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Van harte 
feliciteer ik 
het bestuur en 
de leden van 
sv Diemen met 
het 75- jarig 
bestaan.
Er zijn maar 
weinig 
verenigingen die deze respectabele 
leeftijd bereiken. 
 
Met bijna 700 leden is sv Diemen 
de grootste sportvereniging in 
onze gemeente, met de meeste 
jeugdleden. En het aantal blijft maar 
toenemen !

Voorwoord burgemeester A.E. Koopmanschap

Het mag duidelijk zijn dat uw 
vereniging zeer belangrijk is voor de 
sociale binding in onze gemeente.
Ook uw vereniging ondervindt 
de invloed van maatschappelijke 
veranderingen, zoals de toenemende 
belangstelling voor andere, veelal 
individuele, sporten. Toch maakt 
sv Diemen een sterke stabiele 
indruk. Het lukt U blijkbaar goed 
U aan te passen aan veranderende 
omstandigheden. Dit bleek ook na 
de verhuizing in 1990 van Spoorzicht 
naar Sportpark de Diemen, waar 
U momenteel een prachtige 
accommodatie bespeelt. 
Het is altijd weer indrukwekkend 

om te zien hoe een groot aantal 
vrijwilligers bezig is, niet voor 
zichzelf maar om anderen in de 
gelegenheid te stellen om hun sport 
te beleven. 
Veel inwoners van Diemen plukken 
hiervan de mooie vruchten.
 
Ik wens alle leden van sv Diemen een 
zeer geslaagd jubileum.
Op naar de 100 jaar in 2031.

Mw. A.E. Koopmanschap
Burgemeester Diemen
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Ereleden

28-08-1972 Vermeulen J. † M
 1e erelid
11-10-1982 Buuren N. van M
31-10-1983 Ridder J. de M
19-11-1984 Kuit H.  † M
09-10-1995 Wijngaart J. van der M
27-10-1997 Muller J. M
19-10-1988 Koekkoek W. M
08-11-1999 Manshanden J. M
20-11-2000 Kroese H.F. M
03-12-2001 Schroeijers A.M. M
03-12-2001 Post M.E. M
29-11-2004 Weele W. van der  † M

Clubgegevens

Bestuur en onderscheidingen

Leden van verdienste 

24-11-1986 Griffioen A.  † M
 1e lid van verdienste
11-09-1989 Spronk F. M
26-11-1990 Schrievers A. M
14-10-1991 Post J.T. M
28-09-1992 Glebbeek R.  † M
28-09-1992 Haas S. M
28-09-1992 Lelijveld W.  † M
27-09-1993 Bark J.  † M
09-10-1995 Piso Y.  † M
09-10-1995 Sterenborg I. V
27-10-1997 Rooij P. van M
20-11-2000 Vries J. de M
29-11-2002 Verkaik M.I. M
29-11-2002 Uljee A. M
29-11-2004 Dijk P. van M
29-11-2004 Dijk H. van M

Chapeau speld 

28-09-1992 Muller J. V
28-09-1992 Glebbeek W. V
28-09-1992 Gast E. de V
27-09-1993 Assen R. van V
13-04-2000 Ernst A. V
13-04-2000 Roos C. V
13-04-2000 Vegt G. van der V
13-04-2000 Verkaik G. V
20-11-2000 Sterenborg M. M
03-12-2001 Oosten N. van V

Onderscheidingen KNVB

19-01-1999 Koekkoek W. M
 Zilver
10-12-1999 Manshanden J. M
 Goud
16-01-2001 Kroese H.F. M
 Zilver
28-11-2005 Post M.E. M
 Goud

Samenstelling huidige bestuur: staand v.l.n.r.: Bart van Echtelt, Tom Stellingwerff en 
Herman Berkhout. Zittend v.l.n.r.: Fred Lunstroo en Roel Stallinga.
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De geschiedenis van sv Diemen 
(voorheen D.V.A.V.) laat zich in een 
drietal perioden vangen namelijk 
de Ouderkerkerlaan, sportpark 
Spoorzicht en sportpark De Diemen. 
Mijn voetbalcarrière begon bij 
D.V.A.V. aan de Ouderkerkerlaan 
zodat ik redelijk over de 
geschiedenis van sv Diemen kan 
verhalen. Van die 75 jaar die wij nu 
bestaan heb ik 70%  meegemaakt. 
Ik was wel gedwongen lid van 
D.V.A.V. te worden in verband met 
familiebanden met deze vereniging, 
want een keuze voor een andere 
vereniging zou zoiets als vloeken in 
de kerk zijn geweest, hoewel mijn 
vader een fervent Ajax-supporter 
was. Aan de Ouderkerkerlaan werd 
dus de basis gelegd van het huidige 
sv Diemen. De accommodatie was 
zeer gebrekkig en wij werden door 
de Amsterdamse verenigingen voor 
boeren uitgemaakt. Daar zat wel een 
grond van waarheid in, want Diemen 
kende een redelijk aantal boerderijen 
en naast onze velden stonden een 
hooiberg en mestvaalt en schapen 
dienden als maaimachines. Het was 
ook een tijd van grote saamhorigheid 
en zelfwerkzaamheid, maar 
uiteindelijk kon daar niet meer op 
een redelijke manier sport bedreven 
worden. Wij waren allen blij dat er 
een nieuwe accommodatie in het 
verschiet lag. 

Voorwoord Fred Lunstroo

Na een overgangsperiode op wat nu 
het sportpark De Diemen is, maar 
toen een sportpark van de gemeente 
Amsterdam, kwam het sportpark 
Spoorzicht ter beschikking. Het 
clubgebouw werd voornamelijk 
door vrijwilligers gebouwd en 
was een paleis vergeleken met 
dat van de Ouderkerkerlaan. De 
speelaccommodatie was voor ons 
het paradijs hoewel niet ideaal, 
omdat wij ons derde veld moesten 
delen met de honkbalvereniging en 
de trainingsaccommodatie minimaal 
was. De vereniging groeide. 
Toen de gemeente Diemen aangaf 
dat zij de sportactiviteiten binnen 
de gemeente zoveel mogelijk wilde 
concentreren op één sportpark, 
ontstond er nogal wat onrust binnen 
onze vereniging. Sommige leden 
vonden dat wij in het centrum van de 
gemeente een ideale plek  hadden. 

Zij voorspelden een leegloop van de 
jeugd als wij naar De Diemen zouden 
verhuizen, want dat lag veel te ver 
buiten de bebouwde kom. Anderen, 
de zieners, hadden het bij het goede 
eind, want Spoorzicht bood geen 
gelegenheid tot groei, terwijl de 
gemeente Diemen steeds groter 
werd. Met name Diemen-Noord 
zou de eerstvolgende uitbreiding 
zijn. Op De Diemen konden wij 
beschikken over drie speelvelden en 
een trainingsveld en de verwachte 
groei bleef niet uit. Recentelijk is het 
sportpark nog op de schop gegaan 
en heringericht, zodat wij nu over een 
“state of the art” sportpark kunnen 
beschikken waarop wij als vereniging 
trots kunnen zijn. Het vieren van een 
jubileum is terugblikken en even 
blijven stilstaan bij het verleden, 
maar daarna gaan wij weer door. Om 
de vereniging gezond te houden, 
moet onze blik op de toekomst 
gericht zijn!

Fred Lunstroo, voorzitter



6

Oprichting
Op 16 juli 1931 was het eindelijk 
zo ver. Al maandenlang hadden 
de plannenmakers in de zaak van 
kapper Muller aan de Hartveldseweg 
besproken dat er een voetbalclub 
in Diemen moest komen. De wil om 
in een eigen Diemense club met 
elkaar te ballen was steeds sterker 
geworden. Zeker sinds de Diemense 
jeugd dagelijks een balletje trapte op 
het nieuwe gemeentelijke sportveld. 
Elke vrije minuut was ze te vinden 
aan de Ouderkerkerlaan vlak over de 
Diemerbrug op de plaats waar nu de 
Anne Frankwijk in Diemen-Zuid ligt.
Aan de Muiderstraatweg viel die 
zomeravond de beslissing in het 
rokerige bovenzaaltje van De Kroon.

Naam
De eerste voorzitter was kapper 
Muller. Hij had ook een idee voor de 
naam van de nieuwe club: Diemer 
Voetbal- en Athletiek Vereniging, 

1931-1968 Ouderkerkerlaan 

kortweg D.V.A.V. Deze naam was een 
variant op G.V.A.V., de beroemde club 
uit Groningen, waar kapper Muller 
vandaan kwam.
D.V.A.V. was een neutrale vereniging 
die niet verbonden was aan een 
kerkelijke of levensbeschouwelijke 
richting.

Clubtenue
Het was crisistijd en de meeste 
mensen hadden niet veel geld te 
besteden. Iedereen had thuis wel 
een wit shirt en een zwarte broek, 
dus de keus was snel gemaakt. Een 
paar jaar later kwam er een nieuw 
shirt: het tot op de dag van vandaag 
bekende verticaal gestreepte blauw-
witte shirt en een zwarte broek. 

Veld
Grasland was er genoeg in het 
Diemen van 1931, maar waar vond 
je een mooie egale mat met een 
goede afwatering? Uiteindelijk liet 
boer Pappot zich overhalen om het 
grasland achter zijn huis aan de 
Ouderkerkerlaan 95 te verhuren.
De sloot die het toekomstige veld 
in tweeën deelde, werd gedempt 
met afval en daarna afgedekt met 
graszoden. 

Het veld was vanaf het begin een 
bron van aanhoudende zorg. De 
wedstrijden werden vaak afgelast 
en de houten keet was weinig riant. 
Lekker douchen na afloop was er niet 
bij. Wel stelde de club tinnen bakjes 
beschikbaar. Hiermee kon water uit 
de sloot worden gehaald om je te 
wassen. 
In de oorlog was het na verloop 
van tijd even gedaan met 
voetballen, zeker nadat de houten 
doelpalen opgestookt waren in de 
noodkacheltjes. 
Na de oorlog pakten de leden van 
D.V.A.V. onder de stimulerende 
leiding van de nieuwe voorzitter Cor 
Smit Jzn de zaken voortvarend aan. 
Er kwam veldverlichting, een modern 
clubhuis en de clubleden brachten 
een ingenieus ontwateringssysteem 
aan, waardoor de toestand van de 
velden iets verbeterde. Toch bleef 
de vraag om een betere locatie 

Bewijs van lidmaatschap uit de dertiger 
jaren. Dit kaartje behoorde toe aan  
Z. van Gemert, 15 jaar. 

Statuten en Huishoudelijke reglement 
der Diemer Voetbal- en Athletiek-
Vereeniging D.V.A.V.

J.H. Muller, de eerste voorzitter en een 
van de oprichters van D.V.A.V.  
In het dorp zei men dat hij elke dag even 
naar het veld fietste om te kijken of het 
er nog lag.
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Het kampioenselftal van 1948-1949.  
Staand v.l.n.r: Henk Mulders (trainer), Dirk Geerding,  
Cor van der Wielen, Frits Ros, Henk Heerd, Jan Bredius en 
Bouke Dijkshoorn. 
Zittend v.l.n.r: Freek Griffioen, Gerrit Smit, Nol Rustenburg, Wim 
Spans en Henk van der Vecht. Wim van der Weele en Jan Muller 
behoorden ook tot de selectie.

1956. D.V.A.V. 25 jaar. Een feestelijke optocht op de 
Muiderstraatweg met de Diemer Harmonie.

D.V.A.V. 1938. Staand v.l.n.r.: van Dalen, Lievert, Noteboom, de 
Wit, Vonk, van Laar, van Gemen, Geerdink, Gijs Smit, Veenema, 
scheidsrechter, Vos, Markman en Muller. 
Zittend v.l.n.r.: Rennes, Gerrit Smit, Niemans, van Wel, van Dijk, 
Joop Diepgrond en Waayer.

Henk Hagen draait een shagje na afloop van een wedstrijd.

1931. Een prachtige foto van elf jongens uit Diemen. Allemaal 
kijken ze recht in de camera. Rond de 14 jaar, nog een heel 
leven voor zich. Een houding van ‘Kom maar op.’ Gerrit Smit: 
“We waren gek op voetballen. Je stond op met D.V.A.V. en 
je ging er mee naar bed. We hadden een wit shirt en zwarte 
broek. Het was crisistijd, dus geen geld voor dure spullen.”  
Sommige jongens dragen alpinopetten. Gerrit: “Dat was om 
je haar schoon te houden tijdens het koppen. Dan hoefde je 
na afloop je haar niet te wassen. Er was geen stromend water. 
Sommigen spoelden na de wedstrijd de ergste modder van hun 
benen. D.V.A.V. had speciale, tinnen bakjes om water uit de 
sloot te halen.” 
Staand v.l.n.r.: Andries IJsendijk, Bertus Schulp, Rijk Hoogland, 
Gerrit Smit, Zacharias van Gemert, Piet de Jong, Cor van Veluw, 
Jaap Möglin en Han Poster. 
Zittend v.l.n.r: Arie van Dijk, Joop Niemans en Jan Veenema.
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aanhouden. In 1958 waren er de 
eerste geluiden dat Amsterdam 
van plan was een sportpark bij 
de Diemerplas aan te leggen. In 
1962 kwam plan Spoorzicht voor 
het eerst ter sprake. Het was 
inmiddels duidelijk dat D.V.A.V. 
de Ouderkerkerlaan zou moeten 
verlaten in verband met het 
bebouwingsplan voor het huidige 
Diemen-Zuid. De nieuwe locatie werd 
inderdaad Spoorzicht. Met gevoelens 
van weemoed nam D.V.A.V. in 1966 
afscheid van de Ouderkerkerlaan.

