaan 
heten. 

HET ONTSTAAN VAN 
FC DINXPERLO

Hier gaan wij in op de 
ontstaansgeschiedenis van 

SV Dinxperlo (1922), DZSV (1956) 
en FC Dinxperlo (2019).



Zij wilden ook serieuzer aan de slag met prestatievoetbal maar het bestuur 
opteerde voor het zondagvoetbal. 
De zaterdagspelers verenigden zich en stuurden een brief  naar het bestuur 
van SV Dinxperlo dat zij een eigen vereniging wilden oprichten voor het 
zaterdagvoetbal, het liefst onder de vlag van SV Dinxperlo. Het bestuur 
van SV Dinxperlo reageerde met de mededeling dat er op zaterdag kon 
worden gevoetbald bij de club en dat het beleid omtrent zaterdagvoetbal 
niet zou veranderen. Samen met enige ontevreden spelers van de zondag 
die door de jeugd waren gepasseerd werd geprobeerd een afscheiding van 
de “moederclub” te bewerkstelligen. 

In de “Paerdestal”, een bijgebouw van Ons Huis werd een eerste bijeen-
komst gehouden waarbij onder meer Theo Hofs, Theo Zweerink, Theo 
Rijks en Jan Leeuwenstein aanwezig waren. Later namen ook Herman 
Jansen (oud-voorzitter SVD), Gert Plucker en Piet Albert deel aan deze 
bijeenkomsten. Zij gingen onderzoeken of  een zaterdagclub in Dinxperlo 
levensvatbaar was. Omdat SV Dinxperlo al bestond als algemene voetbal-
club zou de KNVB alleen toestemming geven als de nieuwe vereniging een 
christelijke zaterdagclub zou worden, een club gebaseerd op een bijzondere 
grondslag. 
De eerste naam die bedacht werd was DES, maar deze werd niet goed-
gekeurd door de Gelderse Voetbalbond omdat er al een vereniging met 
deze naam bestond. In overleg met AZSV werd besloten te kiezen voor 
DZSV. Naast voetbal moest er ook korfbal gespeeld worden vandaar de 
“S”(sport) in DZSV. 
DZSV kon zich aansluiten bij de Gelderse Voetbalbond onder de voorwaar-
de dat de club een permanent voetbalveld tot haar beschikking zou hebben. 

Een terrein aan de Spekkendijk achter het bos van Kleinhesselink kon wor-
den gehuurd. De kleedkamer bevond zich eerst bij café Bruggink maar deze 
werd afgekeurd door de GVB. Een kleedkamer bouwen in het buitengebied 
was heel lastig. Besloten werd om een kippenhok te bouwen bij Te Beest, 
dat werd namelijk wel toegestaan door de gemeente. Toen de vergunnin-
gen verkregen waren werd het kippenhok gebouwd en vervolgens 
omgeturnd tot twee kleedkamers voor de teams en een kleedruimte voor de 
scheidsrechter. 

DZSV startte met competitievoetbal in 1956 en kwam daar de zaterdag-
voetballers tegen van SV Dinxperlo. Tijdens de wedstrijd in De Heurne 
schijnt het er nogal onvriendelijk aan toe te zijn gegaan. DZSV verloor die 
wedstrijd en kon in Dinxperlo ook niet winnen maar aan het einde van het 
seizoen stond DZSV op de eerste plaats voor de concurrenten uit 
Dinxperlo. 
Een jaar later kwamen ze elkaar weer tegen in de competitie en wederom 
eindigde DZSV op de eerste plaats. Een droomstart voor de nieuwe zater-
dagvoetbalvereniging, die een paar jaar later verhuisde naar ’t Boesveld op 
de plek waar nu de ijsbaan ligt. Ook DZSV werd in totaal 8 keer kampioen 
van haar klasse. 

