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Voorwoord Burgemeester

Dat de vele sportverenigingen welke Deventer rijk is duidelijk voorzien in een behoefte, blijkt onder meer uit het

feit dat vele reeds tientallen jaren bestaan. D.v.v. Sallandia is daarvan een sprekend voorbeeld. Naar mijn mening

wordt terecht het 75-jarig jubileum aangegrepen om het wel en wee van de afgelopen jaren vast te leggen in dit

jubileumboek.

D.v.v. Sallandia is een vereniging van grote betekenis voor de Zandweerd. Zo heeft de vereniging een bijzonder

goede relatie met haar buren waaronder het kinderdagverblijf ‘t Lantaarntje, een deel van de opbrengst van de

sponsorloop is bestemd voor het kinderdagverblijf.

Zeer veel mensen hebben in de 75 jaar sinds D.v.v. Sallandia is opgericht hun krachten gegeven aan de vereniging.

Ik hoop dat in de komende jaren steeds weer mensen bereid gevonden zullen worden om zich in te zetten voor

D.v.v. Sallandia, opdat tot in lengte van jaren jong en oud hun favoriete sport zullen blijven beoefenen in een

sportieve sfeer.

De burgemeester van Deventer, 

drs. J. van Lidth de Jeude

∆ De burgemeester van Deventer,

drs. J. van Lidth de Jeude
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Voorwoord Vice-Voorzitter K.N.V.B. District Oost

Graag voldoe ik aan het verzoek om een bijdrage te leveren aan de jubileumuitgave van D.v.v. Sallandia. Mijn  bij-

drage is een hommage aan de vrijwilliger. Immers is het aan 75 jaar vrijwilligerswerk te danken dat de jubilaris

deze mijlpaal bereikt heeft. Want als er een vrijwilligersorganisatie is dan is dat de K.N.V.B. wel. Juist de vrijwilliger

is altijd het krachtigste wapen van de voetbalsport geweest. Voor veel mensen, buitenstaanders, heeft vrijwilligers-

werk met treurigheid te maken. De meer dan drie miljoen georganiseerde vrijwilligers in ons land weten beter. Zij

verzetten jaarlijks meer dan negen miljoen uur werk met een omgerekende waarde van 31 miljard gulden. Het

merendeel krijgt geen cent voor dat werk. De echte vrijwilliger voelt zich rijk door het werk dat wordt gedaan. De

vrijwilligers vormen het menselijk kapitaal van de samenleving. Zonder al deze mensen zouden onder andere voet-

balverenigingen niet zo kunnen werken als ze dat momenteel doen. Veel vrijwilligerswerk is georganiseerd. Veel

mensen denken dat het grootste deel van het vrijwilligerswerk wordt gedaan door werklozen. Dat is absoluut niet

het geval. Mensen met een baan zijn juist goed in het organiseren van hun tijd. Zij plannen er zonder problemen

gemakkelijker een paar uur onbetaald werk aan vast. Zij hebben nu eenmaal een bezige instelling. Als het goed is

vinden vrijwilligers hun extra werk leuk om te doen, dan voelen ze zich er rijk mee. Wel wordt het steeds moeilijker

vrijwilligers te vinden. Dit probleem verplaatst zich ook steeds meer naar ons deel van het land. Was het vroeger

zo dat de door de leeftijd stoppende sporter veelal meteen de vrijwilligersschoenen aantrok, thans zijn de concur-

rentie in de sport, de individualisering en veel vrije tijd er oorzaak van dat het steeds moeilijker wordt liefhebbers

enthousiast te maken. Zij doen het niet alleen voor anderen, maar ook best voor een deel voor zichzelf.

Graag wil ik alle vrijwilligers van D.v.v. Sallandia bedanken voor hun inzet gedurende de afgelopen 75 jaar. Samen

hebben zij ervoor gezorgd dat begin 2000 dit jubileum gevierd kan worden. Allen die Sallandia een warm hart toe-

dragen wens ik een heel fijn jubileumjaar toe, met zo mogelijk een of meer sportieve successen.

Tot slot een oproep aan hen die tot dusver hun activiteiten beperkt weten te houden tot alleen maar voetballen

voor de club: Doe eens iets extra’s voor je club, alle kleine beetjes helpen.

John Dollekamp

Vice-voorzitter K.N.V.B. district Oost

∆ John Dollekamp.

Vice-voorzitter K.N.V.B. District Oost
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Voorwoord Voorzitter Federatie van Amateurvoetbalverenigingen
Deventer & Omstreken

SALLANDIA 75 JAAR

Van ”Kikkersgat” tot ”Zandweerd” stond er op de omslag van de jubileumuitgave bij het 60-jarig bestaan van uw

vereniging. Nog steeds speelt uw vereniging op de Zandweerd en is het inmiddels al 75 jaren geleden dat de

D.v.v.  Sallandia werd opgericht. ”De Lokvogel” is nog steeds de plek waar de Sallandianen elkaar treffen en het

ziet er daar perfect uit. Sallandia is één van de vele reeds lang bestaande Deventer voetbalverenigingen die

allemaal een rijke historie hebben. Die rijke historie blijkt veelal uit de familienamen die bij een club voorkomen.

Meerdere generaties was het normaal dat de zoon ging voetballen bij de club waarvan de vader lid was.

Door de groei van Deventer zijn de afstanden uiteraard groter geworden en zien we dat deze vanzelfsprekendheid

voor wat de keuze van de club betreft, aan het afnemen is.

Vertrouwde familienamen binnen een club worden in aantal minder en dat brengt veranderingen teweeg.

Het bestuur heeft in deze een grote taak om de veranderingen te onderkennen en richting te geven aan de

toekomst. Een toekomst die door onder andere vele overheidsvoorschriften en eisen vele hobbels kent.

Sallandia neemt al 75 jaren een voorname plaats in voor wat betreft het ontspanning bieden aan die sporters die

aan voetbal de voorkeur geven. Van pupil tot en met veteraan heeft Sallandia wat te bieden en ik feliciteer uw

vereniging dan ook van harte met dit jubileum.

In het verleden hebben vele vrijwilligers hun beste krachten gegeven om uw vereniging op een hoger plan te

brengen, ik wens U voor de toekomst ook vele vrijwilligers die bereid zijn de naam van de D.v.v. Sallandia op

goede wijze uit te dragen. Dat door alle festiviteiten bij dit 75-jarig bestaan de Sallandiagemeenschap veel kracht

zal mogen putten  om door te gaan met hetgeen op 12 januari 1925 is begonnen.

Ik wens U daarbij heel veel succes.

P.G. Peet

Voorzitter Federatie van Amateurvoetbalverenigingen Deventer & Omstreken

∆ P.G. Peet 

Voorzitter Federatie van Amateurvoetbal-

verenigingen Deventer & Omstreken
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Voorwoord Voorzitter D.v.v. Sallandia

Met zeer veel genoegen lever ik hierbij mijn aandeel aan het tot stand komen van dit schitterende gedenkboek.

Het in beeld en in geschrift brengen van 75 jaar Sallandia, is mijns inziens een zinvolle manier om het vieren van

een jubileum kracht bij te zetten.

Historie is echter onverbiddelijk. Er kan geen invloed meer worden uitgeoefend. Daarom lijkt het mij zinvol in dit

voorwoord de aandacht te vestigen op de periode die voor ons ligt.

De toekomst van D.v.v. Sallandia kan worden gesplitst in een materiële toekomst en een toekomst op sportief

gebied.

Materiële toekomst wordt hoofdzakelijk bepaald door de financiële omstandigheden waarin onze club verkeert. Het

vraagt van het bestuur de inventiviteit om uitgaven en inkomsten in balans te houden. Tot nu toe zijn we daar in

geslaagd. Voor de toekomst ben ik echter gematigd positief. We zullen op de zelfwerkzaamheid van onze leden moe-

ten kunnen blijven rekenen zoals we daar nu ook van op aan kunnen. Dit is wat onze vereniging sterk maakt.

Over de toekomst op sportief gebied constateer ik toch wel minder positieve zaken. De jeugd vraagt grote aandacht

voor wat betreft een gedegen opleiding op gebied van voetbaltechnische zaken. We zullen tijdig moeten inspringen

op de gewijzigde situaties zoals die in de voetbalwereld zich hedendaags voordoen.

Wanneer we als vereniging aan deze criteria kunnen voldoen, is onze vereniging  D.v.v. Sallandia verzekerd van een

gezonde toekomst tot in lengte van jaren.

Henk Fuchs

voorzitter

∆ Voorzitter D.v.v. Sallandia, Henk Fuchs
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Anton Verhaagen

SALLANDIA ‘75

Gaarne voldoe ik aan het verzoek om ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van onze vereniging een

bijdrage te leveren aan de jubileumuitgave.

Natuurlijk is 75 jaar een vrij lange periode waarin onze vereniging het nodige heeft meegemaakt. Promotie en

degradatie zijn daarmede onvermijdelijk verbonden. Ondanks het feit dat we de laatste jaren op een wat

bescheidener niveau spelen is het stabiele en hechte verenigingsleven bij ons gelukkig niet verdwenen. De recente

prachtige verbouwing van onze ”Lokvogel” is daar een sprekend bewijs van. En evenzeer de inzet van zoveel

vrijwilligers, waaronder gelukkig ook veel dames en jongere leden. Neen, dat de jeugd er ”niets (meer) voor over

heeft” is gewoon onzin, die ik al 50 jaar moet aanhoren. Geen geheim is dat de voetbalwereld zowel internationaal

als nationaal behoorlijk in beweging is. Mede daarom is het hachelijk voorspellingen voor de toekomst te doen.

Vanaf deze plaats wens ik Sallandia gaarne nog vele goede jaren toe en hoop ik dat het mag blijven wat het altijd

geweest is: een fijne vereniging, waarbij het goed toeven is, met een echt eigen karakter.

A. J. Verhaagen.

Erelid

∆ Erelid D.v.v. Sallandia, Anton Verhaagen
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Voorwoord Redactiecommissie

Redactiecommissie en de technische realisatie: Hans Dikkeboer,

Herman van Gentevoord, Lex Kiffen, Rinus Kiffen, Harry Preusterink,

Ben Stempher, Bert van Veen, Erna van Veen. Afwezig: Ab van Zanten

∆

HET JUBILEUMBOEK

Iedere redactie verontschuldigt zich al op voorhand

niet compleet te kunnen zijn. 

Maar waarom?

Een jubileumboek houdt in het maken van een ver-

slag, een opname van momenten, maar vooral het

maken van keuzes. Ondanks het gemis van veel histo-

risch materiaal, laten twee archiefkasten en een men-

senleven aan herinneringen zich niet zo gemakkelijk in

een jubileumboek van ongeveer 70 pagina’s vatten.

Maar als in het jaar 2000 de vijf jubileumnummers,

die dan bij elk jubileum geproduceerd zijn, elkaar

overlappen en tegen het licht worden gehouden als

waren zij transparant, dan kan de lezer er heel goed

75 jaar Sallandia door zien.

Ook deze redactie heeft keuzes gemaakt. Maar de

poging om een historisch verantwoord beeld te

scheppen van het verenigingsleven lijkt geslaagd. We

hebben gekozen voor een thematische opzet van het

jubileumboek en vervolgens ieder thema in chronolo-

gische volgorde uitgewerkt.  Na 75 jaar blijkt dat er

nog veel historisch materiaal onder leden zit, zodat

ook in dit jubileumnummer nog nooit gepubliceerd 

materiaal opgenomen is. Gelukkig is nu ook dit mate-

riaal bewaard gebleven voor het nageslacht.

Een heel prettige bijkomstigheid was het voorhanden

hebben van de oprichtingsnotulen. Al bij het 25-jarig

bestaan schrijft secretaris Gerrit de Lange dat de

oprichtingsnotulen helaas kwijt zijn. Maar na 75 jaar

blijkt dit voor Sallandia zo belangrijke document nog

te bestaan. Het was voor ons een bron van informatie

en inspiratie om de notulen van 25 januari 1925 tot

en met 11 maart 1932 te kunnen lezen.

En we hopen dan ook dat we in onze verhalen de

geest van die tijd hebben kunnen overbrengen.

Het maken van een jubileumboek kost veel geld.

Daarom was de financiële ruggesteun van de adver-

teerders onmisbaar. Wij willen onze dank uitspreken

voor hun onvoorwaardelijke steun.

Tenslotte hopen we dat dit boek u heel veel lees-

plezier zal brengen, maar dat het u ook zal inspireren,

nu u weet met welke gedrevenheid generaties voor

ons aan de club hebben gewerkt. Het is aan u om te

werken aan de nieuwste geschiedenis van de club.

SALLANDIA  PROFICIAT!

foto: Hans Holthuijsen, Olst
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De oprichting

Het is zeker niet de bedoeling plagiaat te plegen door

bijvoorbeeld de jubileumnummers, samengesteld ter

gelegenheid van het 25-, 40-,50- en 60-jarig bestaan,

als bron te gebruiken. Maar in een geval als dit ont-

kom je er niet helemaal aan om bepaalde gegevens

als uitgangspunt te hanteren. Doordat we onzes

inziens de hand hebben kunnen leggen op gegevens

die bij voorgaande uitgaven niet voorhanden waren

kunnen we toch een nieuw licht laten schijnen op dat

wat de geboorte van onze club moet zijn geweest.