Sportieve prestaties
D.V.A.V. startte het seizoen 1931-1932 
met drie seniorenelftallen en een 
aspirantenelftal in de derde klasse 
van de Amsterdamsche Voetbal Bond 
(A.V.B.). In het tweede seizoen werd 
het eerste elftal kampioen. In 1938 
promoveerde het eerste naar de 4e 
klasse van de grote landelijke bond: 
de K.N.V.B. Onder leiding van o.a. 
de succesvolle trainer Henk Mulders 
(ex-Ajax en Nederlands elftal) 
werd D.V.A.V. in de jaren ’40 en ’50 
verschillende keren kampioen van de 
4e klasse. In de promotiewedstrijden 
met als inzet een plek in  de 3e 

klasse, wilde het echter nooit lukken. 
D.V.A.V. verliet de Ouderkerkerlaan in 
1966 als 4e klasser.  

Clubblad
In de eerste jaren van haar bestaan 
beschikte de jonge vereniging nog 
niet over een clubblad. De spelers 
werden via aanschrijfkaarten 
uitgenodigd voor de wedstrijd. Het 
eerste clubblad verscheen in 1936 in 
gestencilde vorm: het D.V.A.V.nieuws. 

Sociale functie 
Voorzitter Johan Muller benadrukte 
in de eerste clubbladen al de sociale 
functie van een voetbalclub in 
Diemen. Veel leden waren ook actief 
betrokken bij andere activiteiten 
zoals klaverjassen, biljarten, 
dammen en toneel. De toneelclub 
gaf regelmatig uitvoeringen in De 
Kroon. Bij de thuiswedstrijden aan 
de Ouderkerkerlaan waren altijd 
honderden toeschouwers aanwezig 
en ook bij de uitwedstrijden gingen 
veel Diemenaren mee.  
In de jaren ’60 werd de binding 
tussen lid en vereniging minder. 
De club had in vergelijking met 
concurrerende verenigingen in de 
omgeving aan de Ouderkerkerlaan te 
weinig te bieden. 

Sportpark De Diemen 1966-1968
Begin jaren ’60 werd duidelijk dat 
D.V.A.V. haar langste tijd aan de 
Ouderkerkerlaan gehad had. De 
gemeente Diemen had grootse 
plannen voor de bebouwing van 
wat later Diemen-Zuid zou worden. 
Na een jarenlange discussie over 
een nieuw onderkomen voor de 
Diemense voetbaltrots besloot de 
gemeente tot de aanleg van een 
nieuw sportpark bij het N.S.-station. 
Maar intussen zat D.V.A.V. met ook 

1957. Het bestuur en trainer van D.V.A.V. 
V.l.n.r. Cor Smit (voorzitter), Johan Helmer (secretaris), Henk Hagen, Henk Mulders  
(trainer), Ab Helmer, Henk Verhoef en Joop van Straalen.

In de beginjaren was er nog geen clubblad. De spelers werden door middel van een 
‘aanschrijfkaart’ uitgenodigd voor de wedstrijd.
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een snel groeiende zaterdagafdeling 
even zonder velden. Overleg tussen 
de gemeenten Amsterdam en 
Diemen leidde ertoe dat D.V.A.V. 
de beschikking kreeg over een 
voetbalveld op De Diemen dat 
de gemeente Amsterdam had 

laten aanleggen bij De Diem. Het 
paradepaardje van de vereniging, 
de zondag-1, had weinig last van 
de vreemde omgeving. Zij zorgde in 
1968 voor een absoluut hoogtepunt 
in de geschiedenis van de club. Na 
een spannende beslissingswedstrijd 

voor 4000 toeschouwers tegen 
TDW/Centrum ging de al heel lang 
gekoesterde wens in vervulling. 
D.V.A.V. was eindelijk derdeklasser. 
Het was tevens de laatste wedstrijd 
op het hoogste niveau voor Joop de 
Ridder. 

1957. Het kampioensteam wordt in triomf door Diemen geleid.

D.V.A.V.-team uit 1967. Staand v.l.n.r.: v.d. Hengel, J. Arnst,  
P. Beekman, T. Verkaik, B. Ulken, H. Vedder, H. Verkaik en  
G. Verkaik. Zittend v.l.n.r.: J. Veen, ?, G. v.d. Schot, C. Veenema 
en A. de Heij.

D.V.A.V. kampioen op 14 april 1957 in de uitwedstrijd tegen 
Naarden (1-1). Staand v.l.n.r.: Joop van Straalen, Cor Smit,  
Ab Helmer, Henk Zoontjes, Rinus Bos, Henk Verhoef,  
Cor van der Wielen, Henk Mulders (trainer), Johan Helmer,  
Jan Neve, Wim Spans en Freek Griffioen.  
Zittend v.l.n.r.: Piet Verbruggen, Wim Marbus, Jan van Duijn,  
Wim v.d. Sande, Co Nagel, Henk v.d. Vecht, Thieu Filippini,  
Jan van Loo en Teun Oorschot. Liggend: Joop de Ridder.

B1 kampioen 1958. Staand v.l.n.r.: Hr. Vos, Hr. Buitenhuis, 
Fred Lunstroo, Hr. Marbus, Hans Helmer, Cees van Veluw,  
Jan Vos, Wim Meijer, Hr. Homma, Edwin Hartsuiker, Hr. Kloots, 
scheidsrechter, Cor Smit (voorzitter). Zittend v.l.n.r.: Hans van 
der Horst, Sjaak Kloots, Ton Westerbeek, Jan de Vries, André 
Mengede, Wim Angel.

D.V.A.V. scoort.
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Erelid Jan Muller moet altijd bezig 
zijn. Niet alleen vroeger, maar nog 
steeds. Clubhuis schoonmaken, 
reparaties verrichten. Zelfs op 
zondag bij het eerste kan hij niet stil 
langs de lijn staan. Bal in de sloot? 
Jan loopt er onmiddellijk op af om de 
verdwenen bal voor de club veilig te 
stellen. Jan: “Pas geleden had een 
keeper de pest in en schoot de bal 
het complex af. Ik erachter aan en 
wat denk je? Weg bal. In één minuut 
tijd!” Zie daar het verschil tussen de 
sociale bijna 80-jarige clubman en de 
willekeurige asociale passant die op 
het parkeerterrein zo even een bal in 
zijn tas stopt. 

Vanaf kleine jongen is Jan al bij 
D.V.A.V., zoals sv Diemen vroeger 
heette. Mee met zijn vader, een van 
de oprichters en de eerste voorzitter 
van de club. Zijn vader, kapper aan 
de Hartveldseweg, was altijd met 
de club bezig. “Ze waren hem een 
keer kwijt in de zaak,” vertelt Jan 
lachend, “en toen stond hij banken 
te schilderen op het veld, terwijl de 

Jan Muller, bezig met het clubblad op de 
drukpers.

Jan Muller: 

“Rustig zitten is niets voor mij!”

klanten zich maar afvroegen waar 
hij bleef.” Als het maar wat rustiger 
in de kapperszaak was, nestelde 
kapper Muller zich bij de gezellige 
potkachel om voor het clubblad te 
schrijven. 
Op zondag ging Jan al vroeg met zijn 
vader naar het veld. Jan: “Dan moest 
ik met de hand een grote zinken 
bak volpompen met slootwater. Ja, 

dat was om je na de wedstrijd te 
wassen.”
Als vanzelfsprekend ging de 
jonge Jan voetballen aan de 
Ouderkerkerlaan. Met pretoogjes: 
“Dat mocht pas op je 12e, maar mijn 
vader en penningmeester Vermeulen 
knepen een oogje toe, dus ik 
voetbalde al op mijn 11e.” De jongens 
uit Diemen hadden de grootste lol 
als de bal over het doel heen zeilde 
en in de met gras bedekte mestput 
verdween. Dat was lachen als de 
onwetende van de tegenpartij de bal 
even ophaalde.
Jan Muller leerde zijn vrouw Jopie 
kennen tijdens een clubavond in De 
Kroon aan de Muiderstraatweg. Zelf 
voetbalde Jan tot 1962. Later, toen 
de club inmiddels op Spoorzicht 
speelde, zag Jan ook zijn zoons 
Jeroen en Martin voetballen bij de 
club. Moeder Jopie werkte mee aan 
het clubblad en stond jaren in de 
kantine. Een echt D.V.A.V.-gezin. Hoe 
was het voor Jan om de naam van de 
club te zien veranderen van D.V.A.V. 
in sv Diemen? Jan: ”Dat speelde in 
een tijd dat het dorp Diemen dreigde 
op te gaan in Amsterdam. Ik vond 
het prima dat de naam Diemen zo 
in ieder geval veilig gesteld werd.” 
Jan staat op, en weg is hij weer: op 
zoek naar het volgende klusje in het 
clubhuis.
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Voor de geschiedschrijving van 
D.V.A.V. en sv Diemen is Gerrit Smit 
(bijna 90) van onschatbare waarde 
geweest en hij is het nog. 

Met een beroep op zijn ijzeren 
geheugen praat hij moeiteloos door, 
de ene anekdote aan de andere 
schakelend. Alsof het gisteren 
was, verhaalt hij van die prachtige 
zomeravond in juli 1931 toen een 
groot aantal Diemense voetbalfans 
besloot om een eigen Diemense 

Gerrit Smit.

Gerrit Smit was er bij in 1931

voetbalclub op te richten. Als jochie 
van 14 jaar zat hij met zijn vrienden 
tussen de mannen van het dorp die 
de beslissing namen. Zoals kapper 
Muller en banketbakker Nibbelink.
Gerrit en zijn vrienden zaten er met 
gemengde gevoelens. Zij hadden 
zich immers al ingeschreven bij TWM 
in de Watergraafsmeer, maar wat 
was er mooier dan een eigen club in 
Diemen? Gerrit: “We zaten natuurlijk 
vast aan het kwartje contributie 
per week bij TWM. Het waren de 
crisisjaren: je kon een kwartje maar 
een keer uitgeven. Sommige jongens 
misten zo het eerste seizoen in 
Diemen omdat zij vast zaten aan 
TWM.” Gerrit debuteerde op zijn 17e  
als linksbinnen in het eerste elftal. 
Uit tegen RTS, op sportpark Drieburg. 
Gerrit vertelt van Joop Niemans, 
de beresterke keeper die bij hoge 
voorzetten de bal moeiteloos naar de 
middenlijn ranselde. Joop Niemans, 
die later ging boksen en in de zomer 
van 1944 in Krasnapolsky de NSB’er 
Kees Olij tegen het canvas sloeg. 
Gerrit: “Ja, daar stond wat in het doel 
en als tegenstander bedacht je je wel 
twee keer om gelijk met hem de lucht 
in te gaan.” 
Zelfs het gedwongen vertrek uit 
Diemen in 1943, toen op bevel van 
de Duitsers de huizen tussen de 
Diemerkade en de Jan Bertsstraat 
werden afgebroken, weerhield Gerrit 

er niet van bij D.V.A.V. te blijven 
voetballen. In 1949 maakte Gerrit 
zich wereldberoemd in Diemen door 
in de beslissende wedstrijd tegen 
Madjoe vlak voor tijd de 2-1 binnen 
te schieten. Gerrit stopte op zijn 34e 
met voetballen. Jarenlang schreef hij 
onder het pseudoniem Gejes in het 
clubblad. Vaak prachtige portretten 
van de vele stille werkers in de 
vereniging. Een bestuursfunctie 
wilde hij niet, ondanks aandringen 
van zijn neef, de legendarische 
voorzitter Cor Smit. Maar clubman 
bleef hij. Schrijven voor het clubblad 
en ook het clubblad verzorgen, de 
vele uurtjes met Piet Westerbeek 
achter de stencilmachine. Jarenlang 
was hij nog te vinden aan de 
Ouderkerkerlaan, op Spoorzicht en 
op Sportpark De Diemen. Heel, heel 
soms zet Gerrit nog wel eens koers 
naar De Diemen.
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Staand v.l.n.r.: Leider Jan Grossenipper, Richard Tijhuis, Henk Vonk en Cor van der 
Wielen. Zittend v.l.n.r.: Jan Hoogdalen, Jan Eisinga, Leo Webster, Frans Tyveleyn,  
Roel Walraven, Pierre Diepgrond, Henk Wesseling en Gerrit de Ruiter.

“Ik heb een foto bij me die niemand 
heeft! Een foto uit de oorlogstijd,” 
vertelt Cor van der Wielen (76) me 
met glimmende oogjes. Even later 
laat hij me het bewuste kleinood 
zien. Het is een foto uit 1944 van 
een aspirantenteam met de toen 14-
jarige Cor. Moeiteloos somt hij de 
namen op van de geportretteerden. 
Cor: “ Kijk, dat is Roel Walraven. 
Van de C.P.N., weet je wel.” Cor 
debuteerde op 18-jarige leeftijd 
in het vlaggenschip van D.V.A.V. 
en 14 jaar lang zou hij m.n. de 
rechtsbackpositie bezetten. Eind 
jaren ’40, begin jaren ’50 vormde 
hij samen met Freek Griffioen 
(rechtshalf ) en vooral Henk van der 
Vecht (rechtsbuiten) de illustere 
rechterflank van het eerste elftal. 
“De mensen kwamen speciaal 
voor Henkie naar D.V.A.V.!” merkt 
hij geestdriftig op. En om de 

Cor van der Wielen hier in actie als 
’Trefferploeg-lid.’