FC Dinxperlo (2019)

2013
De jeugdcommissies van Ajax, DZSV en SVD willen onderzoeken of  de 
juniorenteams van de drie clubs samengevoegd kunnen worden. 
Op verzoek van SVD komen afvaardiging van de besturen van de drie clubs 
in Breedenbroek bij elkaar, omdat de vraag leeft bij SVD of  het eventuele 
samenvoegen van de junioren een eerste stap zou kunnen zijn in de rich-
ting van een mogelijke fusie. Men vraagt zich af  “of  er dan nog wel een 
weg terug is.” 
Er wordt besloten een enquête te houden onder de leden van de clubs of  en 
zo ja in welke mate de clubs moeten gaan samenwerken. 

In een volgende vergadering wordt ook besloten te vragen of  de leden een 
fusie zien zitten met de andere verenigingen.

2014
De enquête wordt gehouden met als resultaat dat Ajax Breedenbroek af-
haakt in het traject en er onderzocht gaat worden of  DZSV en 
SV Dinxperlo in de toekomst kunnen gaan fuseren.
Op de beide ledenvergaderingen stemmen in oktober de leden van beide 
clubs voor een haalbaarheidsonderzoek. 

2015
Het traject dreigt in het begin van 2015 te eindigen nadat SVD spreekt 
met één van de twee beoogde projectleiders. Het gesprek zou informeel 
gehouden worden, maar krijgt een formeler karakter. DZSV stelt de vraag 
of  SVD nog wel objectief  kan oordelen over wie het fusieproject moet 
leiden. Hans Martijn Ostendorp, dan nog burgemeester van Bunnik, neemt 
contact op met de voorzitters van DZSV en SVD en bemiddelt tussen de 
besturen van beide clubs. 
De clubs besluiten het fusieproces voort te zetten, maar gaan dat anders 
invullen dan eerst de bedoeling was. Er komt een haalbaarheidscommissie 
waarin twee leden van SVD en twee leden van DZSV zitting hebben. 
Namens DZSV zijn dat oud-voorzitter Han Rutgers en Rudi ‘Abe’ Legters. 
Namens SVD zijn dit Patrick Aaldering en Karsten Gussinklo. 
Aan Hans Martijn Ostendorp wordt gevraagd of  hij voorzitter wil worden 
van deze commissie. 
Pascal Kamperman is namens de KNVB betrokken bij het proces. 
Hans Martijn Ostendorp presenteert op zowel de ledenvergadering van 
DZSV als SVD de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek of  
een fusie haalbaar is tussen SVD en DZSV. 

2016
In het Blauwe Meer wordt een avond georganiseerd waarbij de stand van 
zaken wordt gepresenteerd aan pers en publiek. Onder leiding van Domien 
Esselink wordt een soort voetbal Inside gehouden waarbij ook fusieclubs 
als FC Eibergen en FC Winterswijk zijn uitgenodigd om te praten over het 
proces bij die clubs. De KNVB en de gemeente Aalten zijn ook aanwezig. 
Voor de leden is er tevens de gelegenheid tot het stellen van vragen aan de 
commissie en de besturen van SVD en DZSV. 

De haalbaarheidscommissie presenteert in mei haar rapport aan de leden 
van SVD en DZSV. Conclusie: een fusie is mogelijk maar er zal een volgen-
de fase moeten komen voordat de leden kunnen gaan stemmen. De leden 
moeten wel instemmen met het ingaan van een tweede fase. Bij zowel SVD 
als DZSV stemmen zo’n 95% van de stemgerechtigde en aanwezige leden 
voor het ingaan van een tweede fase. 

De voorzitters Ed Naves en Sandy Schreur hebben in de zomer een eerste 
kennismakingsgesprek met Richard Migchielsen. Richard is door Pascal 
Kamperman naar voren geschoven namens de KNVB. Richard wordt de 
begeleider van de KNVB in fase 2. 