Het algemeen bekende traject is dat de club op

1 november 1915 is opgericht onder de naam

”Victoria”, welke al ergens bestond en derhalve werd

veranderd in ”Sallandia”.

Getuige van het eerste feit moge onderstaande

titelpagina van het eerste kasboek zijn.

Het kasboek leert ons dat de vereniging bestond uit

werkende leden hetgeen ons niet verbaast. Maar, dan

komt het, ook uit kunstlievende leden. Dat voetbal in

die tijd onder kunst werd gerubriceerd klinkt wel heel

verheven. We kunnen het niet anders interpreteren

als zijnde de huidige donateurs.

Uit de tekst ”Sallandia dit was Uw leven”, geschreven

door Anton Verhaagen in het jubileumnummer

”Sallandia 50”, lezen we dat in 1923 tot ontbinding

werd overgegaan, waarschijnlijk om financiële en/of

organisatorische reden.

Op 12 januari 1925 wordt Sallandia heropgericht.

In het notulenboek van die tijd staat in het openings-

blad alleen ”Heroprichting 12 januari 1925”

ondertekend door 1e secr. J. Douma.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van

25 januari 1925 hebben we kunnen achterhalen.

De vergadering werd gehouden in de vergaderzaal

van de heer Rattink aan de Houtmarkt alhier

(Deventer dus). Er waren 35 lenden (zal een verschrij-

ving van het woord leden zijn geweest) en 1 belang-

stellende aanwezig. Het voorlopig bestuur trad af en

stelde zich herkiesbaar. De samenstelling van dat eer-

ste bestuur is in eerdere jubileumnummers reeds

gememoreerd. De ”convercatie” (in latere notulen

komt wel ”convocatie” voor) vermeldt dit onder punt I

aanmelding bij de NVB volgt,  maar ook daarover is

in eerdere jubileumuitgaven alles geschreven.

Onder punt III van de agenda van deze vergadering

staat de rondvraag vermeld.

Hier stelde de heer A. van Ewijk voor om de heer

E. Egberts, thans in militaire dienst, aan te nemen

als lid en hem voorlopig te ontheffen van contributie.

Wordt met algemene stemmen aangenomen. Ook

toen probeerde men dus al met voordeeltjes

spelers/leden te binden.

Interessant was ook het betoog van de heer

W. Korteling dat als volgt werd genotuleerd.

”Dat door de vergadering wel degelijk onder ogen

moet worden gezien dat wanneer wij het nieuwe

seizoen ingaan met flinke  moed en energie te

beginnen en die ook te behouden en niet zoals spre-

ker zeer terecht zeide dat er misschien enkele leden

waren  die dachten dat de oude vereniging weer was

opgericht alleen voor gezellige dagjes en avondjes

door te brengen en het voetbal maar bijwerk was.

Wij moeten nu laten zien dat het ons aller ernst is en

niet weer in de oude sfeeren ons voortbewegen.

Wanneer dat gebeurde dan was er ook nog wel een

dag van glorie voor onze oude garde.” 

Het is ons onduidelijk wat die laatste zin betekent.

De heer Koers bracht in de vergadering hulde aan de

secretaris voor zijn prachtige convocatiekaarten en

hoopte nog lang een zelfde soort kaarten te mogen

ontvangen als dit de secretaris niet te veel moeite

kost. De heer Douma antwoordde dat het hem een

genoegen was zoiets te horen en zegde toe dat hij

zou zorgen voor goede vergaderbriefjes.

Hierop volgde een warm applaus.

De slotzin van de notulen van deze vergadering luid-

de: ”Niemand meer het woord verlangend sloot de

voorzitter deze gezellige vergadering”.

Op 9 april 1925 is er opnieuw een Algemene Leden-

vergadering bij de heer Rattink aan de Houtmarkt. 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 januari 1925

Ook hierbij vinden we punten die onzes inziens met

de oprichting te maken hebben.

Er schijnt een kwestie te zijn die

verband houdt met een bestaande

vereniging ”Sallandia” in de GVB. In

het jubileumnummer ”Sallandia-40”

is een brief van Sallandia aan het

bestuur van de GVB afgedrukt waar-

in gevraagd wordt om de oude naam

”Sallandia” terug te mogen hebben.

Het is niet bekend of het andere

Sallandia van naam is veranderd, in

elk geval lijken ze bereid ons onze

naam terug te geven. Voorzitter ver-

telt daarover namelijk: ”Sallandia

(niet ons Sallandia) stelt voor dat

we ƒ 25,00 voor onkosten drukwerk

betalen en de overname van

12 shirts tesamen voor de som van

ƒ 60,75”. In de notulen staat dan:

”Het bestuur heeft natuurlijk direct

afwijzend beschikt”. Het woordje

natuurlijk geeft volgens ons aan dat

de mannen van toen niet snel

bereid waren geld uit te geven.

De oplossing werd gevonden door

onze club de naam Deventer voetbal

vereniging Sallandia te geven.

Slim hè?

Aardig in deze notulen (hoewel er

geen direct verband is met de

oprichting) is ook de aantekening: ”Door het gepraat

onderling werd het den voorzitter wat lastig gemaakt

te presideren zodat hij herhaaldelijk stilte gebood”.

Tijdens deze vergadering komt eveneens aan de orde

een oude schuld aan de NVB die ook als een barens-

wee beschouwd mag worden. Het bedrag is ƒ 35,00.

Er werden diverse voorstellen gedaan: van het hou-

den van een feestavond tot het vragen van geld voor

het bezoek aan de vergadering. Uiteindelijk werd het

voorstel van de heer Douma aangenomen, met dien

verstande dat de getrouwden er buiten gelaten

werden. Dat luidde: Laten we een circulaire

hectograferen (in de Van Dale opgezocht, betekent

vermenigvuldigen) en die aan de leden sturen.

Er werd een commissie benoemd om de gelden te

innen.

Op de Algemene Ledenvergadering van zondag

21 juni 1925 deelt de heer Wijnbergen mee dat het

”andere Sallandia” uitkomend in de 2e klasse GVB

zich heeft ontbonden, zodat wij nu niet alleen het

echte Sallandia maar ook het enige zijn.

In een eerdere Algemene Ledenvergadering was al

besloten dat nieuwe leden alleen op deze

vergaderingen aangenomen konden worden.

Dat dit geen loze maatregel was blijkt uit de notulen

van zondag 16 augustus 1925. Het aangemelde lid

waarvan we de naam achterwege laten, werd met

algemene stemmen niet aangenomen.

Reden werd niet vermeld.

We zijn nu op het punt aangekomen dat de

vereniging, laten we in hedendaagse taal schrijven,

operationeel wordt. Hoewel een club altijd in bewe-

ging is en blijft, kunnen we op dit punt zeggen dat de

fase oprichting voorbij is. Dat wil echter niet zeggen

dat er in de verder beschikbare verslagen geen

interessante vermeldingen zijn gedaan. Misschien

komen we daar in een ander artikel op terug.

∆
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Voorzitters

A. Verhaagen

Ieder bedrijf of sportvereniging heeft zijn nestor.

Hij of zij die het bedrijf of sportvereniging richting

heeft gegeven vanuit een specifieke situatie. Deze

specifieke situatie kan zijn een dreigende teloorgang

of het voortbouwen op een goed fundament.

Voorbeelden vanuit de voetbalwereld zijn onder

andere de teloorgang van Feijenoord een aantal jaren

geleden en het voortbouwen op een goed fundament

van Ajax. Natuurlijk wordt de teloorgang of de euforie

vaak op een enkel persoon geprojecteerd, terwijl

diegene die achter de schermen hebben meegewerkt

vaak onderbelicht blijven.

Er is niemand die goed kan functioneren of disfunc-

tioneren met een goed of minder goed team. Zonder

afbreuk te doen aan de inzet en kwaliteiten van ande-

re personen heeft Sallandia ook een nestor, zijn naam

is Anton Verhaagen.

Anton Verhaagen

Misschien is het toeval, maar Anton Verhaagen is op

20 januari 1925 te Deventer geboren.

Hij is dus 8 dagen na de oprichting van Sallandia

geboren. Misschien heeft de Schepper iets met hem

voorgehad?

Doordat twee ooms van de jonge Anton lid waren van

Sallandia, was er toentertijd geen andere keuze.

Hij zelf had de ambitie om bij Go Ahead te gaan

voetballen, maar dit zag vader Verhaagen niet zo erg

zitten. Hieraan lag een tweetal redenen ten

grondslag:

* Anton had bepaald niet de voetbalkwaliteiten om

bij Go Ahead op niveau mee te kunnen komen

* Toentertijd was de relatie Go Ahead en Sallandia

”water en vuur” en om de gemoederen binnen de

familie enigszins binnen de perken te houden was

de keuze voor Sallandia niet zo heel erg moeilijk.

Vader Verhaagen had de voetbalkwaliteiten van zijn

telg goed ingeschat. Hij heeft het nooit verder dan

het 4e of 5e elftal gebracht. Het lidmaatschap van

Sallandia werd tijdens de ”donkere tijden”, de Tweede

Wereldoorlog en de politionele acties van Nederland

in Nederlands Indië, onderbroken. Anton was één van

die duizenden militairen die door de toenmalige

Nederlandse regering een ongelijke strijd werd inge-

stuurd. Gelukkig kon hij in 1948 weer als lid van de

D.v.v. Sallandia worden ingeschreven.

In 1952, Anton was inmiddels 27 jaar, trad hij tot de

contactcommissie toe. Het was toen al duidelijk dat

Anton meer wilde dan alleen de contactcommissie.

Na één jaar hield hij de contactcommissie voor

gezien. Hij werd commissaris in het bestuur van

Sallandia. Door de toenmalige coryfeeën in het

bestuur, waaronder H. Egberts, G. de Lange 

en H. Schimmel, werd zijn enthousiasme meerdere

malen geremd. In die tijd was het normaal dat voor-

stellen van de jongere generatie werden verworpen.

Niet omdat de voorstellen niet goed zouden zijn,

maar louter en alleen om het feit dat de jonge gene-

ratie het besturen van een vereniging moest leren.

Het doen van voorstellen viel buiten het leerproces. 

Dat Anton Verhaagen een snelle leerling was, bleek

wel uit het feit dat hij in 1955 ”de macht” greep, hij

werd namelijk voorzitter van Sallandia.

Amper 30 jaar werd hij voorzitter van een voetbalver-

eniging die een hoog aanzien had in de regio.

Hij was gedreven en had het Sallandiahart op de

juiste plaats. Maar liefst 25 jaar bleef hij voorzitter

van Sallandia. De periode van 25 jaar werd een aantal

maanden onderbroken door het voorzitterschap van

Jan Broekhuis. Deze moest in verband met privé-

omstandigheden zijn functie als voorzitter opgeven.

Zo gedreven als hij was en zijn Sallandiahart volgend

nam hij de voorzittershamer weer ter hand. Anton

Verhaagen had een missie en die wilde hij afmaken.

Wanneer je 25 jaar voorzitter bent van een voetbal-

vereniging maak je hoogtepunten en dieptepunten

mee. Hij heeft natuurlijk vele hoogtepunten en

dieptepunten meegemaakt.

De hoogtepunten die hem onuitwisbaar in het

geheugen staan gegriefd, zijn:

* Het kampioenschap van de 4e klasse K.N.V.B. in

het seizoen 1966/1967.

* Het 40-jarig bestaan van de voetbalvereniging

Sallandia, in het seizoen 1965. De receptie werd

door notabelen van de K.N.V.B. bijgewoond.

In die tijd was het een eer als dergelijke personen

∆
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zich maar enigszins konden vrijmaken om de

receptie van de vereniging te bezoeken. 

* De opening van de kantine ” De Lokvogel”.

In samenwerking met Jan Broekhuis heeft Anton

hier enorm veel werk voor verricht. Anton heeft het

economische deel voor zijn rekening genomen en

Jan Broekhuis heeft het technische gedeelte voor

zijn rekening genomen. Door het strenge en

zuinige beleid dat Anton in de daaropvolgende

jaren heeft gevoerd, was de kantine binnen een

aantal jaren schuldvrij.

De dieptepunten zijn wat minder snel voorhanden.

Hij was nog maar kort voorzitter of Sallandia degra-

deerde naar de 4e klasse K.N.V.B. Tijdens zijn 25-jarig

voorzitterschap heeft hij verschillende degradaties

meegemaakt. Dit zijn voor Anton Verhaagen de echte

dieptepunten.

Eind jaren 70 nam Anton afscheid als voorzitter van

de D.v.v. Sallandia. Wie toen dacht dat Anton op zijn

lauweren zou gaan rusten, had het goed mis.

Hij werd actief lid van de toto/lottocommissie. In die

tijd heeft deze commissie voor Sallandia bepaald

geen ”windeieren” gelegd. Die commissie leverde een

grote bijdrage aan het budget van de vereniging.

Dat het beheren van de financiën van de vereniging

voor Anton een prioriteit was bleek wel uit het feit,

dat hij na een aantal jaren de financiële boekhouding

van de kantine ”De Lokvogel” ging beheren. Het zuini-

ge en het goed kunnen omgaan met geld hebben er

toen toe geleid, dat de financiën van ”De Lokvogel”

een batig saldo vertoonden.