Cor van der Wielen: 

“De mensen kwamen speciaal voor  
Henkie naar D.V.A.V.!”

bewondering voor zijn voetbalvriend 
te onderstrepen voegt hij eraan 
toe, dat Henkie één training bij Ajax 
heeft gehad. D.V.A.V. had in die jaren 
een sterk team, dat steeds hoog 
in de 4e klasse K.N.V.B. meestreed 
om de titel. Driemaal werd het 
kampioenschap behaald, maar 
het 3e-klasserschap, dat middels 
promotiewedstrijden moest worden 
afgedwongen, bleek jammer genoeg 
steeds een brug te ver. Ook de extra 
trainingen – de frequentie werd in 
promotietijd verhoogd van 1x naar 
2x in de week – konden daar geen 
verandering in brengen. Van het 
kampioenschap in 1956 herinnert hij 
zich de noodzakelijke gelijkmaker 
bij Naarden nog. Cor verzorgde zelf 
de voorzet van rechts, waarbij Henk 
van der Vecht de bal, die meteen 
daarop als een granaat insloeg, 
vol op de slof nam. In de jaren die 

volgden, moest Cor het zonder zijn 
naar Canada geëmigreerde maatje 
Henk doen in het eerste en misschien 
ligt daar wel de werkelijke oorzaak 
voor het niet promoveren. Toch kun 
je het voetbal van toen volgens Cor 
niet vergelijken met het huidige 
spel. “Voetbal was toentertijd veel 
statischer dan tegenwoordig. In 
principe moest ik de hele wedstrijd 
achterin blijven, al sprak ik af en toe 
met Freek af om even van positie te 
wisselen.” Cor is altijd actief geweest 
en gebleven voor de club. Zo was hij 
met wijlen Wim van der Weele nauw 
betrokken bij de oprichting van de 
zaterdagafdeling (“ We begonnen 
met 17 man”), ‘liep’ hij vele jaren 
‘contributie’ bij de leden en draagt 
hij ook nu nog zijn steentje bij als lid 
van de Schoonmaak- en Trefferploeg.



13

Het sportpark in de driehoek, 
gevormd door de Ouddiemerlaan, 
het ringspoor en de spoorlijn 
Amsterdam-Hilversum, kreeg 
vanzelfsprekend de naam 
Spoorzicht. De nieuwe omgeving, 
die D.V.A.V. ging bespelen met 
de honkbalclub ‘Giants Diemen’, 
zorgde voor een enorm elan onder 
de voetbalgemeente in het zich 
steeds maar uitbreidende dorp. De 
herinnering aan de Ouderkerkerlaan 
zorgde voor nostalgische gevoelens, 
maar eindelijk had men een eigen 
plek. 
Op Koninginnedag 1969 sloeg 
penningmeester Vermeulen de 
eerste paal de grond in. Kort daarop 
legde oud-voorzitter M. Zandburg 
de eerste steen. Met een ongekend 
enthousiasme werkten veel 
clubleden in hun vrije tijd aan 
een prachtige kantine. De goede 
relatie met de in Diemen gevestigde 
aannemer Hillen en Roosen zorgde 
ervoor dat Frans Schroeijers en Jan 
van der Wijngaart toestemming 
kregen van hun baas om de ijzeren 
balkenlaag op maat te snijden. 
Zo konden op 24 januari 1970 in 
bijzijn van burgemeester Strumphler 
Tideman de deuren officieel open. 
Het bestuur kon vanaf dat moment 
trots en zonder gêne iedere 
tegenstander ontvangen. 

Clubleven
Het ging goed met D.V.A.V. Er was 
een uitstekend bestuur en een 
kader waarop altijd een beroep 
kon worden gedaan om de 400 
leden aan het sporten te houden. 
Dat betekende dat op zaterdag en 
zondag meer dan twintig elftallen de 
nieuwe accommodatie bespeelden. 

 1969-1990 Spoorzicht

Het aantal jeugdleden nam toe en 
er kwam in de loop der jaren een 
veteranenelftal, waarin de jonkies 
van weleer konden excelleren. 
Ook de relatie met de gemeente 
Diemen, waarmee in het verleden af 
en toe een stevig robbertje geknokt 

De legendarische penningmeester 
Jacques Vermeulen bezig met de eerste 
paal van het clubhuis op Spoorzicht.  
Het is Koninginnedag 1969.

Spoorzicht 1969. Arend Griffioen en  
Eddie Arends bekijken het werk van de 
oud-voorzitter.

was, was beter dan ooit.
Voorlopig konden de plannenmakers 
binnen de vereniging aan het werk 
blijven. Het 40-jarig jubileum stond 
immers voor de deur. Er verscheen 
een jubileumboek waaruit de 
trots sprak van een enthousiaste 

Sportpark Spoorzicht: drie velden en een grote kantine voor het clubleven met aan-
grenzende woonwijk, helemaal onder de rij bomen van de Ouddiemerlaan.
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Staand v.l.n.r: Theo Kortekaas (trainer), Marco Verkaik, Pieter 
Buis, Bart van Echtelt, André van Echtelt, Peter Holthuizen, Eric 
Brinkhof en Jan Nagel (leider). 
Zittend v.l.n.r.: Hien Tan, Michael Buijs, Michael Helmer, Tom 
Busse, Frank Scheffers en Frank Schroeijers. 
Dit elftal werd kampioen in de Hoofdklasse A.V.B. in het  
seizoen 1987-1988.

1969. Betonstorten op Spoorzicht. Op de foto o.a. Dolf van 
Zalinge, Wim Panse, Jan de Vries en Eddie Arends.

Het tweede team van de zaterdag werd in 1972 kampioen. 
Staand v.l.n.r.: Wim Verwoest met Frank, Cor van Wel, Henk 
van Dijk, Peter van Rooij, Jan Gerritsen, Guus van Oord, Fred 
Lunstroo, Jan Wieling, Ben Gerritsen en Ep Veenema. 
Zittend v.l.n.r.: Teun van Herk, Ben Ziesen met Edwin, Dick 
Manschot, Henny Ernst, Dick van Rooij en Martin Timmermans.

C-junioren midden jaren zeventig met leider/trainer  
Hans Hornstra, directeur van de Sint-Petrusschool.

Staand v.l.n.r: Ab Bos, Wim Karbet, Hans Post, Dick Westerbeek, Eddie Fokke, Fred v.d. Elst, Wim van Looij, Bert Steen, Peter 
Kroese, Werner Schaaphok, Hans van Asselt, Arthur van Leeuwen, Jan Nagel, Rob Siebers, Jerry Abma, Rinus Kramer en Piet 
Buisman. Zittend v.l.n.r: Jan v.d. Vegt, Cor Romijn, Hennie v.d. Wielen, Rolf Witziers, John van Dam, Jeroen Muller, Gerrie Bruins, 
Chris Fakkeldij, Henny Kramer, Ruud Poen, Loek Schappert en Ton Spronk.
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vereniging: “Nooit was de vereniging 
zo sterk als op dit ogenblik.”
Terwijl bij D.V.A.V. een zekere 
jeugdige Koos Krommenhoek de 
blauwwitte clubkleuren verdedigde, 
was er een geweldige feestavond 
met André van Duin, Frans van 
Dusschoten en Ria Valk. Koos 
Krommenhoek zou in later tijden 
uitgroeien tot een van de grootste 
zangers van het Nederlandse 
levenslied onder de naam Koos 
Alberts.

Vernieuwingen
Na de woelige jaren zestig was de 
drang naar vernieuwing aanwezig 
in de hele samenleving. Ook bij 
D.V.A.V. werden enkele tradities 
overboord gezet. Het clubblad, al 
tientallen jaren het D.V.A.V.nieuws, 
kreeg een nieuwe naam: De Treffer. 
Zelfs de naam D.V.A.V. moest eraan 
geloven. Omdat het bestuur onder 
leiding van voorzitter Klein bang 
was dat er in de toekomst mogelijk 
een nieuwe vereniging met de naam 
‘Diemen’ aan de haal zou gaan, werd 
besloten om de naam van de club 
om te dopen in sv Diemen. Hoewel 
de naam Diemer Voetbal en Athletiek 
Vereniging allang achterhaald was, 
deed het oudere leden natuurlijk pijn 
om afscheid te nemen van de naam. 
Clubman en jarenlang steunpilaar 
van het eerste team Jan de Vries: “Ik 
herinner me een bijzonder rumoerige 
vergadering.” 
Intussen deed de club al snel 

1969. De bouw van het nieuwe clubhuis op Spoorzicht.

Staand v.l.n.r: Hans Helmer, Amir Bar, Paul Goes, Vincent van Os, Simon v.d. Vegt, 
Robert Spoor, ?, Rob Helmer en Ben van Echtelt.  
Zittend v.l.n.r: Bart van Echtelt, Tonnie Kersbergen, Joost van Echtelt, Bruno Fransen, 
Frank Schroeijers en Eric Schreuder.

Staand v.l.n.r.: Tinus Post, Frans Jan Groenestein, Chiel Veenema, Miel Dobbelaar,  
Jan Zevenster. Zittend v.l.n.r.: Jochum Groenland, Hans Post, Simon Haas,  
Fred Visser, Koos Krommenhoek (Koos Alberts), Fred van Leeuwen.
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mee met de nieuwste rage van 
het zaalvoetbal. In 1975 startte 
sv Diemen met drie teams in de 
competitie. In korte tijd stoomde 
het eerste team van leider 
Hans Post door naar het hoogst 
haalbare niveau in Nederland. 
Aanvoerder Peter Kroese werd zelfs 
international. In 1978 startte er een 
dameszaalvoetbalteam met coach 
Wil Heus, dat o.a. getraind werd door 
Jan de Vries, Jan Nagel en Henk van 
Dijk.
Het gezellige clubhuis groeide uit 
tot een sociaal ontmoetingscentrum 
voor vele Diemenaren. Iedereen 
kende iedereen en ook de lagere 
elftallen konden rekenen op een flink 
aantal toeschouwers langs de lijn. 
Tinus Post: “Veel mensen woonden 
op één minuut loopafstand. Na de 
wedstrijden en de trainingen bleven 
veel mensen heel lang hangen. Het 
was echt een club.”
Midden jaren zeventig veranderde 
het clubhuis zelfs op zaterdagavond 
in een heuse disco waar de jongeren 
hun Saturday night fever de vrije 
loop konden laten.
Behalve de winstgevende 
kantineomzet zorgde een nieuw 
fenomeen, sponsoring, voor meer 
inkomsten. Vanaf midden jaren 

tachtig traden de firma’s Verkaik en 
Gestetner op als sponsor en drie jaar 
later was de start van een jarenlange 
relatie met het oer-Diemense bedrijf 
Saan als shirtsponsor.  

Jubileum 1981
De viering van een halve eeuw 
voetbal in Diemen werd groots 

aangepakt. Natuurlijk werd er weer 
gefeest, ditmaal in de sporthal 
onder leiding van sfeermaker Jan 
Blaaser en muziek van een groot 
aantal bekende artiesten. Er werd 
ook gevoetbald. En hoe! Het was 
een prachtig affiche: 8 augustus 
1981 op Spoorzicht: sv Diemen-
Spartak Praag. sv Diemen was voor 

Opbouw van de tijdelijke kantine op sportpark De Diemen in 1967.1989. Het kaartverkoophokje op 
Spoorzicht.

In het kader van het 50-jarig jubileum speelde sv Diemen op 8 augustus 1981 op 
Spoorzicht een wedstrijd tegen Spartak Praag. Voor deze gelegenheid werden de 
Diemenaren versterkt met ex-Ajacied Barry Hulshoff en Geoff Hurst, de legendarische 
Engelse aanvaller die in 1966 het omstreden doelpunt in de finale tegen Duitsland 
maakte. 
V.l.n.r. Hans Post, Barry Hulshoff, Jan Nagel, Geoff Hurst en de 37-jarige Jan de Vries, 
die gehuldigd werd. Jan de Vries speelde vanaf zijn 17e in het eerste team.



De afbraak van het clubhuis op Spoorzicht in volle gang.
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de gelegenheid versterkt met Barry 
Hulshoff en niemand minder dan 
Geoff Hurst, de man die in de WK-
finale van 1966 een van de meest 
beroemde en omstreden doelpunten 
uit de voetbalgeschiedenis had 
gemaakt. De wedstrijd zelf leverde 
een eenrichtingsverkeer op richting 
het doel van Herman van der Vegt: 0-
13. Na de wedstrijd werd de 37-jarige 
Jan de Vries gehuldigd, die vanaf zijn 
17e jaar in het eerste had gespeeld. 

Sportieve prestaties 
Aanvankelijk draaide het eerste team 
mee in de top van de derde klasse, 
maar al snel moest weer een stapje 
terug gedaan worden. Onder leiding 
van trainer Luuk Bijker, die midden 
jaren vijftig voor Ajax speelde, werd 
in 1975 met een jong team het 
kampioenschap behaald en mocht 
sv Diemen wederom in de derde 
klasse voetballen. Na twee seizoenen 
volgde echter weer degradatie. 
De beker was nog niet leeg, want 
ondanks een in sociaal opzicht 
bloeiende vereniging, verdween het 
paradepaardje, de zondag-1, op een 
gegeven moment naar de A.V.B. De 
kentering kwam in 1986 onder trainer 
Hans Rook. Hij kon beschikken over 
een nieuwe lichting jeugdspelers van 
een bijzonder kaliber die uitstekend 
ingepast werden in het team. 
Elftalleider Jan Nagel sprak toen 
de magische woorden: “sv Diemen 

kan met deze ploeg naar de tweede 
klas.” Nagel bleek het goed gezien te 
hebben. In twee jaar tijd stoomden 
de jonge honden, inmiddels getraind 
door Theo Kortekaas, door naar 
de derde klasse. Helaas mocht 
Kortekaas niet verder als trainer, 
omdat hij niet over de juiste papieren 
beschikte. 
Met de nieuwe trainer Martin 
Kalkhuis werd even een pas op de 
plaats gedaan, maar het elftal had 
genoeg potentie om hogerop te 
komen. Vooral spits Michael Helmer 
trok de aandacht door zijn vele 
doelpunten.