In het najaar gaan de besturen van SVD en DZSV elkaar pas echt leren 
kennen in een vijftal sessies onder begeleiding van Richard. Tegenstellin-
gen worden bespreekbaar gemaakt en overeenkomsten worden gezocht en 
gevonden. Kernwaarden, beloftes en doelstellingen worden gezamenlijk 
vastgesteld. 

2017
De kernwaarden, beloftes en doelstellingen worden gepresenteerd. 
Tevens is er een concept organogram opgesteld waaruit blijkt hoe de nieu-
we vereniging eruit moet komen te zien. Er zullen vijf  commissies samen-
gesteld gaan worden die zich zullen bezighouden met Technische Zaken, 
het Secretariaat, Facilitaire Zaken, Financiële Zaken en Marketing en PR. 
Deze gezamenlijke commissies hebben als doel de inrichting van de nieuwe 
vereniging. De commissies worden voorgezeten door een bestuurslid van 
SVD en DZSV. Een zesde bestuurslid van SVD gaat de bevindingen van de 
vijf  commissies verzamelen en bundelen tot een eindrapport. 
Een voorlopig rapport wordt in september gepresenteerd aan de leden van 
de vijf  commissies. Deze wordt in de periode september-december 
gefinetuned. 
In ’t Blauwe Meer presenteert Hans Martijn Ostendorp half  december de 
voorlopige rapportage. Er zijn dan nog een aantal onduidelijkheden waar-
onder de bijdrage van de gemeente Aalten aan de club inzake de privatise-
ring van SV Dinxperlo en de bijdrage van de gemeente om het hoofdveld 
dat nu nog in eigendom is van SVD over te nemen. 

2018
De gesprekken tussen DZSV en SVD over het vervolg zijn in februari weer 
opgestart. Er komt een fusie website, een facebookpagina en een twitterac-
count waarop de laatste informatie gedeeld gaat worden. De besturen gaan 
gezamenlijk statuten en reglementen opstellen en de gesprekken met de 
gemeente over hun bijdrage worden voortgezet. 
Er wordt een tijdspad opgesteld dat moet leiden tot een stemming in het 
najaar.

30 november 2018. D-day voor FC Dinxperlo. 
Grote spanning aan beide zijden en dat heeft vooral te maken met het 
aantal stemgerechtigde leden dat op de ledenvergadering aanwezig moet 
zijn. 294 leden van moeten aanwezig zijn en het is de vraag of  dit gehaald 
wordt. Tien minuten voor de start van de vergadering haalt lid nummer 
294 het stembiljet op. Beide ledenvergadering juichen bij het bekend 
worden dat er gestemd kan worden. FC Dinxperlo is een feit als meer dan 
90% van de beide ledenvergaderingen stemmen voor een fusie. 

2019
Het “ja” van de leden leidt tot een race tegen de klok. Binnen een half  jaar 
moet de juridische fusie een feit zijn. 
Het voorstel tot fusie moet een maand voor de ledenvergadering ingediend 
zijn bij de KvK en bij de KNVB. 

Eind april zit het interim-bestuur van FC Dinxperlo in Aalten bij de 
notaris. SV Dinxperlo en DZSV worden opgeheven en FC Dinxperlo is ook 
juridisch een feit door het ondertekenen van de notariële akte. 
Op 12 juli is er de eerste algemene ledenvergadering van de FC Dinxperlo. 
Tijdens deze eerste vergadering wordt het beoogde bestuur ook definitief  
tot het eerste bestuur verkozen. 

Bronnen:
* 1909-1931, Achterhof, geschiedenis van het voetbal in Dinxperlo ter ere van 
65 jaar SV Dinxperlo
* 50 jaar DZSV, jubileumboek
* Correspondentie en notulen Algemene Leden Vergadering SV Dinxperlo 
1955-1956 in archief  SV Dinxperlo
* De Graafschapbode, gedigitaliseerde kranten te vinden bij www.delpher.nl  
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