Na het overlijden van zijn vrouw is hij met zijn werk-

zaamheden voor Sallandia gestopt. De jonge genera-

tie moest een kans krijgen om zijn taak als financieel

beheerder van de kantine ”De Lokvogel” over te

nemen. Na vele, vele jaren van actief deelnemer

binnen het bestuur en verschillende commissies van

Sallandia nam de nestor afscheid van zijn actieve

loopbaan binnen Sallandia.

Anton Verhaagen ziet de toekomst van Sallandia met

enige zorg tegemoet. Die zorg betreft niet het sportie-

ve gedeelte, maar meer het financiële gedeelte.

De kosten stijgen enorm. Allerlei soorten trainers

worden binnen de vereniging aangesteld, maar die

moeten ook allemaal worden betaald. De gemeente-

lijke kosten stijgen en stijgen maar. Daarentegen

nemen de contributiegelden, toto/lottogelden etc. af. 

Kortom een zorgelijke ontwikkeling.

Tevens zijn de betalingen in het amateurvoetbal

Anton Verhaagen een doorn in het oog. Er worden

spelers in het amateurvoetbal van ”heinde en ver”

gehaald, terwijl de ”eigen” jongens van de vereniging

langs de kant blijven staan. Anton Verhaagen hoopt

dat dit bij Sallandia niet gebeurt. Liever een

onbeduidende rol in een lagere klasse met eigen

jongens, dan een rol van betekenis in een hogere

klasse met vreemde en onbekende spelers.

Voor wat betreft het sportieve gedeelte is Anton

Verhaagen zeer zeker niet bevreesd, dan komt zijn nooit

aflatende opportunisme weer naar boven en zegt:  

”Sallandia redt het gewoon!!!!”

Één van de vele verdiensten tijdens zijn voorzittersperiode; ”De Lokvogel”       

∆
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Herman Neijmeijer

De voetbalvereniging Sallandia kent vele coryfeeën.

Een van die coryfeeën is Herman Neijmeijer. Hij is de

grondlegger van het huidige Sallandia. Een moderne

voetbalvereniging met ongekende mogelijkheden, op

zowel bestuurlijk als sportief gebied. Eerlijkheid en

rechtvaardigheid zijn de hoekstenen van het leven

van Herman Neijmeijer. Een saillant detail; tijdens

het interview blaffen zijn hondjes. Dit is bepaald niet

het synoniem voor Herman Neijmeijer.

Het geheugen van Herman laat hem af en toe enigs-

zins in de steek, maar met behulp van

Annie Neijmeijer komt er het een en ander weer

terug in zijn geheugen. Voor alle zekerheid heb ik

hem nog wel gevraagd of hij misschien last heeft van

een selektief geheugen. Dit is niet het geval, aldus

Herman. Door zijn familie is Herman bij Sallandia

terechtgekomen. Alleen zijn broer Klaas speelde bij

Go Ahead. 

De meest gedenkwaardige wedstrijd die hij zich nog

als de dag van gisteren kan herinneren is de eerste

wedstrijd tegen Heino, op de Zandweerd, die volledig

uit de hand liep. Twee spelers van Sallandia konden

vroegtijdig vertrekken onder andere Jo Koers en nog

iemand. De aanvoerder Herman Neijmeijer mocht in

ieder geval 36 jaar (grapje!) geen aanvoerder meer

zijn en of hij door de strafcommissie van de K.N.V.B.

nog verder is gestraft weet hij niet meer. Is er toch

sprake van een selektief geheugen? Hij heeft in totaal

dertien jaar in het 1e elftal gespeeld en heeft dus

meerdere gedenkwaardige wedstrijden gespeeld. Hij

weet zich nog wel heel goed te herinneren dat hij een

enorme irritante voetballer was die maar één handi-

cap had, het niet kunnen dichthouden van de mond.

Wanneer de scheidsrechter floot was Herman de eer-

ste die verhaal ging halen. Natuurlijk had de scheids-

rechter altijd ongelijk (!). De toenmalige trainer van

Sallandia had Herman tot aanvoerder gepromoveerd,

zodat hij enigszins de mond open kon doen. Maar

ook dat bleek achteraf geen succes te zijn. Het heeft

Herman in ieder geval een eigen archiefkast bij de

strafcommissie van de K.N.V.B. opgeleverd. 

∆ Herman Neijmeijer

Wanneer je vroeger in het 1e elftal speelde kreeg je

een jeugdelftal toegewezen. Het was de bedoeling

om het elftal te trainen en op de wedstrijddagen te

begeleiden. Het met de jeugd omgaan beviel Herman

naar alle waarschijnlijkheid wel, want na verloop van

tijd is hij jeugdsecretaris geworden en niet lang daar-

na jeugdvoorzitter. Toen Herman een goed jaar met

de jeugd was gestopt werd hij door de toenmalige

voorzitter van Sallandia de heer Anton Verhaagen

benaderd, of hij geen zitting in het bestuur wilde

nemen. Hierover moest Herman nadenken, maar na

rijp beraad heeft hij toch besloten om in het bestuur

zitting te nemen. Voordat hij 2e secretaris werd heeft

hij eerst een aantal jaren als commissaris in het

bestuur gezeten. Na het overlijden van de toenmalige

secretaris Harm Timmer, werd Herman benaderd om

de functie van secretaris te gaan vervullen. 

Jan Broekhuis was inmiddels voorzitter geworden en

deze moest na ongeveer een jaar met onmiddellijke

ingang, in verband met privé-omstandigheden, de

voorzittershamer overdragen aan Anton Verhaagen.

Hij zou dit tijdelijk doen totdat er een oplossing was

gevonden. Maar wie zou het kunnen overnemen?

Er werd toen een buitengewone Algemene

Ledenvergadering bijeengeroepen om de voorzitters-

problematiek op te lossen. Volgens Herman was het

Bart Koers die met het idee kwam om Herman tot

voorzitter te benoemen. Bart Koers nam het secretari-

aat over. In het belang van de vereniging is Herman

toen voorzitter geworden. Wanneer hij terugkijkt op

zijn periode als voorzitter vindt hij toch dat hij te

lang voorzitter is geweest. Onwillekeurig komt er een

gevoel van berusting. Je bent op een gegeven ogen-

blik verzadigd. 

Herman vindt dat een bestuur attent moet zijn op

datgene wat er binnen de vereniging gebeurt. Dat is

niet alleen bij Sallandia zo, maar dat geldt voor alle

verenigingen. Het wordt vaak vergeten. Bestuursleden

rennen naar allerlei bondsvergaderingen etc., maar

vergeten vaak hun eigen vereniging. Het interne

gedeelte is vaak veel belangrijker dan het externe

gedeelte. Je moet weten wat er in de vereniging

gebeurt. Je kunt de eventuele negatieve signalen 
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tijdig opvangen en maatregelen nemen. Je moet

overigens niet de illusie hebben dat je binnen een

vereniging alles in goede banen kunt leiden en

achterover kunt gaan zitten. Het ene probleem is nog

niet opgelost of het andere dient zich alweer aan.

Dat de leden van Sallandia steeds minder te motive-

ren zijn om voor de vereniging wat te doen is hoofd-

zakelijk te wijten aan de televisie. Je hebt momenteel

zo’n 22 kanalen. Er is dus altijd wat op de televisie.

Een abonnement op Canal + is tegenwoordig ook

niet meer duur. 

Het intern goed voor elkaar hebben is de bakermat

voor de toekomst van Sallandia. Je moet de leden

en/of donateurs iets kunnen bieden. Bijvoorbeeld een

gezellige klaverjasavond levert toch gauw 50 tot 60

leden en/of donateurs op. Buiten het voetbal moet je

de leden en/of donateurs aan je club proberen te bin-

den. 

Voor de toekomst op sportief gebied dien je een

keuze te maken. De keuze bestaat uit het wel of niet

geven van vergoedingen aan spelers, in wat voor een

vorm dan ook. Wanneer je het niet doet dien je hier-

van de consequenties te aanvaarden. Wanneer je

overgaat tot het geven van vergoedingen aan spelers

dien je de contributie te verhogen. Dit leidt

ongetwijfeld tot reacties van de andere leden.

Sallandia is niet rijk aan middenstanders die bereid

zijn om spelers te sponsoren, op wat voor manier dan

ook. Dus je dient het uit eigen middelen te bekostigen.

Herman vindt dat de sponsoring alleen mag bestaan

uit het organiseren van een gezellig weekend, een

gezellige avond, etc. Hij is pertinent tegen het geven

van geldbedragen aan spelers. Het gevaar is dat wan-

neer je de sponsoring aan bijvoorbeeld de midden-

stand overlaat de bedrijven zich terugtrekken bij een

terugval van de economie. Je hebt dan een echt

probleem binnen je vereniging, dan krijg je een zoge-

naamde uittocht van spelers met alle gevolgen van

dien. Je dient ervoor zorg te dragen dat er vanuit de

vereniging zelf aanvulling is voor de selektie-elftallen.

Je moet de jeugd opleiden etc. 

Het fusioneren van Sallandia met een andere voet-

balvereniging ziet Herman niet als aspect van de

toekomst. Je moet als vereniging zo lang mogelijk

zelfstandig blijven. Je dient een dergelijk besluit

alleen te nemen wanneer je vereniging geen levens-

vatbaarheid meer heeft. Voor het behouden van de

levensvatbaarheid van je vereniging ben je ook afhan-

kelijk van de factoren in de omgeving, zoals bijvoor-

beeld nieuwbouw. In de regio Deventer zijn hier

genoeg voorbeelden van.

Herman leest de wedstrijdverslagen van de op de

”rustdag” gespeelde wedstrijden vaak met lede ogen.

De doelpuntenmakers en/of de beste spelers bij

andere verenigingen zijn vaak van Sallandia afkom-

stig en dat doet nog wel eens pijn.

Na zijn actieve carrière als voetbalbestuurder en zijn

maatschappelijke carrière bij het chemieconcern

AKZO, heeft hij nu geheel andere bezigheden.

De kleinkinderen, het fietsen, wandelen en vakanties

behoren nu tot de dagelijkse bezigheden.

Tijdens het interview blikt Herman nog even terug op

het verleden. De tijd dat hij in het 1e elftal speelde.

Oooh, wat was die tijd enorm gezellig. De uitwedstrij-

den met de bus, de feestjes in de Leeren Lampe etc.

Hij lacht en de schittering in zijn ogen zegt genoeg.  

Zowel Herman als zijn eega Annie beseffen nu, na

gezondheidsproblemen, dat er meer is dan alleen

Sallandia. In het verleden werd de vakantie op de

voetbalvereniging Sallandia afgestemd. Maar dat

behoort tot het verleden...!!!

Herman Neijmeijer, als voetballer altijd op het randje spelend

∆
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M. Kiffen

Ten tijde van het interview met Marinus Kiffen was

het buiten guur weer. Koning Winter had toegeslagen.

Buiten woedde een hevige sneeuwstorm. Marinus,

beter bekend als Rinus, had zijn interview voorbereid.

Verschillende krantenknipsels waren uit de doos op

zolder voor de dag gehaald. Nagenoeg aan de hand

van de krantenknipsels werd het interview afgeno-

men.

De familie Kiffen woonde in de Posterenk. In verband

met de werkzaamheden van vader Kiffen bij Thomas-

sen en Drijver Deventer verhuisde de familie Kiffen

naar Deventer. Rinus twijfelde tussen het voetballen

en de padvinderij. Echter, Rinus had twee ooms die

bepaalden dat hij bij Sallandia ging voetballen. In die

tijd was hierover geen discussie mogelijk.

De geboren Twellonaar speelde zijn eerste wedstrijd

voor Sallandia in 1948. In die tijd mocht je pas voet-

ballen met 12 jaar. Je begon bij de aspiranten (12 tot

en met 14 jaar) en daarna kreeg je pas de junioren.

Hij weet het niet helemaal zeker meer, maar de com-

petitie was toen onder auspiciën van Kon. UD.

Je speelde om de week tegen Kon. UD of Daventria.

In een later stadium kwamen daar andere verenigin-

gen bij, zoals bijvoorbeeld Roda Deventer.

Sallandia speelde toen op het industrieterrein,

ongeveer ter hoogte van de Coberco. 

In die tijd speelde je gewoon in een overhemd want

geld voor een shirt was er gewoon niet. Je mocht blij

zijn dat je een paar voetbalschoenen had. De eerste

voetbalschoenen van Rinus had hij van een vriendje

gekregen. De vader van het vriendje was kleermaker

en die had wel geld. De voetbalbroek werd van een

oud laken gemaakt en de kousen werden gebreid. Dat

was het tenue van de toenmalige voetballer. 

Marinus Kiffen voorzitter

in de periode 1989 - 1998

De eerste wedstrijd

die Rinus voor het

1e elftal speelde

was tegen GFC uit

Goor. Aan die wed-

strijd heeft hij trou-

wens weinig goede

herinneringen want

Sallandia degra-

deerde uit de 

3e klasse K.N.V.B. Een saillant verhaal uit 1956, Rinus

was toen 19 jaar en vervulde inmiddels de dienst-

plicht. Hij stond zich op een zaterdagmorgen te sche-

ren in de badkamer, hij moest namelijk met het 2e

elftal van Sallandia spelen op het Ysselstreek-toer-

nooi en ‘s middags had hij een afspraak met zijn hui-

dige vrouw Hennie Kiffen. Er werd aan de deur

gebeld en daar stond de heer Harm Timmer die aan

de vader van Rinus mededeelde dat Rinus ‘s middags

met het 1e elftal van Sallandia moest meedoen.