Nieuwe aspiraties
Al in 1981 gaf voorzitter Nico van 
Buuren aan dat de nabije toekomst 

van sv Diemen beheerst zou 
worden door de vraag: Verhuizen 
ja of nee? Onder leiding van zijn 
opvolger Jaap Manshanden werden 
de zaken voortvarend en energiek 
aangepakt. Het knusse onderkomen 
op Spoorzicht was eenvoudigweg 
te klein voor de snel groeiende 
vereniging die met de aanstaande 
nieuwbouw in Diemen-Noord 
alleen maar op meer ledenaanwas 
kon rekenen. In 1985 kreeg het 
bestuur van de ledenvergadering 
toestemming om met de gemeente te 
onderhandelen over een verhuizing 
naar sportpark De Diemen. 
In 1988 werd de knoop doorgehakt 
en konden de plannen getrokken 
worden voor de nieuwe 
accommodatie.
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Joop de Ridder: 

“Thieu bleef maar roepen: Wat ene goal,  
wat ene goal!”

18

Toen voetballer Joop de Ridder 
tijdens een jaarvergadering eind 
jaren ’50 duidelijk zijn mening 
liet horen, wist de legendarische 
voorzitter Cor Smit genoeg. Na 
afloop van de vergadering stapte 
hij direct op Joop af: “Wil je er niet 
een keertje verder over praten?” In 
het daaropvolgende gesprek strikte 
Smit de man die als stopperspil 
van het eerste van D.V.A.V. een 
leidinggevende rol speelde voor 
een dito functie in het bestuur van 
de vereniging. Cor Smit, die voor de 
moeilijke taak stond een opvolger te 
vinden voor secretaris Johan Helmer, 
had een goede neus voor potentiële 
kandidaten. Ook nu bewees hij zijn 
gelijk. Joop de Ridder zou van 1959 
tot 1983 onafgebroken secretaris 
blijven van de Diemense voetbaltrots.
Als voetballer werd Joop na zijn 
overgang van TWM in 1952 een vaste 
waarde. Hij speelde ruim 15 jaar in 
het eerste elftal waarna hij geruime 
tijd ‘afbouwde’ in lagere elftallen. 
Zijn afscheid van het hoogste 

niveau vierde hij op 5 mei 1968 
glansrijk met een kampioenschap. 
In heel Diemen was de komende 
beslissingswedstrijd tegen TDW/
Centrum het gesprek van de dag. 
In de winkels kreeg Joop telkens te 
horen: “Wat gaat het worden?” en 
“Denk erom, winnen, hè?” Het  liep 
goed af. In een zinderende wedstrijd 
trok D.V.A.V. met 2-1 net aan het 
langste eind . 
Terugkijkend op zijn lange 
voetbalcarrière verhaalt Joop over 
een onvergetelijk moment. Thieu 
Filippini, de ex-prof van Zwolsche 
Boys, scoorde eens met een fabuleus 
hakje, terwijl hij met zijn rug naar 
het doel stond. Joop: “Thieu bleef 
maar herhalen met een zachte g in 
dat mooie accent van hem: ‘Wat ene 
goal, wat ene goal!” 
Het bestuurlijk hoogtepunt was 
zonder twijfel het meewerken aan 
de overgang van de velden aan de 

Ouderkerkerlaan naar het complex 
op Spoorzicht. Daarmee kreeg 
D.V.A.V. in 1969 na 38 jaar een echte 
thuishaven waar de vereniging zelf 
de baas was. Joop: “We hadden 
eindelijk een representatief 
sportpark met drie mooie velden en 
een schitterende kantine. We konden 
iedereen daar netjes ontvangen en 
hoefden niet meer door de derrie 
van de schapen.” 24 Jaar was Joop 
de Ridder secretaris. Joop: “Nee, 
ik vond het niet nodig om de 25 
jaar vol te maken. Mijn termijn 
zat erop en dat was het.” Op het 
afscheidsfeest, waarbij ook zijn 
vrouw Rie werd betrokken, werd 
hij door de club geridderd. “Ik heb 
een mooie tijd gehad, zowel op het 
veld als in het bestuur. Ik heb veel 
vrienden gemaakt bij de vereniging. 
Vriendschap is uiteindelijk 
de kurk waar een gezonde 
amateurvoetbalclub op drijft.”

Een druk bezette Zeeburgia-tribune  
tijdens de beslissingswedstrijd  
D.V.A.V.- TDW/Centrum.

Seizoen 1967-1968. Het eerste werd kampioen na een beslissingswedstrijd tegen 
TDW/Centrum. Het was tevens de laatste wedstrijd van Joop de Ridder.  
Staand v.l.n.r.: Leider Huib de Vries, grensrechter Wim Marbus, Gerard de Bruin  
(reserve doelman), Joop de Ridder, Henk van Dijk (reserve) , Frans Spronk, Hans 
Helmer, Hennie van der Vegt, Wil Herzberg en trainer Eddy Meier.  
Zittend v.l.n.r.: Jan de Vries, Dick van Laarhoven, Adri Schroeijers, Frans Schroeijers, 
Wim van Looy, Joop Hartsink (doelman) en Jan Nagel.
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Het voetballeven van de nu 80-
jarige Jaap Manshanden begon in 
Amsterdam-West. Hij bleek een 
aardige voetballer want na een tijdje 
bij K.B.V. in de jeugd gespeeld te 
hebben, klopte Blauw Wit aan de 
deur. In de oorlog werd Jaap ziek 
en daarna was het over met het 
voetballen op een hoger niveau. In 
1958 kwam hij in Diemen wonen. 
Jaap: “Ik zie het nog voor me. Het 
Oranjeplantsoen was een groot 
weiland met koeien. Er stond een 
groot bord: Hier gaat Verwelius 
bouwen.” Via zijn zoon kwam hij bij 
De Meer terecht waar hij vijf jaar 
voorzitter van de jeugd was en elf 
jaar voorzitter van de club.    
Op een gegeven moment dacht 
Manshanden het even rustiger aan 
te gaan doen, maar dat zou anders 
lopen. De voorzitter van sv Diemen, 
Nico van Buuren, polste hem voor 
de vacant komende functie van 
voorzitter.
Nico van Buuren schatte hem in als 
de juiste man op de juiste plaats. 

Jaap Manshanden:

“Er zijn zoveel mensen die in alle stilte hun 
werk doen.”

slaagde. Onder zijn voorzitterschap 
werd na lange onderhandelingen 
de overgang naar sportpark De 
Diemen beklonken. Jaap: “Natuurlijk 
was het niet gemakkelijk om 
Spoorzicht te verlaten, maar ik was 
blij dat 80% van de buitengewone 
ledenvergadering akkoord ging. 
Voor de overgang naar De Diemen 
zijn er 106 vergaderingen geweest.” 
Voor het bereiken van een hoger 
voetbalniveau bleek de jeugdige 
generatie inderdaad een garantie 
voor succes. In enkele jaren tijd 
slaagde de zondag-1 erin de tweede 
klasse van de K.N.V.B. te bereiken. 

Jaap, nog steeds actief in de 
kantine en onlangs ook nog in de 
commissie die zo’n geslaagde reünie 
organiseerde op 13 mei 2006, kijkt 
met veel plezier terug: “Ik heb het 
als een voorrecht beschouwd om met 
en voor zoveel mensen te werken. Als 
voorzitter sta je gewild en ongewild 
vaak in de belangstelling, maar er 
waren en zijn zoveel medewerkers 
die in stilte hun werk doen. Dat is de 
kurk waar de vereniging op drijft.”
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Manshanden was een man met 
ervaring die het klappen van de 
zweep kende. Lange tijd was hij 
voorzitter geweest van De Meer 
en op Drieburg was een prachtig 
gezellig clubhuis neergezet.
Jaap Manshanden vroeg bedenktijd. 
Na overleg met zijn vrouw besloot hij 
de enorme uitdaging te aanvaarden. 
Manshanden: “Wat me vooral 
aansprak, was de bloeiende 
jeugdafdeling  met een goed kader 
en een groot aantal teams. Dat was 
een goede basis om met sv Diemen 
hogerop te komen. Bovendien 
speelde de verbetering van de 
accommodatie op Spoorzicht  binnen 
sv Diemen een grote rol. Er waren 
zo langzamerhand eenvoudigweg 
te veel voetballers en te weinig 
capaciteit. Met de uitbreidingen van 
het dorp in Diemen-Zuid en Diemen-
Noord zou de club alleen maar 
groeien en was het dus noodzaak 
naar een nieuw complex uit te 
kijken.” 
De missie van Jaap Manshanden 

Het bestuur van sv Diemen in 1990 waaronder het sportpark De Diemen werd gereali-
seerd. Staand v.l.n.r.: Bram Uljee, Bert Sikkens, Bob Lammers, Jan van der Wijngaart, 
Wout de Wild, Sjef van der Heiden, Tinus Post. Zittend v.l.n.r.: Wout Koekkoek (secre-
taris), Jaap Manshanden (voorzitter), Henk Kroese (penningmeester), Ina Sterenborg.
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“De lichtmasten mag ik niet meer in 
van mijn vrouw.” Ik meen warempel 
een zweempje spijt te beluisteren in 
de woorden van de nu bijna 78-jarige 
Jan van der Wijngaart. Hij was zo’n 20 
jaar geleden een belangrijke initiator 
van de verhuizing van sv Diemen naar 
sportpark De Diemen. Terugdenkend 
aan die tijd toont Jan me een grote 
zwart-wit foto van Spoorzicht. 
“Er was daar behoorlijk wat 
achterstallig onderhoud, weinig geld 
en absoluut te weinig ruimte voor 
onze vereniging,” verklaart hij. Toch 
wilden veel leden niet verkassen 
naar het in hun ogen te ver afgelegen 
noodsportpark van de gemeente 
Amsterdam nabij de Diemerplas, 
waar verenigingen als Amstel en 
De Zwarte Schapen een kwijnend 
bestaan leidden. Het zou daar een 
sterfhuis worden voor sv Diemen. 
Van der Wijngaart voorzag echter 
grote toekomstmogelijkheden 
voor de vereniging en met een niet 
aflatende inzet getuigde hij daarvan 

Jan van der Wijngaart op de reünie.

Van Spoorzicht naar De Diemen 

Jan van der Wijngaart

in het clubblad. Steeds meer leden 
gingen mee in zijn enthousiasme 
en uiteindelijk tekende zich na 
een enquête onder de leden een 
duidelijke meerderheid af voor de 
grote sprong voorwaarts. Uiteraard 
trad Jan - alles bij elkaar heeft hij 
ruim 20 jaar deel uitgemaakt van het 
bestuur van sv Diemen -  toe tot de 
bouwcommissie die een en ander 
zou moeten aansturen. “We konden 
in deze situatie gebruik maken van 
de zogenaamde 1/3-regeling voor 
sportverenigingen,” vertelt Jan, 
“een regeling, waarbij 1/3 van het 
benodigde geld kon worden geleend, 
1/3 werd gesubsidieerd en 1/3 door 
de vereniging zelf moest worden 
opgehoest.” Zo kwam er een bedrag 
van fl. 350.000,- van de gemeente 
Diemen beschikbaar, dat voor het 
opknappen van Spoorzicht niet op 
tafel zou zijn gekomen. Niet alleen 
op papier, maar ook op de werkvloer 
toonde Jan zich van onschatbare 
waarde voor het nieuwbouwproject. 

De massageruimte in het nieuwe 
clubgebouw is door Van der 
Wijngaart hoogstpersoonlijk geaard! 
In feite fungeerde hij met zijn 
ervaring in de bouw als een soort 
extra opzichter. “We konden en 
deden heel veel zelf. Zo hebben we 
ook de lichtmasten bij het tweede 
veld en het trainingsveld allemaal 
zelf geplaatst.” Ook nu nog maakt 
sv Diemen dankbaar gebruik 
van het werk van deze geboren 
Amsterdammer, die in zijn jonge 
jaren nog met grootheden als Rinus 
Michels en Cor van der Hart bij 
Ajax  heeft gevoetbald. Als lid van 
de schoonmaakploeg geeft Jan elke 
maandagochtend acte de présence 
op sportpark De Diemen, dat je ook 
wel een beetje “zijn” sportpark mag 
noemen.

20

1990. Een hardloopwedstrijd van onze jeugd van Spoorzicht naar De Diemen.
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Michael Helmer en Frank Scheffers in 
volle concentratie. 

Frank Scheffers ontvangt bloemen voor 
zijn 200-ste wedstrijd voor sv Diemen op 
26 april 1992 uit tegen H.B.C.

Zaterdag-1 twee maal achter elkaar 
en speelt voor het eerst in haar 
bestaan in de vierde klasse. In 1999, 
als ook Michael Helmer op zaterdag 
is gaan voetballen, wordt na een 
turbulent seizoen (o.a. 27-2 tegen  
Brandweer) via een spannende 
nacompetitie promotie naar de derde 
klasse afgedwongen. Helaas gaat het 
daarna bergafwaarts en in 2003 start 
de competitie zelfs zonder een eerste 
team op zaterdag.

Jeugd 
De visie van het bestuur onder 
leiding van voorzitter Manshanden 
bleek een juiste. De pessimisten 
die een leegloop voorzagen na het 
verlaten van Spoorzicht, kregen 
ongelijk. De bouw van Diemen-Noord 
en de spectaculaire successen van 
Ajax in Europa waren belangrijke 
oorzaken voor de toestroom  van de 
jeugd naar sportpark De Diemen, 
waar met een enorme inzet van 
clubmensen en vrijwilligers een 

Sportpark De Diemen
Het 60-jarig bestaan van de club 
wordt gevierd op het nieuwe 
sportpark De Diemen. Tijdens 
de receptie met het voltallige 
gemeentebestuur schrijft 
burgemeester Bob de Hon zich zelfs 
in als donateur. Voor de leden is 
er een spetterend feest met Dries 
Roelvink en oude bekenden en 
sportvrienden raken niet uitgepraat 
op de reünie. Velen van hen 
herinneren zich nog de dagen en het 
slechte veld aan de Ouderkerkerlaan 
bij boer Pappot en kijken nu vol 
trots naar de sappige grasmatten op 
sportpark De Diemen. Al zijn er nog 
altijd sceptici die het betwijfelen of 
met name de jeugd de weg naar de 
Sportlaan zal weten te vinden.  

