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We heten je
van harte welkom

bij de Koninklijke U.D.

2

Als (nieuw) lid van onze club ben je ook lid van een bijzondere sportfamilie 

geworden. Dit introductieboekje vertelt over de rijke historie maar ook het 

heden van die sportfamilie. Alles wat je over U.D. zou moeten weten en wat de 

club zo bijzonder maakt. Verleden, heden én toekomst. Want: de historie gaat 

verder. Alle actuele informatie vind je natuurlijk op onze website (www.konud.nl) 

en met vragen kun je altijd terecht bij je leider, trainer of een team- of 

bestuurslid. We hopen in elk geval dat je je snel thuis en welkom voelt bij deze 

echte familieclub!
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We zijn van 1875
U.D. is opgericht in een tijd dat sport 

en zeker teamsport nog lang niet zo 

gewoon was als nu. Op 13 oktober 1875 

zijn we begonnen. De Engelsman Dickson 

Romijn richtte samen met een aantal 

medescholieren de cricketclub ‘Utile 

Dulci’ op. Wat zoveel betekent als ‘het 

nuttige met het aangename verenigen’. Voetbal is er in 1894 bijgekomen en 

samen vormt het ‘de Deventer Cricket en Football Club Utile Dulci’. We zijn 

daarmee de oudste  veldsportvereniging van Nederland. Dat zorgt voor een 

rijke historie met echte kroonjuwelen. Zo leverden we bijvoorbeeld cricket- en 

voetbalinternationals, werden we kampioen van het Oosten en speelden we 

tegen Ajax en Barcelona. Het zorgt voor die unieke mix van verleden en heden 

die voor U.D. zo kenmerkend is. En voor onze identiteit, voor het UDNA. We kennen 
normen en waarden
Natuurlijk, maar voor een club als U.D. geldt dat net iets meer. Daar zijn 

we bijzonder scherp op. We hebben regels met elkaar afgesproken. Zo zijn 

onze manieren, zeg maar. En alle sportfamilieleden spreken we via onze 

gedragsregels daar op aan als dat nodig is. Rechten en plichten. De club 

doet veel voor jou maar mag ook iets van jou of je ouders terug verwachten. 

Daarover zijn we vanaf het eerste introductiegesprek duidelijk. 

We zijn Koninklijk
Bij het 100-jarig bestaan in 1975 ontving U.D. van de toenmalige 

koningin Juliana het predicaat ‘Koninklijk’.  Dat was een hele eer 

en bevestigde nog eens de unieke plek van U.D. in de Nederlandse 

sportsamenleving. We dragen het predicaat met gepaste trots. 

Het Wilhelmus klinkt dan ook niet voor niets na elke Algemene 

Ledenvergadering.
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We hebben 
een clublied
Het U.D.-clublied wordt al generaties 

lang gezongen. Dat zie je wel aan 

de tekst. Maar dat maakt het niet 

minder leuk. Elke U.D-er, jong of oud, 

kent het clublied. We zingen het als 

er maar even aanleiding toe is. Met 

behulp van van de tekst en noten 

hiernaast zit het er zo in.
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We hebben 
een kanon
Begin vorige eeuw schonk een luitenant van de Huzaren van Boreel een 

schaalmodel van een heus kanon aan U.D. Het kanon dat echt geladen en 

afgevuurd kan worden, werd het symbool van de schotkracht van U.D. Nog 

steeds wordt het bij een thuiswedstrijd van het Eerste afgevuurd bij een 

doelpunt van U.D.

We hebben 
een clubblad
Het clubblad dat op weg is naar zijn 

honderdste jaargang heeft zijn naam 

verbonden aan het U.D.-Kanon. Het blad 

verbond decennia lang U.D.-

leden over de hele wereld. Zeker 

in het pre-internettijdperk. Nu 

heeft het een meer eigentijdse 

inkleuring gekregen maar staat 

nog steeds fier overeind. Online 

worden de leden geïnformeerd via 

de website en een wekelijkse email-

nieuwsbrief.

We hebben 
een mascotte
Het U.D.-mannetje is een bijzonder exemplaar 

in de U.D.-collectie. Hij liet zich voor het eerst 

zien in 1908 en heeft daarna in vele U.D.-

vensterbanken een plek gevonden. De traditie wil 

dat als het mannetje naar buiten kijkt de bezoeker 

van harte welkom is. Kijkt hij naar binnen dan 

zal de betrokken U.D-er waarschijnlijk niet thuis 

zijn. Het beeldje is nog steeds te koop. Meer 

informatie op onze website.

We hebben een slogan
De slogan van U.D. ‘de band die bindt’ is onlosmakelijk verbonden met het 

U.D.-shirt dat eigenlijk nooit echt veranderd is. De rode diagonale baan over 

het shirt is ‘de band’ in de eerste dagen van het voetbal slechts bestaande uit 

een los, rood lint. Dat werd over een wit overhemd gegooid. Alle rode banden 

samen zorgden voor de binding tot één club.
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We houden ook van  
feestjes en activiteiten

Met name voor de jeugd worden er ook buiten de lijnen vele extra activiteiten 

georganiseerd zoals een Kick Off, een penaltybokaal en een heuse Champions 

League. Traditiegetrouw vieren we op 1 januari de start van het nieuwe  

jaar en op 13 oktober onze verjaardag. Bij een lustrum pakken we extra uit.  

En telkens weer wordt de familieclubband versterkt.

We hebben een prima  
accommodatie
Door de jaren heen is er op veel plekken in Deventer gecricket en gevoetbald. 

Heel vroeger aan de overkant van de IJssel op de Osseweerd, later op 

sportpark Bergweide en aan de Koerhuisbeek. Sinds 1995 speelt U.D. in de 

Vijhoek op ‘het Schootsveld’. Waar vroeger de boer konijnen en hazen binnen 

zijn schootsveld probeerde te krijgen, is het nu U.D. dat het juiste doel 

probeert te treffen. Een prima accommodatie staat alle leden ter beschikking. 

Het clubhuis laat aan alle wanden veel van de rijke historie zien.
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We hebben nog 
veel meer te vertellen
Als je bijna 140 jaar bestaat, heb je natuurlijk nog veel meer te vertellen. Dat 

doen we op onze website bijvoorbeeld. Daar vind je alle nuttige informatie die 

je nodig hebt als lid van U.D.: www.konud.nl  
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