Rinus vertelde dat hij helaas niet mee kon doen,

omdat hij die middag naar Zutphen moest omdat hij

een afspraak had met Hennie. Het enige antwoord

dat de vader van Rinus gaf was: ”Je gaat helemaal niet

naar Zutphen, je moet vanmiddag voetballen.” Het

toeval wilde dat Hennie die betreffende middag ook

niet kon.

De voetbalcarrière van Rinus bij Sallandia is 5 jaar

onderbroken geweest. Hij woonde toen in Zutphen en

speelde bij Be-Quick Zutphen. Henk Fuchs speelde

toentertijd bij Go Ahead. Zoals zo vaak wordt gezegd

”het bloed kruipt, waar het niet gaan kan” en beide

heren kwamen terug bij Sallandia. In dat jaar werd het

1e elftal kampioen van de 4e klasse H. Toeval of niet?

De uitstap van Rinus naar Be-Quick was niet alleen te

wijten aan het feit dat Rinus in Zutphen woonde,

maar het was ook een avontuur. Be-Quick speelde

toentertijd 2e klasse en Sallandia speelde 4e klasse

K.N.V.B. In de laatste fase van zijn verblijf bij

Be-Quick Zutphen speelde Rinus in het 2e elftal, de

tijd daarvoor heeft hij onafgebroken in het 1e elftal

gespeeld. Over de meest gedenkwaardige wedstrijd

hoeft Rinus niet lang na te denken.

In het seizoen 1966/1967 werd men kampioen van de

4e klasse K.N.V.B. en promoveerde men naar de

3e klasse K.N.V.B. In de 3e klasse speelde Sallandia

”thuis” tegen Roda Deventer. Laatstgenoemde ploeg

kwam met de instelling: dit ”varkentje” gaan wij van-

middag even wassen. Helaas, zoals zo vaak verliep de

wedstrijd voor Roda Deventer geheel anders. 

Er werd met maar liefst 4-0 van Sallandia verloren. 

De meest gedenkwaardige wedstrijd, in negatieve zin,

kan Rinus zich niet herinneren. Het zal ongetwijfeld

te maken hebben gehad met de degradatie in het jaar

dat men 3e klasse K.N.V.B. speelde.

Tijdens de actieve voetbalcarrière heeft Rinus zich

nog met verschillende andere activiteiten binnen de

vereniging beziggehouden. Een korte opsomming 

van de toenmalige weekindeling van Rinus is als

volgt; 

* De maandagavond werd voor de vergadering van

de jeugdcommissie gebruikt;

* De dinsdagavond was de trainingsavond voor de

selectie;

* Op de woensdagavond werd er training aan de

jeugd gegeven;

∆
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* Op de donderdagavond selectietraining;

* De vrijdagavond werd benut om de eventuele

afschrijvingen te regelen. Het zorgen dat de

elftallen compleet aan de wedstrijden begonnen;

* Op zaterdagochtend was hij leider van een

pupillenelftal en de zaterdagmiddag werd dan

benut om een juniorenelftal te begeleiden (in die

tijd was het overigens een aspirantenelftal);

* De zondag was voor het 1e elftal en de thuiskomst

was vaak ...?

Dit was een aardige weekindeling en toen hij met zijn

huidige vrouw Hennie Kiffen trouwde, gaf zij hem het

advies mee om deze weekindeling nogmaals te bekij-

ken en een aantal zaken in heroverweging te nemen.

Dit resulteerde in het stoppen met de jeugdcommis-

sie.

Het eerste grote karwei dat Rinus weer oppakte was

in 1972/1973. Het organiseren van een loterij om de

huidige Lokvogel  mede te financieren. In eerste

instantie was er een vergadering belegd met alle

commissies. Rinus Kiffen maakte deel uit van de

financiële commissie en was dus eveneens voor deze

vergadering uitgenodigd. De vergadering verliep niet

helemaal naar wens en de toenmalige voorzitter de

heer Anton Verhaagen schorste de vergadering en

nam de heren Gerrit Vrolijk en Rinus Kiffen (de finan-

ciële commissie) apart en vroeg hen de rol van ”voor-

trekker” op zich te nemen. Na verloop van een aantal

weken, wanneer de loterij zou lopen, zou men zich uit

deze commissie kunnen terugtrekken. U begrijpt het

misschien al, de rol van voortrekker duurde 3 jaar. In

korte tijd werd er een uitstekende commissie gefor-

meerd. De commissie bestond uit de heren Gerrit de

Lange, Gerrit Vrolijk, Herman Siegrist en Rinus Kiffen.

Tijdens de oprichtingsvergadering van de commissie

werd in de ambtswoning van de heer Gerrit de Lange

een aantal zaken besloten. Onder andere werd het

prijzenpakket samengesteld en inherent daaraan was

het aantal loten dat moest worden verkocht. Voor de

goede orde, er moesten 1250 loten van 30 gulden

worden verkocht. 

De opbrengst van de loten minus het prijzenpakket

bedroeg f 28.000,= . Voor die tijd een enorm bedrag.

Ter vergelijking, een auto in die tijd kostte f 5600,=.

De heer Gerrit de Lange was na een goede nachtrust

niet helemaal zeker meer van het eventuele succes

van de loterij en gooide de volgende dag een brief bij

Rinus Kiffen in de brievenbus, met de volgende tekst:

Amice, wij moeten onmiddellijk stoppen. Dit wordt

een debacle.

Na overleg met de toenmalige voorzitter de heer

Anton Verhaagen werd besloten om de loterij toch

doorgang te laten vinden. Naar later bleek was de

loterij een succes. 

Toen  was er een tijd van rust aangebroken voor

Rinus. Een aantal jaren heeft hij weinig of geen

werkzaamheden voor de vereniging verricht. 

Op 13 oktober 1982, de oprichtingsdatum van de

jubileumcommissie, begon Rinus zich weer op het

bestuurlijk niveau te begeven. Door deze commissie

zijn talloze activiteiten georganiseerd. Deze activitei-

ten richtten zich niet alleen op de leden van

Sallandia, maar vooral op de burgerij van Deventer.

Een actie die een doorslaand succes bleek te zijn,

was de compostactie. Rinus was de peetvader van

deze actie. De actie is trouwens in Zeeland geboren.

De hoogtepunten waren voor Rinus de receptie en de

feestavond van 12 januari 1985, met onder andere

een optreden van de Bob East Show Band. 

Na 1985 heeft Rinus zich hoofdzakelijk met de com-

postactie en de rommelmarkt beziggehouden. Totdat

hij werd gevraagd om Herman Neijmeijer als voorzit-

ter van Sallandia op te volgen. De procedure die toen

is gevolgd verdiende bepaald geen schoonheidsprijs,

maar de reden hiervoor was dat een aantal mensen

binnen de vereniging van hun intuïtie uitging. Die,

naar later zou blijken, volledig verkeerd was.

Als voorzitter van Sallandia had Rinus een behoorlijk

bestuur tot zijn beschikking. Door verschillende 

Rinus Kiffen, tijdens zijn afscheidswedstrijd tegen zijn geliefd Be-Quick

∆
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omstandigheden viel er een aantal collega-bestuur-

ders weg. Het gevolg was dat Rinus een incompleet

bestuur overhield. Inherent hieraan was weer dat de

kleine groep van bestuurders enorm veel werk moest

verrichten. Dat was dan ook een tijd van hard werken

en niet altijd even plezierig. Op bestuurlijk niveau

was het niet altijd ”rozengeur en maneschijn” en wer-

den leuke zaken afgewisseld met vervelende zaken.

De kampioenschappen van het 1e elftal behoren

zeker tot de hoogtepunten. Vooral de heroïsche kam-

pioenswedstrijd in de Hoofdklasse van Sallandia

tegen Reünie. 

Toen Sallandia eenmaal in de 4e klasse K.N.V.B. ging

voetballen was het ook niet meer zo moeilijk om het

bestuur compleet te krijgen (redactie: dit is over het

algemeen ook een normale tendens. De bereidwillig-

heid van leden om voor de vereniging werkzaamhe-

den te verrichten is voor 90% afhankelijk van de

resultaten van het 1e elftal.).

Tijdens het gesprek met Rinus Kiffen komt er een

aantal foto’s en krantenknipsels op tafel. Aan de hand

van deze foto’s en krantenknipsels wordt het inter-

view vervolgd. 

* Het grasdrama; op de foto is te zien dat een groot

aantal mannen op linie het veld nagenoeg van het

gras ontvolkt. Na het inzaaien van het veld kon men

op een gegeven ogenblik het gras uit de grond trek-

ken. De gemeente Deventer heeft toen met behulp

van een groot aantal mensen (op linie) het gras uit

de grond getrokken. Hierna bleef er een bijna kaal

veld over. Later vertelde iemand van de gemeente

Deventer dat men het gras had moeten maaien.

Waarna een verdelgingsmiddel de oplossing bood

voor de harde stengels die overbleven. 

* Het 75-jarig bestaan van de Deventer

Scheidsrechtersvereniging, groepsfoto van de voorzit-

ters van de Deventer voetbalverenigingen, na of tij-

dens de gehouden loopathon.

* Het volgende krantenknipsel gaat over de wedstrijd

Sallandia - Kon. U.D., de strekking van het verhaal is

dat een speler van Sallandia, de laatste man (in die

tijd stopperspil) Henk Grotenhuis, voor een blessure-

behandeling langs de zijlijn moest. Dit duurde wat

lang waardoor de spits van Kon. U.D. eveneens langs

de zijlijn ging staan, zodat beide teams 10 tegen 10

speelden. Dit soort sportieve plichtplegingen is

helaas uit de hedendaagse sport verdwenen. 

Nadat de foto’s en krantenknipsels niet meer voor-

handen zijn komt Rinus terug op het ontslag van trai-

ner Spijkstra. Gezien de situatie op de ranglijst werd

er van de kant van de leden van Sallandia actie door

het bestuur verwacht en misschien in sommige geval-

len wel geëist. Het bijeenroepen van de selectie om

het ontslag van  trainer Spijkstra bekend te maken en 

natuurlijk trainer Spijkstra het ontslag aanzeggen

waren toch wel tragische momenten tijdens zijn

8-jarig voorzitterschap.

Tijdens zijn periode als voorzitter heeft Rinus heel

wat wisselingen binnen de commissies en het

bestuur meegemaakt. Het ging de vereniging op een

bepaald moment zowel financieel als sportief niet

goed. Toch heeft hij nog tijdens zijn voorzitterschap

het tij kunnen keren. Hij kijkt er in ieder geval met

een tevreden gevoel op terug.

De vereniging heeft haar dankbaarheid getoond door

hem te benoemen tot Erelid van de vereniging en

hem en zijn vrouw Hennie, tijdens de Algemene

Ledenvergadering van 7 oktober 1998, een koud

buffet aan te bieden.

Inmiddels is Rinus gepensioneerd, alleen voor

Sallandia blijft hij nog actief...?

De vier geïnterviewde voorzitters toen al samen actief

∆
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Henk Fuchs

Er wordt in vele toonaangevende boekwerken en

geschriften gezegd dat leiderschap niet te leren is,

het is een eigenschap waarmee je wordt geboren. In

de afgelopen jaren heb ik heel veel interviews

gedaan. Ik heb zelden of nooit iemand ontmoet, dit

overigens met alle respect voor de geïnterviewden,

met zoveel visie op de voetballerij. Het belangrijkste

item in de hedendaagse voetballerij is niet alleen de

sportieve prestaties op het veld, maar zeker ook de

organisatie van de vereniging. Hoe zijn de verschil-

lende structuren en verantwoordelijkheden binnen de

vereniging geregeld, worden de vastgelegde procedu-

res op een juiste wijze toegepast etc.

Het relaas van de huidige voorzitter van de D.v.v.

Sallandia, Henk Fuchs, over zijn jeugd bij Sallandia,

zijn trainerscarrière, zijn voorzitterschap en zijn toe-

komstvisie.

De inmiddels 54-jarige Henk Fuchs is op 11-jarige

leeftijd als lid van Sallandia ingeschreven.

De keuze voor Sallandia was in die tijd niet zo heel

erg moeilijk omdat de gehele buurt (Hof van

Colmschate) lid was van Sallandia, dit ondanks dat

men recht tegenover het veld van Go Ahead woonde.

De tweede reden was dat de broers van Henk ook bij

Sallandia voetbalden. Henk had in die tijd, zoals hij

het zelf verwoordt, overal ”schijt” aan en kon bij

Sallandia lekker pingelen en het gebeurde regelmatig

dat Dick Schneider aan Henk  om een bal vroeg. Het

was de bedoeling dat Henk op 12 - of 13-jarige leef-

tijd naar Go Ahead zou gaan, dit werd door pa Fuchs

tegengehouden. De reden hiervoor was: ”Je broers

waren niet goed genoeg voor Go Ahead, dus jij gaat

ook niet”. Het gevolg is echter wel dat Henk een zekere

profcarrière als voetballer is misgelopen. Henk zou

tegelijk met Dick Schneider van Sallandia overgaan

naar Go Ahead. Vooral de ouderen kennen het ver-

loop van de voetbalcarrière van Dick Schneider. In die

tijd was Henk Fuchs een begenadigd voetballer.