Sportieve prestaties
Waar in vorige jaren meestal op 
behoud van het derdeklasserschap 
moest worden gespeeld, wist de 
zondag-1 begin jaren negentig van 
geen ophouden. De successtory 
die was ingezet op Spoorzicht, 
ging gewoon verder. Trainer Martin 
Kalkhuis: “De grote kracht van het 
team was dat veel spelers al vanaf 
de jeugd bij elkaar waren en dat 

er goede aanvullingen kwamen 
zoals Philip uit den Boogaard, Theo 
Klinkert en Said Ouaali.” Nooit 
eerder in de geschiedenis van de 
club speelde het eerste op zo’n 
hoog niveau. Er mocht zelfs even 
van een promotie naar de eerste 
klasse gedroomd worden, maar in 
de nacompetitie ging het mis. In 
1993 kwam er een einde aan het 
sprookje en degradeerde sv Diemen. 
Het jaar daarop moest zelfs nog 
een stapje terug worden gedaan. 
Te veel belangrijke spelers stopten 
met voetballen en de nieuwkomers 
konden niet dezelfde kwaliteit 
brengen. De nieuwe trainer Gerrie 
Kleton bracht weer rust, waardoor 
de neerwaartse spiraal tot stilstand 
kwam. In 1998, het laatste jaar bij 
de zondag van doelpuntenmachine 
Michael Helmer (204 doelpunten 
in 223 wedstrijden!), is er met 
trainer Bob de Klerk weer een 
kampioenschap te vieren. De 
jaren daarop is het niveau steeds 
wisselend. Soms niets, met als 
dieptepunt een degradatie naar de 
vijfde klasse. Soms weer even alles, 
zoals in 2003 als een sterk verjongde 
ploeg met trainer Joeri Volkers 
sv Diemen weer terug brengt in de 
vierde klasse. De afgelopen twee 
seizoenen verliepen moeizaam, maar 
met de nodige inspanningen bleef 
het vlaggenschip met begeleiders 
René van Vark (trainer), Philip 
Oomstee (leider) en Willem van den 
Berg (verzorger) in de vierde klasse.

Zaterdag 
Dankzij de inbreng van zeer 
ervaren ex-zondagspelers als Ruud 
Schroeijers, Martin van der Vegt 
en Michael Buijs promoveert de 
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Bart van Echtelt in actie.

fantastisch modern clubhuis was 
neergezet.
In 1991 waren er 100 junioren, onder 
wie de kleine Frans Frederiks die 
jaren later het dorp Diemen een 
enorme landelijke bekendheid 
zou geven als Lange Frans. Om 
de jeugdaanwas beheersbaar te 
houden, wordt er een coördinator/
trainer aangesteld die lijn moet 

brengen in de training, leiding moet 
geven aan de overige trainers en op 
vaste tijden op De Diemen aanwezig 
is.
Met een trots en tevreden gezicht 
meldt jeugdvoorzitter Sjef van der 
Heiden regelmatig de inschrijving 
van een nieuw team en midden 
jaren negentig voetballen er rond 
de 300 jeugdleden bij sv Diemen. 
Ook op de jongens van Amsterdam-
Zuidoost heeft het mooie complex 
en de goed geleide vereniging in 
Diemen aantrekkingskracht. Een van 
hen is de jonge Ryan Babel die dan 
in Kikkenstein woont. Vader Babel: 
“Ik zocht een veilige en betrouwbare 
club voor Ryan die niet zo ver weg 
was en waar Ryan zelf naartoe kon 
fietsen.” Trainer en leider van de 
E-1 Jenne Termeer ziet al snel dat 
Ryan een bijzondere voetballer 
is. Als Ryan en Sylvano Comvalius 
een uitnodiging krijgen om bij Ajax 
selectiewedstrijden te komen spelen, 
noteert hij in De Treffer: “Misschien 
zijn Ryan en Sylvano de nieuwe 

toppers om Kluivert en Overmars te 
vervangen.” Tien jaar later debuteert 
Ryan op het WK in Duitsland. 

Jeugdplan
Hoewel Ryan het uitstekend naar 
zijn zin heeft bij sv Diemen, vertrekt 
hij na twee jaar. Bij Fortius krijgt 
hij de kans met de betere E’tjes te 
voetballen op een groot veld en zich 
sneller te ontwikkelen. Bij sv Diemen 
komt ook het inzicht dat er iets moet 
gebeuren om de steeds maar groter 
wordende jeugdafdeling in goede 

De jong-junioren in 1990-1991.

Ryan Babel begon zijn carrière op acht-
jarige leeftijd bij sv Diemen. Hij speelde 
in 1994 in de F1 en het seizoen 1995-
1996 in de E1. Trainer Jenne Termeer 
voorspelde Ryan toen al een prachtige 
toekomst bij Ajax. Ryan is zijn roots bij 
sv Diemen niet vergeten en nam nog 
even een kijkje in de kleedkamers van 
toen. In het clubhuis ging hij op de foto 
met voorzitter Fred Lunstroo.
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banen te leiden en de talentvolle 
jeugd te behouden.
Vrijwel gelijktijdig met het vertrek 
van Babel worden er plannen 
gemaakt waarin het vormen 
van jeugdselecties centraal 
staat. Het doel is spelers op 
te leiden voor de zaterdag- en 
zondagseniorenselecties. In de 
jaren daarna wordt onder leiding 
van jeugdvoorzitter Adri Schroeijers 
en de huidige jeugdvoorzitter 
Herman Berkhout steeds meer 
toegewerkt naar een jeugdplan 
dat in 2002 en de jaren daarna 
steeds geëvalueerd wordt. De 
doelstellingen zijn duidelijk. Het 
plezier in voetbal blijft een grote rol 
spelen, maar tegelijkertijd zijn er de 
doelen om met de selecties op het 
hoogste niveau te spelen en met 
zoveel mogelijk jeugdspelers in de 
districtsselecties vertegenwoordigd 
te zijn. Het uiteindelijke doel is om 
zoveel mogelijk spelers door te laten 

stromen tot volwaardig zondag- 
en zaterdagselectiespeler. Om de 
doelen te verwezenlijken wordt er 
ook een technisch jeugdcoördinator 
aangesteld die verantwoordelijk is 
voor de uitvoering van het spelletje 
zelf. Er is een grote plaats ingeruimd 
voor de participatie van ouders. 
  
Clubleven
Na de overgang van Spoorzicht 

naar De Diemen neemt het aantal 
jeugdleden gestadig toe, maar 
de successen van het eerste 
zondagelftal blijven centraal staan. 
Voorzitter Jaap Manshanden: “De 
uitstraling van de successen van 
het eerste zondagteam legde de 
basis voor de verdere uitbouw van 
sv Diemen, want een goed draaiend 
kroonteam oefent aantrekkingskracht 
uit op jeugd, leden, supporters en 
verdere vrienden van Diemen.” In 
de loop van de jaren negentig deed 
zich de situatie voor dat sv Diemen 
uitgroeide tot een vereniging met 
twee gezichten. Aan de ene kant 
een oude kern, afkomstig uit “het 
dorp”, onderdeel uitmakend van een 
lange en rijke traditie, met clubtrouw 
en clubliefde hoog in het vaandel 
en aan de andere kant de nieuwe 
jeugdige Diemenaren en hun ouders 
voor wie de voetbalclub slechts een 
onderdeeltje vormde in het hectische 
bestaan van de jeugd. Clubtrouw 
en clubliefde kwamen niet voor in 
hun woordenboek, het ging eerder 
om een vorm van consumentisme. 
Ondanks de aanwezigheid van 
honderden nieuwe ouders binnen 
de vereniging, blijft het uiterst 

Begin jaren negentig. Veel belangstelling bij een wedstrijd van het eerste elftal.

De E1 werd in 1996 verrast met een schitterende sporttas van Pietersma Snacks.  
Ryan Babel speelde toen al een dominerende rol in dit team. Van de E1 uit 1996 speelt 
alleen Robin Pietersma nog bij sv Diemen. Hij speelde het afgelopen seizoen vijf maal 
in het eerste van de zondag. Staand v.l.n.r.: J. Huisers, R. Babel, trainer J. Termeer, 
R.Hille en A. de Jong. Zittend v.l.n.r.: M. Goot, J. Püttmann, R. Pietersma en P. Zagt.
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Een partijtje bij de opening van de kunstgrasvelden. 

Zaterdag 1, seizoen 1989-1990, kampioen 2e Klasse D3 I. Staand v.l.n.r.: Peter van 
Rooij (leider), Renato Tramontina, Mario Jongkind, Erik Piso, Perry Wijnberg, Glenn 
Rudge, Cees van Boggelen, Peter Lelijveld, Ton van de Hengel en Ronald Mulder  
(trainer). Zittend v.l.n.r.: Paul Sikkens, Leo Becker, Ton Ruben (grensrechter),  
Daan den Hartog, Adwin Piso en Hans van de Beek.

moeilijk het netwerk van vrijwilligers 
binnen de vereniging op peil te 
houden. Terwijl de jeugdafdeling 
uitgroeit naar bijna 500 leden, 
neemt de belangstelling voor het 
seniorenvoetbal af. In het afgelopen 
seizoen voetbalden er slechts vijf 
teams, iets wat voorzitter Lunstroo 
en zijn bestuur zeker zorgen baart. 
Fred Lunstroo: “De club lijkt een 
afspiegeling van het dorp Diemen 
zelf; door de snelle groei in de 
laatste tien jaar is er te weinig 
cement aanwezig. Natuurlijk ligt 
de verhouding scheef, voor een 
plaats van 25000 inwoners is de 
seniorenafdeling veel te klein.”

De Treffer
Het clubblad is nog altijd een 
bindend element binnen de 
vereniging. De Treffer biedt een 
goed inzicht in het clubleven en de 
vele activiteiten van de tientallen 
vrijwilligers binnen de club. Alleen 
al een team van circa twintig 
vrijwilligers zorgt ervoor dat het 
blad elke veertien dagen op de 
deurmat ligt bij de 700 leden. Een 
uniek blad dat al decennia lang 
onder de enthousiaste leiding van 
Tinus Post in elkaar gezet wordt: 
altijd een woordje van het bestuur, 

programma’s, officiële mededelingen, 
soms bijdragen van good old Gerrit 
Smit, wedstrijdverslagen van ouders 
en leiders en last but not least: 
de Minitreffers. In deze rubriek, 
bijgehouden door Tinus Post, toont 
zich het familiegevoel nog van de 
oude voetbalvereniging: wel en 
wee, lief en leed en nieuwtjes uit 
de sportfamilie van sv Diemen. Na 
het lezen van de Minitreffers zijn we 
weer even op de hoogte.
   
Toekomst
sv Diemen is een voetbalvereniging 

met bijna 700 leden. De club 
beschikt over een schitterend 
sportcomplex aan de Sportlaan 
dat vorig jaar geheel vernieuwd is. 
Er kwamen twee kunstgrasvelden 
met een lichtinstallatie. Het 
clubgebouw werd uitgebreid met 
een zestal nieuwe kleedkamers. 
Ook de parkeergelegenheid werd 
uitgebreid. De club draait op 
tientallen vrijwilligers op de meest 
uiteenlopende posten. De relatie 
met de gemeente is zonder meer 
positief te noemen. De reünie van 13 
mei 2006 toonde aan dat sv Diemen 
beschikt over een onzichtbaar 
netwerk van honderden mensen die 
allemaal ‘iets’ hebben met de club. 
Kijk nog een keer om: duizenden 
mensen hebben de afgelopen 
75 jaar op een of andere wijze 
plezier beleefd binnen een unieke 
vereniging die sinds de oprichting 
in 1931 nog steeds drijft op een 
gemeenschappelijke liefde: het 
voetbal.  
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Een voetbalcarrière van 45 jaar in het 
blauwwitte shirt 
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Voorzitter Fred Lunstroo (1943) 
kun je gerust de huidige spin in 
het web van sv Diemen noemen. 
Als oer-D.V.A.V.’er kent hij de club 
door en door en stippelt hij met het 
bestuur het beleid uit. Daarnaast 
vertegenwoordigt hij sv Diemen in 
de contacten met de gemeente en de 
K.N.V.B.
Net als alle voetbalminnende 
jongetjes in het dorp kon Fred amper 
wachten om te gaan voetballen bij 
de club van het dorp. Vaak was hij 
al gaan kijken naar zijn ooms Klaas, 
Chris en Joop Niemans en neef Joop 
Dermijn die op zondag de blauwwitte 
kleuren van D.V.A.V. verdedigden. 
Maar in april 1953 was het zover. Vol 
trots meldde hij zich met zijn paar 
tweedehands voetbalschoenen bij 
de welpen op de groene weide van 
boer Pappot aan de Ouderkerkerlaan. 
Penningmeester Jacques Vermeulen 
kneep een oogje dicht: “Ga nu maar 
spelen, we schrijven je officieel in 
voor het volgend seizoen.”
De uitwedstrijden leken vaak op een 
ware expeditie. Op woensdagmiddag 
vertrok een karavaan fietsende 

Fred Lunstroo. 

kinderen onder leiding van Cees van 
Veluw naar de verste uithoeken van 
Amsterdam. Zo moest je voor een 
wedstrijdje aan de Velserweg echt de 
hele woensdagmiddag uittrekken.
Later, toen Fred in de A1 voetbalde, 
wilde hij met het team dat een 
belangrijke wedstrijd per se door 
zou gaan. Ze besloten met z’n allen 
het eeuwig slechte veld te rollen. 
Groot was de teleurstelling toen 
op zondagmorgen de lijst met 
afgelastingen bij de boekhandel 
van voorzitter Cor Smit werd 
opgehangen: “Eerste veld afgelast 
tot 14.00 uur” en het eerste 
seniorenelftal kon profiteren.
In de seniorentijd haalde Fred 
sporadisch het eerste team. Hij was 
op zijn 16e bij Gestetner gaan werken 
en volgde in de avonduren continu 
cursussen, waardoor het trainen 
erbij inschoot. Maar de zondag bleef 
altijd bestemd voor het voetballen. 
Tot zijn 55e (!) jaar voetbalde Fred 
bij D.V.A.V. en later sv Diemen. Als 
financieel directeur bij Gestetner 
was hij natuurlijk de juiste man voor 
de kascommissie van de club. In 

1994 trad Fred toe tot het bestuur 
en toen Henk Kroese in 1996 stopte 
als penningmeester, nam hij diens 
taak over. Vanaf 1999 tot 2002 
combineerde Fred die functie met de 
voorzittersrol. Fred: “Ik heb altijd wel 
werkzaamheden willen doen voor de 
club, maar mijn maatschappelijke 
carrière ging voor. Toen ik meer tijd 
kreeg, wilde ik graag wat terug doen 
voor sv Diemen.” 
Naast de drukke werkzaamheden 
voor de club is Fred momenteel 
ook actief als lid van het dagelijks 
bestuur van de Sportraad van de 
gemeente Diemen, netwerkspecialist 
Financiën van de commissie 
ondersteuning clubbesturen van de 
K.N.V.B. district West I en zit hij in 
het bestuur van de Stichting Bouw 
Sportaccommodaties te Amsterdam. 
Maar als voorzitter van sv Diemen 
koestert hij de aloude wens om het 
eerste zondagelftal op een hoger 
plan te laten spelen: “Een club 
met een kleine 700 leden in een 
gemeente van 25000 inwoners hoort 
minimaal in de derde klasse K.N.V.B. 
thuis.”  

A1 Kampioen 1959-’60.
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Bouw sportpark De Diemen

Bouw sportpark De Diemen. De jeugd laat zich niet onbetuigd. V.l.n.r. Erwin Lunstroo, 
Michel Sterenborg, Arjan Bosma, Roy Stellingwerff en Martin Compier.

Kabels leggen voor de veldverlichting. 
V.l.n.r. Jan Muller, Wout Koekkoek en Jan 
van der Wijngaart.

Februari 1990. De bouw van het clubhuis 
op sportpark De Diemen.

Februari 1990. Metselen kantine van 
sportpark De Diemen.

Januari 1990. Nu nog de fundamenten.

26

Wethouder Steven Dijk slaat op 
13 december 1989 de eerste paal voor 
het clubhuis op sportpark De Diemen. 
Uiterst links staat Jan van der Wijngaart 
en helemaal rechts staan secretaris 
Wout Koekkoek en penningmeester 
Henk Kroese.
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In 1974 vond de conceptie plaats 
van het zaalvoetbal bij sv Diemen. 
Frans Spronk (68), geflankeerd 
door Frans van der Zwalm en Henk 
van Dijk, stond aan de wieg van de 
nieuwe telg. Een jaar lang werd er 
keihard getraind om goed voorbereid 
binnen te treden in de wereld van 
het zaalvoetbal. Bij gebrek aan 
voldoende sporthallen moesten veel 
belangstellende Diemenaren worden 
teleurgesteld: slechts drie teams 
konden in 1975 worden ingeschreven 
om aan de competities deel te 
nemen. De zaalvoetbalafdeling 
van sv Diemen bleek al gauw een 
vroegrijp kind, dat razendsnel wist 
door te dringen tot het hoogste 
regionale niveau. Begin jaren ’80, 
sv Diemen zag net Abraham, werd de 
hoofdklasse bereikt en in het seizoen 
1983/84 zelfs de interregioklasse, 
een soort regionale eredivisie. Peter 
Kroese (50), tot 1987 actief in de 
‘Zaal 1’: “We hadden een uitstekende 
groep en behoorden tot de top van 
het zaalvoetbal in Noord-Holland. 
Onder de stimulerende leiding van 
coach Hans Post waren we bovendien 
een graag geziene gast op veel 
toernooien in binnen- en buitenland. 
De uitnodigingen stroomden binnen! 
Jarenlang speelden we voor een 
‘uitverkochte’ Diemer sporthal en ook 
bij uitwedstrijden zat onze speciale 
bus vaak bomvol supporters.” Ter 
gelegenheid van het 2e lustrum in 
1984 speelde dit in sportief opzicht 
roemrijke team erewedstrijden tegen 
het Nederlands zaalvoetbalteam. 
Gedurende deze gloriejaren bleven 
ook de dames niet langs de zijlijn 
staan. Reeds in 1978 was er op 
initiatief van Joke Griffioen een 
dameszaalvoetbalteam opgericht, 

Van zaalvoetbal naar futsal (1974-2006)

Staand v.l.n.r.: coach Hans Post, Peter Kroese, Frans Spronk en Ton Spronk. 
Zittend v.l.n.r.: Cor Romijn, Karel van Zuijlen, Ron Metten en doelman Herman van der 
Vegt.

waarover de  toenmalige coach Wil 
Heus enthousiast gewag maakt in de 
jubileumuitgave van 1981. Tot in de 
jaren ’90 zijn er damesteams actief 
geweest voor sv Diemen. Jan de Vries 
(63), wedstrijdsecretaris zaalvoetbal 
in die jaren: “Ik had op een gegeven 
moment zo’n 14 seniorenteams en 
4 damesteams onder mijn hoede!” 
Kwalitatief gezien kon het Diemense 
zaalvoetbal in de loop van de jaren 
’90 echter niet meer tippen aan het 
niveau van het eraan voorafgaande 
decennium. Met het vertrek van de 
‘gouden’ generatie veldvoetballers 
rond Michael Helmer c.s., die 
zich ook in de zaal niet onbetuigd 
liet, raakte het zaalvoetbal bij 
sv Diemen sportief gezien wat in 
het slop, temeer daar de ‘Zaal 1’ 
meer en meer ging bestaan uit 
minder clubgebonden voetballers, 
spelers voor wie veldvoetbal en 
zaalvoetbal bij Diemen niet meer 

zo vanzelfsprekend hand in hand 
gingen. Ook het dameszaalvoetbal 
moet in de jaren die volgden een 
zachte dood zijn gestorven. Sinds 
het seizoen 2001/2002 wordt 
i.v.m. de professionalisering van 
het zaalvoetbal in Nederland 
de internationale term ‘futsal’ 
gehanteerd, een term waar Hans 
Timp (47), wedstrijdsecretaris 
zaalvoetbal van 2001 tot nu, 
een vervelende jeuk van krijgt: 
“Futsal, dat is toch geen wóórd!” 
Afgelopen seizoen waren er nog 
7 seniorenteams voor sv Diemen 
actief in de diverse competities. 
Trainer/coach Stilano van Embricqs 
(28) bewerkstelligde met zijn team 
een terugkeer in de 1ste klasse. 
Laten we hopen dat het futsal 
van tegenwoordig ooit net zo veel 
enthousiasme, succes en positieve 
kriebels teweeg zal brengen als het 
zaalvoetbal van toen.



“Mijn vader Ab behoorde in 1931 tot 
de oprichters van D.V.A.V.,”  zegt 
Roel Helmer (65) aan het begin van 
het gesprek. De in 1913 geboren Ab 
was vanaf het begin een vaste kracht 
in het eerste elftal. 
Ik zit aan tafel met drie generaties 
van deze echte sv Diemenfamilie, bij 
wie voetbal en scorend vermogen 
in de genen zitten. Ook opa Roel 
was er al snel bij. Nog vóór zijn 
10e verjaardag werd hij lid van de 
vereniging om het tot op de dag 
van vandaag te blijven. Al meer 
dan 55 jaar dus! Reeds op 16/17-
jarige leeftijd debuteerde hij als 
rechtsbuiten in D.V.A.V. 1. 
De getalenteerde speler viel op bij de 
toenmalige topclub Volewijckers. 
Van zijn 20ste tot zijn 23ste  
voetbalde Roel er tot een beenbreuk 
hem noopte een stapje terug te doen. 
Derdeklasser DJK mocht nog 2 jaar 
van de diensten van de veel scorende 

centrumspits gebruik maken, 
maar daarna keerde Roel als actief 
voetballer definitief terug naar de 
vereniging waarvan hij als lid nooit 
vertrokken was. Pas op zijn 50ste 
zou hij zijn kicksen aan de wilgen 
hangen. Zoon Michael (37) maakte 
deel uit van sv Diemens succesteam, 
het team dat in het seizoen 1990-
1991 wist door te dringen tot de 
2e klasse van de K.N.V.B. Ook hij 
maakte al op 17-jarige leeftijd zijn 
debuut in het eerste zondagelftal. 
Een enkelblessure op zijn 22ste had 
tot gevolg dat zijn overstap naar 
hoofdklasser AFC slechts één jaar 
duurde. Erg jammer voor Michael, 
maar voor sv Diemen betekende het 
de terugkeer van zijn productiefste 
centrumspits, die het uiteindelijk, als 
hij op zijn 31ste afscheid neemt van 
het eerste zondagelftal, zou brengen 
tot clubtopscorer aller tijden met, 
u leest het goed, 204 doelpunten! 

Op het moment dat de opmerking 
“clubtopscorer aller tijden” valt 
en daaraan gekoppeld, dat zo’n 
recordaantal doelpunten vast nooit 
meer overtroffen zal worden, veert 
kleinzoon Jeremy (8) op. Hij is dit 
seizoen kampioen geworden met 
de F1 en heeft maar liefst 29 keer 
gescoord! Inderdaad, vader Michael 
mag dan wel met een straatlengte 
leiden, maar Jeremy komt eraan. Ook 
opa Roel is daarvan overtuigd. De 
clubliefde is groot bij de Helmers. 
Een belangrijk deel van hun sociale 
leven is verbonden met sv Diemen. 
“Roel: “Voetbal is mijn lust en mijn 
leven.” Niets is leuker voor hem 
dan zijn kleinzoons aan het werk 
te zien op de velden. Hij wil er 
niets van missen. Hetzelfde geldt 
voor Michael. Al tijdens zijn studie 
combineerde deze afgestudeerde 
econoom met een drukke baan bij 
de verzekeringstak van Fortis het 
voetbal met het trainerschap van de 
F’jes, de E-pupillen en de C-junioren. 
Momenteel is hij leider van het 
succesvolle F-team van zijn zoontje. 
Over de ontwikkeling van het voetbal 
bij sv Diemen is Michael optimistisch 
gestemd: “Er is veel talentvolle jeugd 
aanwezig. Toen wij de 2e klasse 
bereikten was er sprake van een 
incidentele gebeurtenis. Het toeval 
wilde dat er enkele goede generaties 
voetballers opgroeiden, die zich 
ook nog tot een vriendenploeg 
ontwikkelden. Bijna niemand verliet 
de club. Structureel is sv Diemen 
een echte 4e-klasser, maar als de 
vereniging erin slaagt een groot deel 
van het talent tot aan de A-junioren 
vast te houden dan zou zij kunnen 
uitgroeien tot een vaste waarde in de 
3e of 2e klasse.”

28

Ware clubliefde: de familie Helmer
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Staand v.l.n.r.: Mijndert Verkaik, Michael Helmer, Bart van Echtelt, Ruud Schroeijers, Philip uit den Boogaard, Wil Fritz (verzorger), 
Frank Scheffers, Jan van der Tuuk (leider), Martin Kalkhuis (trainer/coach). Zittend v.l.n.r.: Marco Verkaik, Eric Brinkhof,  
Peter Holthuizen, Said Ouaali, Theo Klinkert, Patrick van Beveren, Michel de Graeve en Pieter Buis.

Hun geschiedenis zou zich kunnen 
laten beschrijven als een spannend 
jongensboek. Je voetbalt met je 
vrienden, het leven is voetbal en 
je wordt drie keer kampioen in 
vier jaar tijd. De betrokkenen zelf 
zijn echter nuchter in hun kijk op 
die voetbaljaren. Feit blijft dat de 
zondag-1 tussen 1987 en 1991 in de 
Amsterdamse regio een unieke reeks 
neerzette door in vier seizoenen 
drie keer te promoveren. Daarmee 
speelde de club op het hoogste 
niveau ooit: de tweede klasse 
K.N.V.B. Een korte terugblik met drie 
direct betrokkenen uit die tijd. Nog 
altijd vormen zij de top-3 op de Tinus 
Postlijst van “Gespeelde wedstrijden 
sinds 1981”: Frank Scheffers (376), 
Bart van Echtelt (326) en Pieter Buis 
(317).
 