Zonder het vergelijk te trekken met vroegere en/of

profvoetballers van heden ten dage had hij de

beschikking over een ”fluwelen” linkervoet.

Bijvoorbeeld het nemen van een vrije trap was voor

hem geen probleem. In verband met lichamelijke

klachten is het nemen van een vrije trap moeilijk, zo

niet onmogelijk.

Achteraf gezien heeft hij er geen spijt van dat de

overstap (transfer) van Sallandia naar Go Ahead niet

is doorgegaan. Hij heeft bereikt wat hij wilde berei-

ken en dat is voldoende. 

Op 15-jarige leeftijd in het 1e elftal terechtgekomen.

Na pa Fuchs begon toen ma Fuchs zich met de carriè-

re van haar zoon te bemoeien. Gezien de trainingsin-

spanningen en het spelen van wedstrijden begon

Henk vermoeidheidsverschijnselen te vertonen en zij

vond het toen ook niet meer goed dat hij in het

1e elftal speelde. Hij heeft toen één seizoen in het

2e elftal gespeeld.

Vanaf zijn 16e tot en met het einde van zijn actieve

voetbalcarrière heeft hij onafgebroken in het 1e elftal

gevoetbald.

De meest gedenkwaardige wedstrijd die hij heeft

gevoetbald was tegen de v.v. Heerde, dat stond op de

2e plaats van de ranglijst. Als linksbenige voetballer

werd hij toen aan de rechterkant geposteerd. Dit was

niet de meest ideale positie die Henk voor zichzelf  in

gedachten had. Maar Henk  maakte de enige goal van 

∆ Henk Fuchs, voorzitter vanaf 1998

de wedstrijd en dit leverde Sallandia het uiteindelijke

kampioenschap op. Het tweede voorval wat hem in al

die jaren is bijgebleven is met J. v.d. Leur, beter

bekend als Jo v.d. Leur: ”Zo jij doet vandaag mee,

jouw kledinghaakje is achteraan links, deze was

meestal voor wisselspelers bestemd. Je hoeft je ook

nog niet om te kleden, want als ik straks mijn broek

uittrek, dan moet je even de pijpen vasthouden”.

Anders werd zijn broek nat. In die tijd was het ook

heel normaal dat de jongere generatie voetballers ten

dienste van de oudere, de zogenaamde vedettes,

stond. Hierover was geen enkele discussie mogelijk.

De meest negatieve ervaring die Henk Fuchs heeft

meegemaakt is het abrupte einde van zijn voetbalcar-

rière. Hij was toen 29 jaar en kwam terug van een

Eurosporttoernooi in Duitsland. De toenmalige
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trainer van Sallandia liet toen via de krant weten dat

Henk Fuchs te oud was en hij geen beroep meer op

hem deed. Dat was bijzonder pijnlijk . In gesprekken

met medespelers bleek duidelijk dat men de mening

van de trainer niet deelde. De trainer had een elftal

om Henk Fuchs heen moeten bouwen. Henk als de

regisseur, de architect op het middenveld en dan kun

je ook jongere spelers opleiden. De ouderen binnen

een elftal kunnen de jongere generatie spelers bege-

leiden en de fijne kneepjes van het voetballen bij-

brengen.

Na deze belevenis is Henk direct het trainersvak inge-

stapt. De benodigde papieren om het trainersvak te

mogen uitoefenen heeft hij bij Sallandia gehaald. Hij

heeft gepoogd om verschillende juniorenteams en

het 2e elftal de fijne kneepjes van het voetballen te

leren. De eerste vereniging, na Sallandia,  waar Henk

als trainer aan de slag ging, was Warnsveldse Boys.

Hij is daar in totaal vier jaar trainer geweest.

In die vier jaar heeft hij een redelijk resultaat

geboekt. Het 2e elftal is onder de bezielende leiding

van Henk kampioen geworden. De vlag, als startsein

voor het kampioenschap voor het 1e elftal, van de

vereniging Warnsveldse Boys is nooit in top geweest.

Een jaar na het vertrek van Henk Fuchs werd het 1e

elftal wel kampioen. Het spreekwoord: ”Je moet eerst

zaaien, voordat je kan oogsten”, is in dit geval wel op

zijn plaats.

Na het avontuur in Warnsveld is hij naar een trainers-

cursus in Epe gegaan. Het is tijdens het interview

niet duidelijk geworden of Warnsveldse Boys hem dit

had aangeraden of dat het volledig op eigen initiatief

is gebeurd (practical joke!). De trainerscursus duurde

in ieder geval 1 1/2 jaar en in die tijd heeft hij geen

vereniging getraind. Het halen van het diploma was

voor Henk eerste prioriteit. Tijdens de cursus kwam

WVF, 1e klas zaterdag, uit Westenholte met de vraag

of Henk als vervanger van de toenmalige trainer wilde

optreden. Deze was geblesseerd en de docent van de

trainerscursus zei tegen Henk Fuchs: ”Henk doe jij

dat nu, jij kan het gemakkelijk aan”. Hij is daar drie

maanden als stand-in trainer actief geweest. In die

drie maanden liep de trainerscursus ten einde. Henk

slaagde dan ook met goede cijfers. 

Aan het einde van het seizoen vertrok de trainer en

het bestuur van WVF vroeg aan Henk of hij mee wilde

solliciteren naar de vacante functie van hoofdtrainer.

Enerzijds was Henk door het verzoek van WVF ver-

guld, anderzijds betekende dit ook een aantal keren

in de week richting Zwolle rijden. Na een aantal

dagen van ”wikken” en ”wegen” besloot Henk een

behoorlijke vergoeding voor zijn diensten te vragen.

Hij was in de stellige overtuiging dat het toenmalige

bestuur het gevraagde salaris en onkosten nooit en

te nimmer zou accepteren. Het antwoord van het

bestuur verbaasde zelfs Henk Fuchs, men ging

akkoord. Henk is vier jaar trainer bij WVF geweest en

heeft vier schitterende jaren bij deze vereniging

gehad. Het ultieme hoogtepunt in deze periode was

het voetballen met WVF op het hoogste niveau van

het zaterdagvoetbal, namelijk  1e klas zaterdag.

Tijdens zijn laatste jaar bij WVF werd Henk Fuchs

benaderd door de toenmalige voorzitter van

Sallandia, Herman Neijmeijer, om trainer van

Sallandia te worden. Dit ketste af op de vraag- en

biedprijs. De legendarische woorden van Henk Fuchs

aan het adres van Herman Neijmeijer waren:

”Herman, Sallandia wordt niet eerder kampioen, dan

wanneer ik trainer van Sallandia ben en ik word

alleen kampioen met Sallandia”.

Na de periode WVF kon Henk kiezen tussen WZC en

Enter Vooruit. Hij koos voor WZC, omdat Enter

Vooruit niet helemaal in de denkbeelden van Henk

paste. Ook hier was Henk vier jaar actief als hoofd-

trainer. In het eerste jaar van zijn trainerschap degra-

deerde WZC. Drie jaar lang heeft Henk gespendeerd

aan het opbouwen van het elftal. Het resultaat was

dat WZC bij de eerste drie eindigde.

Toen brak voor Henk een minder goede periode aan.

De pijn in de knieën en het daarmee gepaard gaande

ongemak waren voor Henk redenen om voorlopig met

het trainersvak te stoppen. Henk heeft toen een soort

van open vacature in de krant laten zetten, waarin hij

enigszins te kennen gaf naar een functie van manager

(naar Engels model) te solliciteren.

Tijdens het trainerschap van Jan Groeneweg werd

Henk opnieuw door Herman Neijmeijer benaderd. De

reden hiervoor was dat de resultaten minimaal waren

en het niet onmogelijk was dat Sallandia nog verder

zou afzakken naar de kelder van het amateurvoetbal.

In overleg met Jan Groeneweg werd er een construc-

tie bedacht. Zo’n vier maanden heeft dit co-partner-

schap geduurd. Ondanks dat Henk altijd heeft gezegd

dat zijn diensten niet goedkoop waren, vielen de

kosten voor vier maanden co-trainerschap reuze mee,

namelijk f 175,=. Een schijntje.

Voor het seizoen daarop werd Henk gecontracteerd.

Er moest een veldtrainer bijkomen, omdat de knieën

van Henk het niet meer toelieten om langdurig op

het trainingsveld te staan. Voor de functie van veld-

trainer werd John Doornebosch gecontracteerd. 
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Henk was de trainer, zonder overigens de andere trai-

ners tekort te doen, die Sallandia nodig had. Criteria

waren mentaliteit en inzet. Sommige spelers hadden

hier moeite mee en kozen voor een andere vereniging.

In het tweede jaar van zijn trainerschap bereikte

Sallandia het kampioenschap. Twee jaar later werd

Sallandia opnieuw kampioen. Voor Henk was dit zijn

mooiste tijd bij Sallandia. Zelf vindt hij deze tijd

mooier dan zijn voetbalcarrière bij Sallandia. In het

trainersvak had Henk alles bereikt wat er maar te

bereiken viel. Nu wilde hij bewust ook de andere kant

van het voetballen meemaken, namelijk de bestuur-

derskant. De leden zouden kennis maken met een

andere Henk Fuchs. Henk als trainer is ”een arrogante

klootzak”, zoals hij zelf beweert, maar de Henk Fuchs

als bestuurder is duidelijk een aanspreekpunt voor de

leden. Met zijn voetbalachtergrond en de bestuurlijke

ervaringen (opgedaan bij zijn werkgever Auping) wil

hij Sallandia op een hoger niveau brengen. Hij is in

eerste instantie begonnen om bestuursleden  een

eigen verantwoordelijkheid te geven en deze verant-

woordelijkheid dient men ook te dragen. Dit betekent

dat men wordt aangesproken wanneer men bepaalde

zaken verzaakt. De statuten van de vereniging waren er

wel, maar er was geen huishoudelijk reglement. Er

moest het een en ander op papier komen zodat een

ieder weet wat zijn/haar werkzaamheden zijn en de

daarbij behorende verantwoordelijkheden. Dit heeft

mede te maken met de toch enigszins professionalise-

ring van het amateurvoetbal. De boekhouding van een

vereniging kan niet meer achter op een bierviltje wor-

den bijgehouden. Het streven van Henk is om een

technisch manager aan te stellen. Dit is misschien nu

nog niet van toepassing voor een vereniging zoals

Sallandia, maar wellicht in de toekomst wel. De taak-

omschrijving is er dan in ieder geval wel. Hij heeft in

zijn korte ambtsperiode als voorzitter een geheel

nieuwe structuur binnen de vereniging ingevoerd.

Wanneer je wilt ”oogsten” zul je nu al moeten begin-

nen met ”zaaien”. Dit betekent dat je moet gaan inves-

teren en clubleden moet gaan opleiden en begelei-

den. Heden ten dage kun je bijvoorbeeld niet meer

ongediplomeerde trainers de jeugd laten trainen. Je

moet leden cursussen laten volgen. Het 1e elftal slokt

momenteel enorm veel geld op. Het is de bedoeling

van Henk om door middel van sponsoring het 1e elf-

tal zichzelf te laten bedruipen. Dit is natuurlijk hele-

maal afhankelijk van de sportieve resultaten van het

1e elftal. Henk wil in ieder geval vooruit met

Sallandia. De eerste doelstelling is om te promoveren

naar de 4e klasse K.N.V.B. Daarna is de doelstelling

om in goed overleg met de verschillende lagen in de

vereniging en met behulp van sponsoring de groep

zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Door middel van

positieve reclame er zorg voor dragen dat Sallandia

haar aantrekkingskracht voor (niet) spelende leden

vergroot. Henk is er niet voor om spelers te ”kopen”,

maar meer te ondersteunen in de behoefte van de

speler(s) om goed te kunnen functioneren. Het doel

van Henk is om Sallandia een gezicht te geven, dat

het verdient. Hierbij moet worden gedacht aan voet-

bal en jeugd.

Sallandia is in het verleden te afhankelijk geweest van

eigen individuele krachten en deze krachten zijn niet

gebundeld in het opleiden van de leden. Hiermee

wordt niet alleen bedoeld op bestuurlijk niveau, maar

ook op het gebied van voetballen. Dit alles om de ver-

eniging Sallandia op een hoger niveau te brengen. De

mensen moeten weer vreugde krijgen om lid te zijn en

te worden van Sallandia. Maar dit voornemen staat of

valt met de resultaten van het 1e elftal. Het vlaggen-

schip van een vereniging blijft het 1e elftal.

Maar in eerste instantie dient de organisatie binnen

de vereniging van een aanvaardbaar niveau te zijn en

van daaruit kan men verschillende andere plannen

ontwikkelen en eventueel uitvoeren. Henk Fuchs ziet

in de volgende eeuw een zelfstandig Sallandia. Hij is

zeker niet voor vergaande samenwerking met de ande-

re verenigingen of zelfs fusioneren met één of meer-

dere voetbalverenigingen op het sportcomplex de

Zandweerd. Sallandia mag en zal nooit, of de leden

moeten anders beslissen, haar zelfstandigheid als ver-

eniging opgeven. Het enige waar Henk een voorstan-

der van is en het zelfs wil promoten, is het samenwer-

ken op het gebied van de jeugd. Door de steeds klei-

nere aanwas van jeugdleden is er misschien een

mogelijkheid om samen, de spelers blijven lid van de

eigen vereniging, een hele goede trainer aan te stellen

en te zorgen dat de faciliteiten perfect zijn. Dus met

andere woorden intensivering van de jeugdopleiding.

Een vereiste hierbij is dat de clubs op hetzelfde

niveau spelen. Wanneer dit niet het geval is zullen de

jeugdspelers bij overgang naar de senioren overstap-

pen naar de vereniging die op het hoogste niveau

speelt. Wanneer je in het jaar 2000 verder wilt moet je

de basis bij de jeugd leggen. Hier dien je enorm veel

geld in te stoppen en inspanningen voor te leveren.

De aanwas van onderuit zal dan zeker niet meer aan-

wezig zijn en de professionalisering van het amateur-

voetbal zal van een onaanvaardbaar niveau zijn. Er

zullen voor spelers enorme bedragen worden betaald.

In de komende eeuw zul je zeker meer aandacht aan

sponsors moeten besteden en deze mensen meer bij

de vereniging betrekken door het bijvoorbeeld organi-

seren van contactavonden. Niet met de insteek om de

sponsors geld te onttrekken, maar meer in het kader

van een gezellige ambiance de mensen met elkaar te

laten praten.
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Het clubhuis

Het clubhuis is het kloppend hart van de vereniging

geworden. Alle vitale delen van het verenigingsleven

worden gevoed door de stuwende kracht van deze

ontmoetingsplek bij uitstek.

Naast ontmoetingsplek rondom de voetbalwedstrijd

en naast locatie voor de wekelijkse vergaderingen van

het bestuur en de diverse commissies heeft het

clubhuis er in de loop van de jaren vele functies bij

gekregen. Denk maar eens aan de kaart- en

bingoavonden, feesten en recepties, rommelmarkten,

jeugdactiviteiten tijdens de winterstop of zoals in

1998 samen naar het WK voetbal kijken.

Voor de eerste generatie Sallandianen was het niet zo

vanzelfsprekend om een gezamenlijk dak boven het

hoofd te hebben. Toen op zondag 12 januari 1925

D.v.v. Sallandia werd opgericht, gebeurde dat in de

vergaderzaal van Rattink aan de Houtmarkt,

waar 35 leden en 1 belangstellende aanwezig waren.

Tientallen jaren zullen de commissie- en bestuursver-

gaderingen plaatsvinden  in de huiskamer van de

diverse functionarissen. Maar voor de wat officiëlere

gelegenheden trok men naar het clubcafé. Het club-

café fungeerde bij gebrek aan een grote lokaliteit als

thuisbasis voor de vereniging om bijvoorbeeld een

Algemene Ledenvergadering te houden. En meestal

was er ook wel plek voor een bescheiden prijzenkast.

Voor Sallandia was café Leerink op de Brink het

clubcafé. De uitbaatster stond in hoog aanzien bij

de Sallandianen, want zij werd liefkozend ”moeke

Leerink” genoemd.

In de zestiger jaren werd de roep om een eigen lokali-

teit steeds groter. Onder voorzitter Anton Verhaagen

verkreeg de vereniging in het najaar van 1967 een ver-

gunning om een clubhuis te bouwen, grenzend aan

ons eerste veld. In mei 1968 werd dit clubhuis, geheel

uit hout opgetrokken, feestelijk geopend. 

Clubhuis ”De Lokvogel” was een feit. Toch zal menig-

een zich afvragen waar toch die ongewone naam ”De

Lokvogel” vandaan komt. Daar moet wel een goede

reden aan ten grondslag liggen.

”De Lokvogel”, vanaf mei 1968 het onderkomen der Sallandianen

”Zo omstreeks 1965 trainde Sallandia op de velden

van Labor en DAVO. De velden lagen iets ten zuiden

van het huidige Laborveld. Bij deze velden stond de

boerderij van Tijhaar, waar de betreffende familie een

cafébedrijf runde. Een café zoals we dat tegenwoordig

in West-Europa niet meer tegenkomen, want op de

plankenvloer lag nog zand en het meubilair bestond

uit kale bruine keukenstoelen en eenvoudige tafels.

En het verhaal gaat dat ‘s winters eerst het bier naast

de kachel werd gezet om de klonten ijs eruit te laten

verdwijnen. Ook hield het eerste elftal bij café Tijhaar

op vrijdagavond de wedstrijdbespreking in de achter-

kamer. Mevrouw Tijhaar, niet moeders mooiste, werd

stiekum ”De Lokvogel” genoemd door de spelers.

En u begrijpt het al, toen Sallandia een eigen

lokaliteit kreeg en al de mannen die daar bij betrok-

ken waren en ook nog de tijd bij café Tijhaar hadden

meegemaakt, zich over een passende naam moesten

buigen, was de keus snel gemaakt. 

Nu vele jaren later heeft ”De Lokvogel” nog niets aan

haar magische klank ingeboet. Want zelfs een genera-

tie later kunnen velen de roep van ”De Lokvogel” niet

weerstaan.

Toch blijkt in de loop van de tijd dat de gezellige

houten Lokvogel niet meer berekend is op haar taak.

Er worden plannen gemaakt om een meer eigentijds

gebouw te realiseren waarmee de vereniging jaren

vooruit kan. Op 15 januari 1972 wordt er voor het

eerst vergaderd over eventueel te plegen nieuw-

bouw. Mede op basis van de technische kennis van

tweede voorzitter Jan Broekhuis kan er een afgerond

voorstel worden gedaan aan de Algemene

Ledenvergadering. Op 15 september 1972 stemt de

Algemene Ledenvergadering om 22.20 uur in met de

plannen van het bestuur om een nieuw clubhuis te

bouwen. En dat het bestuur voortvarend te werk

ging blijkt, want in november 1972 gaat de eerste

spade de grond in.

De Lokvogel, zoals zij anno 2000 nog voldoet aan de

eisen van een goed clubhuis, is in wording.

Op basis van een gigantische dosis zelfwerkzaamheid

wordt letterlijk een clubhuis gebouwd door en voor

de leden. Op 31 augustus 1973 wordt ”De Lokvogel”

feestelijk geopend met een druk bezochte receptie.

∆
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Maar naast alle zorg voor vergunningen, tekeningen

en technische details is er ook een financieel aspect.

De vereniging gaat een hypothecaire lening aan voor

20 jaar om de nieuwbouw te bekostigen. Daarnaast

organiseert een loterijcommissie, onder voorzitter-

schap van Rinus Kiffen, een spectaculaire verloting

met als hoofdprijs een auto, welke gewonnen wordt

door de heer Bruinewoud Sr.. De baten van de loterij

dienen voor een vervroegde aflossing. En dat de

beheerder van ”De Lokvogel”, Henk Holthuijsen, zijn

zaakjes voor elkaar had blijkt wel uit het feit dat voor-

zitter Anton Verhaagen al na drie jaar kan melden dat

het clubhuis ”schuldvrij” is.

∆ ”De Lokvogel” vanaf 31 augustus 1973 tot heden

Maar omdat een clubhuis onderhouden moet worden

in de ruimste zin van het woord, wordt in de najaars-

vergadering op 26 november 1982 een nieuw- en

verbouwplan van ”De Lokvogel” door de Algemene

Ledenvergadering goedgekeurd. Vooral in de zomer-

periode wordt er volop gebouwd. De bar wordt

verplaatst en vernieuwd, nieuwe plavuizen worden

gelegd en de huidige commissiekamer wordt

gebouwd. Het magazijn wordt uitgebreid tot de huidi-

ge proporties om de verplaatsing van de bar mede

mogelijk te maken. In ieder geval is de totale verbou-

wing gereed op 27 augustus 1983.

Zo rond het zestigjarig jubileum organiseren de

Salland Trimsters diverse rommelmarkten om nieuw

meubilair voor het gerenoveerde clubhuis aan te

schaffen. Ria Broekhoff, Hennie Kiffen en Dinie Koers

toonden aan waar de Sallandiadames toe in staat

waren, want het meubilair kwam er.

En eigenlijk is een clubhuis van ruim 25 jaar oud

nooit af, want in de zomerstop van 1998 vernieuwt

een groep zeer professionele vrijwilligers de toilet-

groep, hetgeen mogelijk wordt gemaakt door een

schenking van de Sallandia Honderd Club. 

In de najaarsvergadering van 1998 meldt voorzitter

Henk Fuchs dat het totale dak van ”De Lokvogel”

vernieuwd moet worden en ook wordt er aan nieuw

meubilair gedacht. En de bedragen van tienduizen-

den guldens staan in schril contrast met het

aanvangskapitaal van die eerste houten ”Lokvogel”.

In juni 1999 begint een groep vrijwilligers onder

aanvoering van John Kuiper met een ingrijpende

renovatie van ”De Lokvogel”. Er wordt een muur

verwijderd en het plafond wordt eveneens vernieuwd

en ook de bar krijgt een grondige opknapbeurt.

Het nieuwe meubilair is dan de finishing touch van

het geheel. De Lokvogel is dan ook klaar voor het

75-jarig bestaan in 2000.

”De Lokvogel”, de trots van saamhorigheid en zelf-

werkzaamheid, floreert. En dat is mede mogelijk

doordat de beheerders steeds weer alle medewerkers

hebben kunnen motiveren. Niet altijd is alles zonder

slag of stoot verlopen. De ene beheerder was succes-

voller dan de andere, maar zij hadden allen de inten-

tie hun werk zo goed mogelijk te doen. Opvallend is

dat ook dames de rol van beheerder vervullen.

Binnen de mannengemeenschap, welke voetbal nu

eenmaal is, houden zij zich prima staande en we

mogen dan ook best Corrie Bruinewoud en Simone

Nagtegaal noemen in dit verband omdat het zeker niet

de minsten waren (en zijn) in de rij van beheerders.

Van marktkraam tot clubhuis is een mooie subtitel

voor dit hoofdstuk uit onze geschiedenis. Stond er

eerst een eenvoudige marktkraam met koffie en

snoep op zondag bij de thuiswedstrijden aan ons

hoofdveld, anno 2000 beschikken wij over een eigen-

tijds clubhuis waar men van een keur aan producten,

diensten en faciliteiten kan genieten.

Vrijwilligers die de recentelijke verbouwing realiseerden.

∆
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Kleur bekennen

Het voeren van een kleur vindt haar oorsprong in de

oorlogvoering. Het was immers belangrijk om midden

in het strijdgewoel je medestanders en je vijanden te

kunnen onderscheiden.

Oud bondscoach Rinus Michels verkondigde al

eens:”Voetbal is oorlog.” En misschien zijn er nog wel

meer overeenkomsten te vinden met bijvoorbeeld de

gladiatoren die streden in de arena. Gelukkig staat

fair play ook boven aan het lijstje van Neerlands

sport nummer één. In iedere contactsport blijft het

wel van groot belang om je te onderscheiden van je

tegenstander.

Daarnaast geeft het voeren c.q. dragen van clubkleu-

ren een gevoel van saamhorigheid. Je behoort tot een

groep en je wilt dat ook uitdragen. In ons clublied

zingen we zelfs: ”we zullen waken over ons geliefd geel

zwart”.

De kleuren geel zwart zijn onverbrekelijk verbonden

met onze naam. Sallandia is afgeleid van Salland. En

om maar even helemaal volledig te zijn: Salland, als

streek van de provincie Overijssel, wordt begrensd

door de IJssel in het westen, de Reest in het noorden,

de Hellendoornse en Holterberg in het oosten en de

Schipbeek in het zuiden. De kleuren geel zwart komen

voor in het wapen van Salland (Het wapen van Raalte

is immers ook geel zwart.).

In de heraldiek is er een strenge regelgeving hoe de

kleuren gebruikt moeten worden. De meest voorko-

mende kleuren zijn rood, blauw, zwart en groen. De

kleuren mogen nooit aan elkaar grenzen, maar moe-

ten altijd onderbroken worden door een metaal. 

De kleuren die voor een metaal staan zijn geel en wit,

respectievelijk goud en zilver. De clubkleuren van

Sallandia voldoen dus aan deze voorschriften. Het

gestreepte wapen heet overigens in de heraldiek

”gepaald”.

De kleuren hebben een symbolische betekenis:

Geel: metaal - goud 

planeet - zon

edelsteen - topaas

symboliek - verstand, aanzien, deugd, grootheid

Zwart:planeet - Saturnus

edelsteen - diamant

symboliek - rouw

Zo kunnen de

kleuren van een

vlag, wapen of

shirt dus ergens

voor staan. Vult u

zelf maar in waar-

aan men kan den-

ken bij het geel-

zwarte Sallandia-

shirt.