Vriendenploeg 
“De grote kracht van het team was 

Unieke reeks van 1987 tot 1991

dat de meeste jongens al vanaf de 
jeugd bij elkaar waren en dat er 
goede aanvullingen kwamen. De 
kern bestond uit een vriendenploeg 
die veel voor elkaar over had. We 
hadden in Marco Verkaik een hele 
goede keeper, die punten kon 
pakken. De as was prima verzorgd. 
Daarnaast was Michael Helmer een 
unieke spits,” zegt de toenmalige 
trainer Martin Kalkhuis. Bart: “We 
konden ook aardig voetballen 
natuurlijk. Met de Sint-Petrusschool 
stonden we met elf jaar al in de 
halve finale van het Amsterdamse 
schoolvoetbaltoernooi.” Pieter: 
“Omdat de vriendschap zo’n grote rol 
speelde, had ook niemand interesse 
om elders te gaan voetballen. Alleen 
Michael is even een jaartje naar AFC 
geweest.” Frank: “Michael was heel 
belangrijk. Natuurlijk heeft in een 
team iedereen elkaar nodig, maar 
zonder Mike waren we niet zo ver 

gekomen.” Bart: “We waren enorm 
fanatiek. Er zaten een paar jongens 
bij die absoluut niet tegen hun 
verlies konden. Of het nou om een 
spelletje Risk of om het voetballen 
ging.” Pieter: “En we waren een 
mondig team. We hadden overal 
een mening over en gingen graag in 
discussie met de scheidsrechter.”
 
Tegenwoordig
De laatste tijd worden de banden 
weer aangehaald. Weekendje 
Ardennen bijvoorbeeld. En soms zien 
ze elkaar op sportpark De Diemen. 
Bart is bestuurslid, Frank pikt af 
en toe een wedstrijdje mee met de 
zondag-3 en samen doen ze elk jaar 
de Grote Clubactie. Pieter traint 
jeugd en is leider van de F1 waarin 
behalve zijn zoon Rowen ook de 
zonen van Michael Helmer en Michel 
de Graeve spelen. De basis voor een 
nieuwe glorieperiode?
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Impressie jeugd

Het succesvolle team van de F1 van dit seizoen. 
Boven v.l.n.r Lesley de Graeve, Rik Ernest, Salim Mansouri, 
Rowen Buis  
Onder v.l.n.r Tijs Ernest, Tim de Jong, Bart Schreurs, Jeremy 
Helmer. Keeper: Tom Weemhoff.

30

Junioren B3, kampioen 2005 - 2006.

Pupillen F7 van 4e klasse naar 2e klasse.

Junioren C1, kampioen 2005 - 2006.

Pupillen F1.
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Herman Berkhout en Sjef van der Heiden

een vraag: “Ik heb een leider nodig 
voor dit team.” En dat betekende 
dat Herman en een andere vader 
de groep van deze kinderen ging 
begeleiden.  Jaren later was er bij 
de aanvang van een nieuw seizoen 
veel kritiek van ouders. Een en 
ander was niet of onvoldoende 
geregeld. Herman: “Ik wilde niet 
klagen, maar wat doen!” Gelukkig 
was er een aantal gelijkgestemden 
en samen vormden zij de nieuwe 
jeugdcommissie. Het eerste wat 
de jeugdcommissie deed, was het 
neerleggen van een beleidsplan voor 
de jeugd van de F’jes tot en met de 
A-junioren. Hierin werd duidelijk 
welke kant het nieuwe jeugdbestuur 
op wilde. Herman: “Voorop stond 
dat we een omgeving wilden creëren 
waarin het plezier in voetballen een 
centrale plaats inneemt. Maar we 
wilden ook dat jonge voetballertjes 
zich konden ontwikkelen en beter 
worden. Als jongens worden opgeleid 
tot leuke voetballers, zal het plezier 
alleen maar toenemen.” 
Om de voetbalvaardigheden verder 
te ontwikkelen, werd een technisch 
jeugdcoördinator aangesteld. Die 
taak wordt momenteel vervuld door 
Jos van Moerkerk. Begint het beleid 
dat zo’n jaar of vier geleden in gang 
werd gezet al vruchten af te werpen? 
Herman: “Je doet het natuurlijk 
nooit helemaal goed voor iedereen. 
Bedenk dat we bij sv Diemen 
honderden jeugdvoetballers 
verspreid over meer dan 40 teams 
hebben rondlopen. Voor al die teams 
hebben we allemaal trainers nodig en 
voor de wedstrijden scheidsrechters. 
Die zijn er helaas niet in overvloed. 
Wij proberen geïnteresseerde ouders 
en ook senioren en jeugdspelers 

zoveel mogelijk daarin op te leiden. 
En dat lukt heel aardig. Dit jaar is 
een heel best seizoen geweest qua 
resultaten. Misschien wel het beste 
seizoen in de geschiedenis van de 
club. Heel veel kampioenen bij de 
jeugd. Bij de selecties vier tweede 
plaatsen in sterke competities voor 
de A1, de B1, D1 en de F1, terwijl de 
C1 en de E1 kampioen werden. Maar 
ook de niet-selectieteams deden het 
heel goed. Veel kampioenen bij de 
najaars- en de voorjaarscompetities. 
Daarnaast heeft sv Diemen nog 
nooit zoveel spelers in het K.N.V.B. 
jeugdplan gehad. Heel bijzonder 
was de introductie van ons 
eerste meisjesteam. En ook daar 
is de belangstelling groeiende. 
Volgend jaar staan er zeker drie, 
misschien vier meisjesteams.  En 
volgend seizoen zullen wij een 
nieuwe categorie introduceren, 
de zogenaamde mini’s. Dit is een 
competitie waarin de teams als 
viertallen zullen spelen waardoor de 
spelers meer balcontact hebben en 
de opleiding nog beter zal worden.”

Sjef van der Heiden
Het paastoernooi voor de D-, E- en 
F-pupillen heet het Sjef van der 
Heiden toernooi. De naamgever voor 
dit toernooi is een 
begrip bij de sv 
Diemen. Jarenlang  
vertegen-
woordigde hij 
in het bestuur 
de pupillen. Na 
een bestuurs-
vergadering, 
waarin hij weer eens pal had 
gestaan voor zijn jongens, stapte 
Sjef tevreden richting bar voor een 
‘beetje-beetje’, zijn aanduiding voor 
een 7 up met een scheutje jenever.
Helaas is Sjef, die supertrots was op 
de sterke groei van de jeugdafdeling, 
veel te jong gestorven. Bij sv Diemen 
leeft hij voort in het Sjef van der 
Heiden toernooi. Dat heeft hij 
verdiend, dik verdiend. Je moest eens 
weten, Sjef, hoe jouw pupillen nog 
steeds profiteren van jouw geweldige 
inzet!

Herman Berkhout
“Plezier in voetballen staat voorop.”
Praten met jeugdvoorzitter Herman 
Berkhout is praten over beleid. Maar 
heel even mag het over hemzelf 
gaan. Herman: “Het is grappig, 
jeugdvoorzitter, terwijl ik zelf 
nooit voor een club heb gespeeld. 
Natuurlijk voetbalden wij vroeger op 
straat in de Jordaan, de buurt waar 
ik opgegroeid ben, maar daar is het 
bij gebleven.” Toen zijn zoon Johan 
ging voetballen bij sv Diemen, werd 
hij als vader al gauw aangesproken 
door Bram Uljee. Zijn woorden 
waren eerder een mededeling dan 
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Als lid van de schoonmaakploeg tref 
ik Bram Uljee (68) in het keukentje 
bij de kleedkamers. Bram is al zo’n 
16 jaar aan sv Diemen verbonden. 
Alvorens de oud-marineman definitief 
voet aan wal zette in Diemen, bevoer 
hij alle wereldzeeën. Op 53-jarige 
leeftijd nam Bram afscheid van de 
marine en zonder dralen meldde 
hij zich aan als actief lid bij de 
plaatselijke voetbalclub. Voetbal had 
hem altijd veel plezier verschaft en 
zo wilde hij wat terugdoen. Zelf heeft 
hij gevoetbald bij WGW (Wit Geel Wit) 
in Den Helder. Bij Diemen ontpopte 
Bram zich tot een alleskunner. Zo 
maakte hij enige tijd deel uit van 
het hoofdbestuur, trainde en leidde 
hij diverse juniorenteams, droeg en 
draagt hij zorg voor de materialen, 
zoals de aanschaf van ballen en 
andere trainingsbenodigdheden, en 
staat hij al weer zo’n 8 jaar aan het 
roer bij de F-pupillen. Kortom: ik heb 
te maken met een van die drijvende 
krachten zonder wie een vereniging 

Bram Uljee navigeert de F-pupillen

als sv Diemen water maakt.
Er gaat geen woensdagmiddag 
voorbij of Bram is op de velden 
te  vinden. Als hij al niet zelf traint 
dan is hij wel doende met het 
coördineren van de trainingen. 
Tussendoor registreert hij de 
nieuwe aanmeldingen. Bram heeft 
in dit verband een enorme groei 
meegemaakt. “Er spelen nu bij 
Diemen maar liefst 15 F-teams in 
competitieverband en daarmee 
komen de grenzen van onze 
veldcapaciteit in zicht,” merkt hij 
op. De oplettende Trefferlezer heeft 
hem de afgelopen jaren regelmatig 
de geboorte van weer een nieuwe 
F-spruit zien aankondigen. Bram: 
“Een groot probleem en daarmee de 
grootste opgave voor een vereniging 
als de onze, is het vasthouden 
van de voetballertjes als ze ouder 
worden.”  Inderdaad, het feit dat er 
momenteel maar één en twee jaar 
geleden zelfs géén A-team actief was 
voor sv Diemen zet deze opmerking 

kracht bij. De jeugd is zijns inziens 
niet erg veranderd in al die jaren. 
“Binnen de kortste keren zijn de 
kinderen dolenthousiast aan het 
trainen, ze pikken het allemaal heel 
snel op. De ouders daarentegen 
zijn wel veranderd. Het zijn meer 
consumenten geworden, die je vaak 
nog van alles moet uitleggen,” stelt 
hij. Bram heeft zijn hart verpand aan 
de vereniging en brengt er bijzonder 
veel tijd door. Zonvakanties zijn dan 
ook haast noodzaak voor hem om tot 
rust te komen. Een liefhebberij als 
lezen krijgt dan zijn volle aandacht. 
Boeken als de Da Vinci Code zijn aan 
Bram niet besteed, maar Annejet 
van der Zijls biografie over Annie 
M.G. Schmidt vindt hij prachtig. 
Verder besteedt hij zijn spaarzame 
vrije tijd aan museumbezoek. 
“Tijd voor koffie!” schalt het door 
de gangen. Het is voor het eerst 
gedurende ons gesprek dat hij het 
schoonmaakwerk onderbreekt. Een 
man om zuinig op te zijn, die Bram!
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Tinus (links) samen met Simon Kracht, hèt clubblad-duo. 

Tinus Post (“66 jaar jong”) is een 
echte clubman. Aan de hand van 
zijn vader toog de kleine Tinus 
al in de jaren veertig op zondag 
naar de voetbalvelden aan de 
Ouderkerkerlaan. 

Zelf voetballen zat er voor Tinus niet 
in. Alle medische ingrepen ten spijt 
belemmerde een heupafwijking Tinus 
een actieve rol op het veld. Bijna 60 
jaar later, met een vleugje ironie: “Ik 
denk dat ik een buitengewoon goede 
voetballer was geweest.”
Als zijn jongere broer Hans gaat 
voetballen, is Tinus steevast langs 
de lijn te vinden. Het is Henk Kuit 
die hem vraagt leider te worden 
van de zondag-3. Onder voorzitter 
Klein treedt Tinus in het begin van 
de ’70’er jaren toe tot het bestuur. 
Tinus: “Het was een gezellige 
periode. Spoorzicht had een prachtig 
veld, omzoomd door bomen. En 
de kantine was een groot sociaal 
gebeuren. Je kwam er heel Diemen 
tegen. Na de  wedstrijden urenlang 
kletsen, een biertje drinken en 
een kaartje leggen. Er was minder 
jeugd en de ouderen waren 
duidelijk in de meerderheid.” Tinus 
geniet in die periode ook van de 
sportieve successen: een eerste 
elftal met een unieke generatie 
Diemense voetballers die in korte 
tijd sv Diemen naar de top van het 
amateurvoetbal brengt.
In het bestuur leert Tinus de fijne 
kneepjes van secretaris Joop de 
Ridder. Tinus: “Vooral de timing 
om beslissingen te nemen en het 
opbrengen van geduld. Je bent 
immers steeds bezig met veel 
mensen en heel veel wensen.” Zijn 
takenpakket wordt in de loop der 

Tinus Post:

“Ik denk dat ik een buitengewoon goede 
voetballer was geweest.”

jaren gevarieerd: tweede voorzitter, 
wedstrijdsecretaris, voorzitter van 
de zaalvoetbalafdeling, lid van de 
bouwcommissie en recentelijk nog 
met Fred Lunstroo de animator van 
de kunstgrasvelden. Zijn ‘kindje’ 
is nog steeds De Treffer. Al 22 jaar 
is Tinus de spil van het prachtige 
clubblad. Twintig jaar geleden 
met de draagbare schrijfmachine 
en nu met de computer. Ook het 
kampioenschap van het derde 
zondagteam staat hem bij: “Een 
heerlijk team met de oud-eerste 
elftalspelers zoals Joop Hartsink, 
Joop de Ridder en Henny van der 
Vegt.”  

Tientallen jaren tijd en inzet voor 
de club en inmiddels erelid van 
sv Diemen, lid in de orde van Oranje-
Nassau en trots drager van de 
‘Gouden waarderingsspeld’ van de 
K.N.V.B. Tinus: “Ik heb het altijd met 
plezier gedaan. Met veel begrip van 
het thuisfront natuurlijk. Als de bal 
weer rolt en het is gezellig in kantine, 
dan weet je weer waarvoor je het 
doet.” Soms kan hij wat bezorgd 
zijn over de toekomst: “Er heeft 
altijd een fantastische club mensen 
klaargestaan voor sv Diemen. En nog 
steeds, maar het kader is aan de 
oude kant. Wie moeten de club over 
tien jaar dragen?”
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Wanneer ik op zomaar een 
maandag in februari rond 9.00 uur 
bij het clubhuis van sv Diemen 
arriveer, heerst er een ongekende 
bedrijvigheid. De ontstoken lampen 
in de kleedkamers, toiletten, keuken 
en kantine lichten de activiteiten van 
de mannen van de Schoonmaakploeg 
bij, de dag bevindt zich immers nog 
in de schemerstand. De bijna 80-
jarige Jan Muller, clubman van het 
eerste uur, troont me trots mee naar 
een foto aan de wand, waarop hij als 
lid met de meeste dienstjaren – Jan 
is al bijna 70 jaar lid van sv Diemen 
– staat afgebeeld. Hij is de nestor 
van een ploeg noeste werkers, die 
elke maandag in alle bescheidenheid 
hun clubgebouw in puike conditie 
houden. 
Ik val vandaag met mijn neus in de 
boter, of liever de appelvlaai, want 
Antoine Theunissen (78) is jarig en 
hij trakteert. Antoine en Bram Uljee 
(68) ‘doen’ het kleedkamergedeelte 
van het clubgebouw, terwijl de 

Jenne Termeer komt wat later.