We zullen waken over

ons geliefd geel zwart

∆

∆
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W I J  S T R I J D E N  M E T  G E N O E G E N
O P  H E T  G R O E N E  V E L D  VA N  E E R
W I J  W E R K E N  E N  W I J  Z W O E G E N

W I J  V E C H T E N  O M  H E T  L E E R
G E W O N N E N  O F  V E R L O R E N

T O C H  K L O P T  V O L  T R O U W  O N S  H A R T
D AT  S T E E D S  Z A L  T O E B E H O R E N
A A N  O N S  G E L I E F D  G E E L - Z WA R T

H E T  I S  S A L L A N D I A  G E G E V E N
H I E P  H I E P  H O E R A ,  H I E P  H I E P  H O E R A

N O G  V E L E  J A R E N  O M  T E  L E V E N
H I E P  H I E P  H O E R A ,  H I E P  H I E P  H O E R A

D E  V R O U W T J E S  VA N  D E E Z ’  A A R D E
Z I J N  H E V I G  I N  G E TA L

M A A R  VA N  G E L I J K E  WA A R D E
A L S  O N Z E  V R I E N D  D E  B A L

O O K  Z I J  D I E N E N  O N S  L E V E N
H U N  Z O N D A G E N  Z I J N  H A R D

T O C H  W I L L E N  Z I J  Z I C H  G E V E N  
V O O R  O N S  G E L I E F D  G E E L - Z WA R T

H E T  I S  S A L L A N D I A  G E G E V E N
H I E P  H I E P  H O E R A ,  H I E P  H I E P  H O E R A

N O G  V E L E  J A R E N  O M  T E  L E V E N
H I E P  H I E P  H O E R A ,  H I E P  H I E P  H O E R A

A L S  D O N K E R E  T I J D E N  K O M E N
M E N  P O O G T  O N S  N E E R  T E  S L A A N
D A N  Z U L L E N  W I J  N I E T  S C H R O M E N

D E  V I J A N D  T E  W E E R S TA A N
H I J  D I E  O N S  U I T D A A G T,  N A K E N D

H I J  D I E  D E  C L U B G E E S T  TA R T
V O L  E E N S G E Z I N D H E I D  WA K E N D

V O O R  O N S  G E L I E F D  G E E L - Z WA R T

H E T  I S  S A L L A N D I A  G E G E V E N
H I E P  H I E P  H O E R A ,  H I E P  H I E P  H O E R A

N O G  V E L E  J A R E N  O M  T E  L E V E N
H I E P  H I E P  H O E R A ,  H I E P  H I E P  H O E R A

H E T  C L U B L I E D

Het clublied

Als je wilt uitdragen dat je als club een eenheid bent,

dan doe je dat door bijvoorbeeld je hetzelfde te kle-

den, dezelfde kleuren te dragen, maar ook door het

zingen van het clublied.

Natuurlijk wilde Sallandia ook een clublied en rond

1926 werd ons clublied gecomponeerd door

de heer J.A. Wansink.

Het verhaal wil overigens dat het clublied op een

bestaande melodie is geschreven. Dhr. Wansink was

destijds een bekende figuur in de Deventer sportkrin-

gen. Hij was verbonden aan de Go Ahead Revue en

was tevens onbezoldigd sportverslaggever bij het

Deventer Dagblad. De heer Wansink, bijgenaamd ”Jan

A.W.”, was werkzaam bij het Geertruiden Gasthuis of

Ziekenhuis en overleed in 1942.

De tekst staat bol van eer, strijd en trouw. En de

feministen zullen bij het lezen van het tweede

couplet wel in opstand komen, maar we moeten de

tekst lezen in het licht van 1926.

Waar het gebruik vandaan komt om alleen het laatste

couplet met het refrein te zingen is niet bekend, maar

men moet maar zo denken: ”We zijn in goed gezel-

schap, want van het Wilhelmus worden ook niet alle

coupletten gezongen.”

Het Sallandiaclublied sinds 1926 gecomponeerd door de

de heer J.A. Wansink.

∆
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Het kampioenschap

Als je in je statuten hebt staan dat je samen zult nastreven de

voetbalsport op een zo goed en zo hoog mogelijk niveau te

bedrijven, dan moet een kampioenschap toch wel de vervolma-

king zijn van die doelstelling.

Bij prestatiesport horen kampioenschappen, maar ook degrada-

ties. Geen winnaar zonder verliezer. En ook Sallandia kende

vele ups en downs in haar 75-jarig bestaan.

Als in 1925 op 12 januari, op initiatief van de heer

G.A. Brinkman, Sallandia opnieuw opgericht wordt,

moet onze vereniging zich ook opnieuw laten

inschrijven voor de competitie. Ondanks het verzoek

om op het ”oude niveau” van de 3e klasse NVB te

mogen terugkeren, wordt Sallandia ingedeeld in de

2e klasse GVB. Een beslissing welke met grote teleur-

stelling wordt ontvangen.

Bijna alle leden, die van 1915 tot het eind van het

seizoen 1922 - 1923 lid waren geweest, laten zich

opnieuw inschrijven bij Sallandia. Daarnaast krijgt

het jonge Sallandia nog versterking van enkele pro-

minente krachten van het inmiddels ontbonden

”Zewion”.

En dat Sallandia veel en veel te sterk is voor de

2e klasse GVB blijkt wel:

Seizoen 1925 -1926:

1.Sallandia 1 14-28 (91-  6)

2.Labor 2 14-17 (37-30)

Er wordt in dit jaar met twee elftallen deelgenomen

aan de competitie en meteen kan ‘de double” gevierd

worden, want ook het tweede elftal sluit de competi-

tie winnend af. En dat dit eerste kampioenschap in

de lijn van de verwachting lag blijkt wel uit het schrij-

ven van secretaris Gerrit de Lange:”Het kampioen-

schap heeft als prestatie geen enkele verdienste.”

Het tweede seizoen is het opnieuw raak.

Seizoen 1926 - 1927: 

1. Sallandia 1 14-28 (125- 9)

2. Hagedissen 1 14-22 (45 -24)

Na twee seizoenen is Sallandia weer terug in de NVB.

Dus, als we anno 2000 nog steeds vinden dat we mini-

maal in de 4e klasse K.N.V.B. thuishoren, dan is dat in

onze voetbalgenen geworteld, welke we van die aller-

eerste generatie Sallandianen hebben meegekregen.

Vooral in de beginjaren van Sallandia stapelen de

successen zich snel op. In het jaar 1929 behaalt

Sallandia opnieuw het kampioenschap, ditmaal van

de 4e klasse NVB.

Seizoen 1928 - 1929:

1. Sallandia 1 12-23 (49-  9)

2. Labor 1 12-20 (46-14)

Vervolgens moesten er promotiewedstrijden gespeeld

worden tegen BIC uit Brummen en Deventer (later

opgeheven). Sallandia sloot deze serie op overtuigen-

de wijze in haar voordeel af en promoveerde naar de

3e klasse NVB.

Het kampioenschap had zondermeer een wervende

werking want in 1929 werd bovendien het eerste juni-

orenelftal voor de competitie ingeschreven.

In het seizoen 1934 - 1935 valt er opnieuw een kam-

pioenschap te vieren. Sallandia wordt kampioen van

de 3e klasse NVB met 2 punten voorsprong op

Daventria en promoveert naar de 2e klasse NVB.

Sallandia is op de top van haar kunnen aangekomen.

Sallandia handhaaft zich tot het seizoen 1953 - 1954

in de 2e klasse K.N.V.B. Dit is het hoogste niveau

waarop wij ooit gespeeld hebben.

Het toenmalige elftal dat de promotie naar de 2e

klasse NVB bewerkstelligde zag er als volgt uit:

A. Bekendam

B. Koers W. Korteling

G. Lodeweges H. Lodeweges

G.J. Grooters

E. Schemmekes S. de Weerd

G.J. Klein Tiesink H. Egberts

C.A. Eekhuis

Een prachtige opstelling met een ouderwetse stop-

per-spil en met de rechts/linksbuiten en de

rechts/linksbinnen. 

In de Sallandia Koerier van 1993 schrijft Anton

Verhaagen een in memoriam omdat Chris Eekhuis in

april 1993 is overleden. Eekhuis scheen trouwens een

bijzonder getalenteerde spits te zijn, die de kortste

weg naar het doel wist te vinden.Wij citeren uit dit in

memoriam: ”Kort na onze promotie naar de 2e klasse

ging Chris Eekhuis over na Go Ahead. In een tijd van

werkeloosheid kreeg hij een vaste baan bij de

gemeente, mits.....” Ook toen kende men dus het

fenomeen ronselen al en dit zal altijd wel zo blijven.

In 1940 wordt de competitie afgebroken omwille van

het oorlogsgeweld. H. Egberts en G. Vrolijk worden in

het bestuur vervangen omdat zij gemobiliseerd wor-

den. Sallandia staat op dat moment op de 3e plaats
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in de 2e klasse E, met 1 punt achterstand op RODA

en Be Quick.

Er wordt een zogenaamde noodcompetitie in het

leven geroepen met louter Deventer ploegen. Er

wordt gespeeld om het Deventer kampioenschap. De

titel wordt door Sallandia glansrijk in de wacht

gesleept en Sallandia krijgt de kampioensvlag. Deze

vlag gaat gedurende de bezettingsjaren voor de club

verloren. Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum in

1985 besluit de jubileumcommissie de vlag na te

laten maken op basis van een oude foto.

originele kampioensvlag ter ere van het Deventer kampioenschap in 1940

Replica van de kampioensvlag aangeboden door de jubileumcommissie 

Tijdens de oorlogsjaren vanaf 1941 t/m 1944 wordt de

competitie normaal afgehandeld. En ondanks de

soms moeilijke tijden worden er toch nog plannen

gemaakt. In het seizoen 1942 - 1943 wordt er voor het

eerst gerept over een contactcommissie. En in 1944

wordt er een commissie benoemd voor de vorming

van een tribunefonds.  Ondanks de ontberingen

maakte men plannen voor de toekomst.

In het seizoen 1944 - 1945 kan er niet gevoetbald

worden i.v.m. de gewijzigde oorlogsomstandigheden.

Aangekomen in 1953 komt Sallandia met een geheel

nieuw fenomeen in aanraking: degradatie. Sinds de

oprichting in 1925 is het alleen maar bergopwaarts

gegaan, maar aan het eind van het seizoen 1953 -

1954 zijn de schamele 12 punten veel te weinig voor

klassebehoud. En ondanks dat het 3e- en 6e elftal

wel kampioen worden zal de stemming beneden peil

zijn geweest.

Deze degradatie was geen donderslag bij heldere

hemel, want al vele jaren kon men zich amper hand-

haven in de tweede klasse. 

En als zo vaak wordt de negatieve spiraal nog even

doorgezet, want in het seizoen 1956 - 1957 krijgt

Sallandia de volgende tik te verwerken en moeten de

Geel Zwarten opnieuw een stap terug doen. Sallandia

degradeert naar de 4e klasse K.N.V.B.

Pas in het seizoen 1966 - 1967 kunnen we de kam-

pioensvlag weer in top hijsen. Onder de bezielende

leiding van trainer Herman Strokappe en elftalleider

Jo v.d. Leur behaalt ons eerste elftal het kampioen-

schap van de 4e klasse op 23 april 1967. De beide ras

Sallandianen en zeer getalenteerd oud eerste elftal

spelers gaven leiding aan een hecht team, dat nog

vele functionarissen voor de club zou voortbrengen.  

Kampioenselftal seizoen 1966-1967

De promotie naar de derde klasse wordt al snel teniet

gedaan, want in het seizoen 1968 - 1969 degradeert

Sallandia weer naar de 4e klasse van de K.N.V.B.

Op 20 mei 1978 degradeert Sallandia 1 uit de K.N.V.B.

naar de hoofdklasse onderafdeling. Sinds 1925, toen

men noodgedwongen in de afdeling moest beginnen,

is dit de eerste maal dat de club zover gezakt is.

Trainer Jan ten Wolde, die ondanks de degradatie

mag blijven kan het tij echter niet keren en het jaar

erop degraderen wij nogmaals naar de 1e klasse van

de afdeling Gelderland. Achteraf vragen velen zich af

of het bestuur niet in had moeten grijpen, maar het

feit ligt er nu eenmaal. De club verkeert in een duide-

lijke mineurstemming.

Aan het eind van de jaren 80 komt Sallandia langza-

merhand uit het dal omhoog. Maar tot een kam-

pioenschap komt het vaak net niet. Voorzitter

Herman Neijmeijer en trainer Gerard van Haaren zien

∆

∆

∆
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op een haar na de titel aan zich voorbij gaan.

Het duurt 25 jaar voordat Sallandia wederom een

kampioensfeest kan organiseren. Omdat dit gebeuren

in de jongste geschiedenis van de club plaats vindt is

hier natuurlijk het meeste materiaal van voorhanden.

Maar ook de redactie van de Sallandia Koerier legt

met een speciaal themanummer het kampioenschap

gedetailleerd vast.

De aanloop naar het alles beslissende duel is zonder-

meer moeizaam geweest. De strijd speelt zich vooral

af tussen Sp. Overwetering en Sallandia. En op de

valreep bemoeit Epse zich ook nog met de strijd.

-3 mei 1992- Sallandia behaalt een 1-0 overwinning

op Epse. Al na 28 seconden scoort Herman Dinius de

eerste en enige treffer van het duel. Er spelen zich

vele hachelijke duels af op de groene mat aan de

Sportveldenlaan, maar ondanks dat Epse zelfs meer

doet dan haar sportieve plicht, staat de overwinning

als een huis.