Drie topteams: 

de Schoonmaak-, Treffer- en Barploeg

anderen soppend en dweilend 
door de keuken, de kantine en de 
toiletten gaan. Wie die anderen 
zijn? Welnu, Jan Muller mocht ik u 
zojuist al voorstellen. Hij en Jan van 
der Wijngaart (78), Ton Schriever 
(67), Frans Schroeijers (67) en Cor 
van der Wielen (76) completeren 
de ploeg. Het is intussen 10.30 
uur en dat betekent: koffietijd. 
Gewoonlijk wordt er meer over 
voetbal gesproken begrijp ik van Jan 
van der Wijngaart, maar wellicht dat 
het verlies van het vlaggenschip bij 
Fortius en dat van grote broer Ajax 
bij Feyenoord er debet aan zijn, dat 
ik daar vandaag weinig van merk. 
Het schoonmaakwerk lijdt er echter 
absoluut niet onder, want als ik rond 
12.30 uur het clubgebouw verlaat, 
ziet alles er piekfijn en kraakhelder 
uit. Een onbetaalbaar stel, lijkt me 
zo!

Een andere groep mensen, even 
onbetaalbaar als de zojuist 

beschreven Schoonmaakploeg, is 
de zogenoemde Trefferploeg. Ook 
deze groep kon ik op deze ochtend 
aan het werk zien. De Treffer is, zoals 
elke Diemenaar uiteraard weet, het 
clubblad van de vereniging. Het 
verschijnt elke 14 dagen, waarmee 
de frequentie van het bijeenkomen 
van deze ploeg ook meteen is 
aangeduid. In tegenstelling tot de 
Schoonmaakploeg hebben we hier 
te maken met een gemengd team. 
Hoofdredacteur Tinus Post (66) 
‘overhandigt’ ’s morgens vroeg de 
teksten kopijklaar – hij  heeft er 
dan al heel wat dagen redactiewerk 
opzitten - aan Simon Kracht (58). 
Simon is de drukker en hij doet 
zijn achternaam alleszins eer 
aan. Onvermoeibaar zie ik hem, 
pingpongend in kwinkslagen met 
Tinus, tussen de rollende pers en 
de ratelende vergaarmachine heen 
en weer vliegen. Gaandeweg de 
ochtend neemt de bedrijvigheid toe. 
De dames Ina Sterenborg (57) – al 
33 jaar en daarmee het langst aan 
het clubblad verbonden – en Elly 

Schoonmaakploeg v.l.n.r.: Cor van der Wielen, Ton Schriever, Jan  Muller,  
Frans Schroeijers en Jan van der Wijngaart.



Trefferploeg: V.l.n.r.: Ton Schriever, Marian Stoete, Jan van der Wijngaart, Jan Muller, Ina Sterenborg, Cor van der Wielen, Jan Stoete 
en Elly Post.

35

Post (66) flankeren Jenne Termeer 
(73, maar “ziet eruit als 72”, merkt 
Tinus schalks op) bij het plakken van 
de etiketten op de omslagen. Later 
die dag bij het nieten van De Treffer, 
zullen Marian (67) en Jan Stoete (74), 
de alomtegenwoordige Jan Muller, 
Cor van der Wielen en Ton Schriever 
nog aanschuiven. De Trefferploeg 
maakt tevens dankbaar gebruik van 
de diensten van Henk van der Lee,  
Wil Herzberg en Astrid Penninx, die 
het kant-en-klare clubblad afleveren 
bij de zogenaamde lopers. Zij zorgen 
ervoor dat ieder lid het blad vol 
verslagen, programma’s en de  
“Mini-treffers” in zijn of haar 
brievenbus aantreft.

Last but not least beschikt sv Diemen 
ook nog over een derde topformatie: 
de Barploeg. De aanvoerster van 
deze ploeg, Nel van Oosten (66), 
verzorgt de inkoop. Ook staat zij 

enkele avonden, zaterdagmiddag 
en zondag achter de bar. Bovendien 
is zij er verantwoordelijk voor, 
dat u zich in de laatste weken 
van het kalenderjaar altijd zo 
prima thuis voelt in de stemmig 
aangeklede en verlichte kantine. 
Elke dinsdagavond treedt Rob 
Dubelaar (53) als barman op en 
op donderdagavond treedt Philip 
Oomstee (63) in zijn voetsporen. 
Gerrie Verkaik (63) en Ina Sterenborg 
(57) doen het kantinewerk al zo’n 
30 jaar en ook Clara Roos (59) is 
al bijna zo lang actief. Zij vormen 
samen met Mijndert Verkaik 
(65), Wieke Lammers (74), Jaap 
Manshanden (80) en Hans Post 
(61) de zaterdag- en zondagploeg. 
Met een pupillenafdeling van haast 
350 voetballertjes plus aanhang 
en bezoekers is het hard werken 
geblazen op zo’n zaterdagochtend. 
Gerrie, Mijndert en Wieke bakken,  

Jaap wast af, Hans zet koffie, Ina 
springt in en Clara ‘manust’ van alles!   

Terugblikkend op dit alles, realiseer 
ik me pas goed hoeveel werk er 
wordt verzet achter de schermen 
van de vereniging. Als willekeurige 
bezoeker c.q. lezer besef je dat 
eigenlijk niet. De personen die 
hierboven de revue passeerden, 
zijn allemaal clubmensen in hart en 
nieren. Enkelen maken zich zorgen 
over de toekomst, de gemiddelde 
leeftijd is immers niet onaanzienlijk. 
Een club als sv Diemen wijkt in 
dezen niet af van de meeste andere 
verenigingen. Hoe het ook zij, ik ben 
getroffen door het enthousiasme 
en de energie van deze topteams 
en zonder me in het gevlei van 
de betreffende mensen te willen 
schrijven, durf ik zonder meer te 
stellen, dat hun activiteiten hen 
bijzonder jong houdt!



Henk van Dijk.

Simon Haas.

Piet van Dijk.
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Barploeg v.l.n.r.: Wieke Lammers, Rob Dubelaar, Philip Oomstee en Nel van Oosten.

Op zaterdag en zondag worden 
de bezoekende clubs en de 
scheidsrechters vorstelijk ontvangen 
door Simon Haas en Piet en Henk van 
Dijk. 
Zij zorgen er ook voor dat de 
wedstrijdformulieren klaarliggen. 

Barploeg v.l.n.r.: Mijndert Verkaik, Ina Sterenborg, Gerrie Verkaik, Jaap Manshanden, 
Hans Post en Clara Roos.

Bovendien is de kleedkamerindeling 
bij hen in zeer goede handen. 
Piet verricht op de zaterdagen vaak 
wonderen met het onderbrengen van 
soms meer dan veertig teams! 
Met hen beschikt sv Diemen over  
een ploeg voortreffelijke gastheren.
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Elke woensdagmiddag kun je 
ze broederlijk aan het werk zien 
op de verst van het clubgebouw 
gelegen speelhelft van het tweede 
veld: Gerard Hibbel (66) en Hans 
Post (61). Talloze benjaminnetjes 
van sv Diemen worden daar door 
hen ingewijd in de beginselen der 
voetbalkunst. Niet alleen in het 
trainen van groepen F-pupillen 
vinden beide heren elkaar, zij 
scheppen er ook een groot plezier 
in om zondag in zondag uit als 
clubscheidsrechter op te treden. 
En voor beiden geldt dan het motto: 
“Liever twee dan één wedstrijd!” 
Sinds 2000 moet Gerard ervoor 
uit Almere komen, maar dat vindt 
hij helemaal niet bezwaarlijk. Hij 
fluit wel wat minder wedstrijden 
dan enige jaren geleden, maar dat 
komt omdat een opa nu eenmaal 

Twee clubscheidsrechters 

Gerard Hibbel en Hans Post

niets liever doet dan naar zijn 
kleinkinderen kijken en aangezien 
die allemaal in Almere actief zijn, 
moet hij wel eens verstek laten gaan. 
Toch hoeft sv Diemen niet bang 
te zijn, dat het hem als trainer en 
scheidsrechter kwijtraakt. Zolang de 
conditie toereikend is, kan de club op 
hem rekenen.
Hans Post is al bijna 50 jaar lid van 
de vereniging. Tot zijn 38ste  jaar 
heeft hij zelf tegen het balletje 
getrapt in diverse elftallen. Een 
aantal jaren was hij selectiespeler. 
Net als op grote broer Tinus kon 
sv Diemen gedurende al die jaren 
ook op Hans rekenen als het om 
clubactiviteiten ging. Zo werkte 
hij mee aan De Treffer, trad hij als 
grensrechter op bij de Zaterdag 1 
en coachte hij in de jaren ’80 het 
1ste zaalvoetbalteam. Met name 

bij het laatste onderwerp beginnen 
zijn ogen te schitteren. Hans: “We 
speelden eigenlijk altijd in de op 
één na hoogste klasse en steeds als 
we op het punt stonden om door te 
stoten naar de topklasse, maakte 
de K.N.V.B. er gauw weer een klasse 
bij, anders waren we zeker in die 
hoogste klasse terechtgekomen.”  
Zijn ogen blijven schitteren als hij 
terugdenkt aan het uitstapje naar 
Bremen met de zaterdagselectie. Met 
heel veel plezier heeft hij ook altijd 
als clubscheidsrechter opgetreden. 
Jazeker, al haast 30 jaar! En of het 
nog niet genoeg is, maakt hij op 
zaterdag ook nog eens deel uit 
van de barploeg. Dat hij in Ajax’ 
glorietijd tussen de bedrijven door 
als fervent Ajacied getuige was van 
alle hoogtepunten in binnen- en 
buitenland, waaronder de finale op 
Wembley, mag ik van hem absoluut 
niet onvermeld laten. 

Hans Post na afloop van een wedstrijd.

Gerard Hibbel in actie als trainer van de 
F’jes.
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Vijf dagen in de week en dat 
al 71/2 jaar lang stelt voormalig 
scheepstimmerman Johan Jong (61) 
zijn niet geringe capaciteiten in 
dienst van sv Diemen. Hij vervult wat 
destijds nog een Melkertbaan heette. 
Johan onderhoudt de kleedkamers, 
verzorgt de materialen, wast de 
sportkleding, wiedt het onkruid, 
doet vrijwel alle reparaties in om 
het clubgebouw en trekt uit de losse 
hand – hij beschikt immers over een 
timmermansoog - de lijnen, kortom: 
hij is in velerlei opzicht onmisbaar 
voor de club. Zijn wortels liggen 
evenwel niet in Diemen. Johan is 
van boven het IJ. Om precies te zijn: 
hij is geboren en getogen in de 
Meteorenbuurt in Amsterdam-Noord. 
Het werken bij een sportvereniging 
bevalt Johan zeer, temeer daar hij zelf 
altijd zo’n fanatieke sportbeoefenaar 
is geweest. Als voetballer bij  

Johan Jong: 

“Ze zeiden dat ik een betere honkballer  
dan voetballer was.”

Zilvermeeuwen 1 (Zaandam) 
bracht hij het halverwege de jaren 
’70 zelfs tot de hoofdklasse met 
tegenstanders als AFC en Hollandia. 
De Meteoor was en is echter altijd 
zijn club geweest. Hij voetbalde 
er niet alleen, maar honkbalde er 
ook op hoog niveau: “Ze zeiden 
dat ik een betere honkballer  dan 
voetballer was.” Hij moet een 
geduchte slagman zijn geweest met 
de homerun als zijn handelsmerk. 
“Als voetballer was ik wel een beetje 
gemeen in het veld,” merkt Johan 
ietwat schuchter op, maar als ik 
vervolgens verneem, dat hij in 32 jaar 
voetbal slechts éénmaal geschorst 
is geweest dan zal dat allemaal wel 
loslopen, denk ik zo. Een andere 
passie van Johan is het verzamelen 
van antieke gereedschappen en 
apparatuur, een passie die hij de 
afgelopen jaren een beetje heeft 

moeten beteugelen in verband met 
zijn werk bij sv Diemen, maar, zoals 
uit voorgaande moge blijken, is dat 
noch voor hem, noch voor Diemen 
een straf! 

Eerste zondagelftal van sv Diemen.
Staand v.l.n.r.: achter: Hans Bocxe 
(grensrechter), Abdullaha Issaka,  
Lars Haas, Kai Minnema, Ilja Demilt,  
Alex Schwegler, Robert Nollet,  
Patrick Scholte, René van Vark (trainer),  
Wim van den Berg (verzorger). 
Zittend v.l.n.r.: Sergio Kasanmoenodo, 
Danny Atar, Mike Nieman,  
Marcel Menzo, Bob Zagt, Robin 
Oomstee.
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Laatste wedstrijd van het seizoen 2005 - 2006
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Reünie 13 mei 2006
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Foto’s op deze pagina: Hans van Graas (Radio Diemen) en Wim van den Berg.
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De toekomst in training