Seizoen 1991-1992 kampioen van de 1e klasse A, afdeling Gelderland

Sallandia is de kampioen van de 1e klasse A van afde-

ling Gelderland. Op de kampioensreceptie op vrijdag 8

mei laten trainer Henk Fuchs en zijn spelers zich uitge-

breid feliciteren door diverse sprekers en genodigden.

In het seizoen 1993 - 1994 speelt de afdeling

Gelderland van de K.N.V.B. voor het laatste jaar met

een Hoofdklasse. De Hoofdklasse kent een uitgebrei-

de promotie en degradatieregeling, waarbij een club

dus wat eenvoudiger kan promoveren, maar ook

degraderen zoals we moesten ervaren in het seizoen

1978-1979.

Na het kampioenschap van 3 mei 1992, waren alle

ingrediënten nog aanwezig om nog een stapje hoger

te komen. 

Na een overbrugging van een seizoen was het weder-

om raak. Aanvankelijk leek het er niet op dat Sallandia

een goed seizoen zou doormaken, want de seizoen-

start was erg moeilijk in 1993. Toch kreeg trainer Henk

Fuchs gelijk. Hij durfde te voorspellen dat Sallandia

onder zijn leiding naar de K.N.V.B. (wat toen inhield

de 4e klasse) zou terugkeren.

Het seizoen 1993-1994 werd een opeenstapeling van

successen. Allereerst was er de promotie. In een zin-

derende wedstrijd tegen Reünie in Borculo waar na

een 1-0 achterstand met de rust, alsnog de volle winst

kon worden binnengehaald. Een benutte strafschop

van Erik Oosterman en een mooi doelpunt van Bobby

Steenbergen maakten dat de promotie een feit werd.

De promotie werd welhaast nog uitbundiger gevierd

dan het latere kampioenschap. Zeker werkte hier de

geweldige ambiance in Borculo aan mee. De overvolle

tribune, rijen toeschouwers langs de kant, een blaas-

kapel en sfeervol vuurwerk maakten van deze wed-

strijd een echte finale. Maar Sallandia wilde meer. De

koplopers van de Hoofdklasse A verloren op het cru-

ciale moment punten, wat uiteindelijk resulteerde in

een beslissingswedstrijd op 19 mei 1994 op het veld

van Voorwaarts te Twello. 

Vervolgens werd Sallandia uitgenodigd om te spelen 

Seizoen 1993-1994 kampioen en terug in de K.N.V.B.

om het kampioenschap van de afdeling Gelderland.

Op 2e pinksterdag 1994 kwam de kampioen van de

Hoofdklasse B, Groessen, op bezoek in Deventer. De

aanwezige verslaggever van het Deventer Dagblad

opende in zijn verslag met de kop ”Sallandia ontvangt

staande ovatie na zege op Groesbeek.” Een volledig

terechte titel, want Sallandia speelde Spc. Groessen

met maar liefst 6-2 van de mat. Sallandia had zich

door deze overwinning gekwalificeerd voor verdere

deelname aan een tournooi, dat uiteindelijk moest lei-

den tot het algehele kampioenschap van Nederland

voor afdelingselftallen. Eerst moest nog een toernooi

in Mook worden afgewerkt, waar in totaal vijf ploegen

de strijd moesten aanbinden voor 1 finaleplaats in

Zeist. Omwille van een zeer ongunstig spelschema

moest Sallandia een aantal wedstrijden achter elkaar

spelen en ging daarom de laatste wedstrijd tegen v.v.

Lingen verloren. Lingen mocht naar Zeist, maar

Sallandia was eervol tweede. Helaas moest Sallandia

nog een degradatie meemaken. In het seizoen 1996-

1997 werd de degradatie naar de 5e klasse een feit.

Veel spelers vertrokken teleurgesteld naar andere ver-

enigingen. Zij toonden helaas niet de mentaliteit om

terug te vechten. Sallandia moest opnieuw beginnen

aan met de opbouw van een nieuw elftal.

∆

∆
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Over trainen en trainers van
vroeger tot nu

Aan 75 jaar Sallandiavoetbal liggen onlosmakelijk het

beoefenen van de voetbalsport en in het bijzonder

het verbeteren van het niveau  van het spel ten

grondslag. Hoe ging het er vroeger aan toe? Trainde

men? Wanneer werd de eerste trainer aangesteld?

Vragen die ons noodzaken  eens in de clubhistorie te

duiken.

Zo weten we weinig te achterhalen uit de periode tot

midden jaren dertig. Uit de competitiestanden

weten we en lezen we af dat we boven de middelmaat

uitkwamen.

In 1925 werden we bij de heroprichting van onze ver-

eniging in de 2e klasse GVB Apeldoorn geplaatst. Te

laag en onder hun niveau vonden de toenmalige

oprichters. De voetbalbond  hield echter voet bij

stuk. Verdere strijd diende op het voetbalveld te

worden beslecht. Ons Sallandia behaalde gelijk in de

eerste competitie  met 14 gespeelde wedstrijden en

28 punt het fel begeerde kampioenschap. Binnen

2 jaar promoveerde  het naar de 4e klasse NVB.

In 1929, na 2 seizoenen, volgde de overgang  naar de

3e klasse van de zich inmiddels K.N.V.B. noemende

voetbalbond.

Aanvankelijk keek men nogal sceptisch tegen de

noodzaak van het trainen aan. Er werd dan ook indi-

vidueel wel aan balvaardigheidsoefeningen gedaan.

Collectieve groepsgerichte training met tactische

oefenstof was toen op dit niveau nog niet aan  de

orde. Er waren wel voetbalverenigingen die trachtten

de prestaties van hun elftallen op te voeren door het

aanstellen van een oefenmeester. Doch daarentegen

waren er nog tal van clubs die hun leden niets bij-

brachten. Vele verenigingen waren financieel niet

sterk genoeg om een oefenmeester aan te trekken.

Over het al of niet nuttig zijn van een trainer zal,  zo

gold toen de gedachte, steeds verschil van mening

blijven bestaan. Het trainen werd bemoeilijkt door

lange werkdagen en lichamelijk zware arbeid. Ook

beschikte men niet over verlichting, zodat men  in de

avonduren al zeer beperkt was. De toen gebezigde

oefenstof, het merendeel op het doel schieten, gaf

ook niet de nodige inspiratie. We weten uit de ons ter

beschikking staande stukken, dat er in de winter-

maanden veelal in een gymlokaal werd getraind. De

hiervoor geldende belangstelling kwam meer voor bij

de lagere senioren dan bij de selectiespelers.  

Laten we bijvoorbeeld eens een kijkje nemen in onze

eigen vereniging. Men zou dan kunnen zeggen dat

ons eerste elftal na al die jaren van oefening (1925-

1939) een betere plaats op de ranglijst zou moeten

innemen, waarop als antwoord geldt of misschien

niet een slechter resultaat behaald zou zijn wanneer

er niet was getraind. 

Ons toenmalige bestuur hield zich dan ook serieus

met deze materie bezig om de jarenlange sleur van

oefenen in ”balbehandeling” hoofdzakelijk te vervan-

gen door die van oefenen in ”ploegverband”. Over het

resultaat van een andere aanpak van de training  valt

vooruit  niets te zeggen, al mag naar de mening van

het toenmalige bestuur worden aangenomen dat er

meer succes te verwachten zal zijn door een zoge-

naamd ploegverband aan te kweken. Vooropgesteld

dient dan te worden dat er een volledig elftal aan de

training diende deel te nemen. Reden daartoe was

dat ondanks vele verzoeken van het bestuur en haar

elftalcommissie er een minimale opkomst en deelna-

me van selectiespelers vielen te bespeuren. In één

van de bestuursverslagen lees ik voorts dat er in het

seizoen 1938/39 van een minimale trainingsopkomst

sprake was. Een groot aantal spelers liet veelal ver-

stek gaan op de training. Op één van de trainings-

avonden verscheen er slechts één selectiespeler die

toen ook maar afhaakte. Het beoogde beoefende kon

daardoor nooit doelmatig in de praktijk worden

gebracht. Eerst als aan deze voorwaarden was vol-

daan zou een juist antwoord kunnen worden gegeven

op de vraag of trainen wel of niet noodzakelijk is, zo

beschreef men de toenmalige situatie.

A.S. Scheeffer, trainer van het eerste uur

Een belangrijk aandeel  in de promotie naar de

2e klasse van de K.N.V.B. heeft ongetwijfeld de heer

A.S. Scheeffer gehad, oud international en verdien-

stelijk speler van Kon. U.D. die geheel belangeloos de

spelers heeft getraind. In het seizoen 1936/1937 volg-

de promotie naar de 2e klasse. Na 4 promotiewed-

strijden tegen La Première en Golto wist Sallandia

een eerste plaats te bezetten en zo promotie te

bewerkstelligen naar de 2e klasse K.N.V.B., de op één

na hoogste afdeling van het Nederlands voetbal.

Go Ahead speelde toen al in de 1e klasse. Een reden

voor deze geleverde prestatie zou kunnen liggen in

het feit dat men in vergelijking tot de gerenommeer-

de tegenstanders over meer individuele kwaliteiten

beschikte en hiermede de tegenstander overklaste.

Het al dan niet deelnemen aan training deed zich op

niveau eerder wreken. In deze jaren beschikte

Sallandia over een vrij jonge ploeg, waarbinnen deze
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talrijke goede eigenschappen aanwezig waren.

De eindstand in de competitierangschikking en de

toenmalige deelnemende ploegen illustreren de

gedachtengangen van het bestuur. 

Eindstand competitie 1938/1939

Enschedese Boys 18 29 punten

PEC 18 23

Zwolse Boys 18 23

Rigtersbleek 18 22

Phenix 18 20

Borne 18 18

KHC 18 15

SALLANDIA 18 15

Rijssen Vooruit 18 8

Almelo 18   4

Zo vlak voor de oorlog beschikte Sallandia over een

heuse oefenmeester W. Roetert. Mede door publica-

tieverzorging in ons clubblad, de Sallandia Koerier,

probeerde hij onder de noemer technische besprekin-

gen, oefenstof te publiceren voor alle denkbare posi-

ties binnen een elftal, waar een ieder op aandringen

na vele malen lezen en herlezen zijn voordeel mee

zou kunnen doen. 

In de strijd om het bestaan en behoud van het

2e klasseschap worden aan de spelers hoge eisen

gesteld en zal over het nut en de noodzakelijkheid

van behoorlijke training wel geen verschil van mening

meer bestaan.

Strijd om degradatie

Zo schreef de toenmalige secretaris Gerrit de Lange

in een oproep in de Sallandia Koerier: ”Nog is het

niet te laat. De spelers worden dan ook verzocht zon-

der uitzondering aan de oefeningen te willen gaan

deelnemen ook al heeft men over de training een

andere persoonlijke mening. Ik verwacht niet dat

bovenstaande oproep enig resultaat  zal opleveren,

maar mogelijk... ” w.g. G. de Lange.

Klaagzangen met betrekking tot de geleverde presta-

ties van het eerste team en hun trainingsopkomst

komen in allerlei toonaarden terug. Ook op de jaar-

vergaderingen. Kennelijk konden de toenmalige voor-

zitter W. Korteling en secretaris G. de Lange hier geen

verandering in aanbrengen. Uit het jaarverslag van

augustus 1939 blijkt dat trainer W. Roetert  voor de

eer bedankt. Voorzitter W. Korteling en D. Egberts

nemen dan de leiding van de training over.

Kampioen van Deventer!

Het seizoen 1939/1940 werd in mei 1940 wegens oor-

logsomstandigheden vervangen door een Deventer

competitie waaraan deelnamen de ploegen Activia 1,

Davo 1, Go Ahead II, Labor 1, Roda 1 en Sallandia 1.

Sallandia sloot deze zegevierend af. Hierbij werd de

bekende Deventer kampioensvlag aan ons uitgereikt.

Bijna eerste klasse K.N.V.B.

In het seizoen 1940/1941 draaide ons eerste team

weer volop mede. En hoe! In de strijd om het kam-

pioenschap en promotie moesten wij in de laatste

wedstrijd de eer laten aan PEC Zwolle. Op een haar

na misten we promotie naar de 1e klasse van de

K.N.V.B. In de daaropvolgende jaren ging het door

allerlei omstandigheden steeds slechter met de pres-

taties. Menigmaal  konden ze net het degradatie-

spook ontlopen. Ook bestuurlijk  vonden er vele

mutaties plaats die zijn uitwerking hadden  op beleid

en prestaties van onze vereniging.

∆ Seizoen 1939-1940 Kampioen van Deventer

1948, trainer Entjes en de invloed van een
elftalcommissie

Uit de clubhistorie weten we dat het tijdperk van

deze trainer geen succes was. Toentertijd was een

grote steen des aanstoots de zogenaamde commissie

van 3 (elftalcommissie) voor het eerste team. In 1948

ontstond weer de roep om dit fenomeen nieuw leven

in te blazen. In een tumultueuze jaarvergadering werd

ze uiteindelijk niet benoemd. Reden: niemand wilde

zich meer beschikbaar stellen. Eerst in 1950 werd

deze commissie weer nieuw leven ingeblazen.
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Trainingsaccommodatie, niet om over naar
huis te schrijven

Omdat er onder andere geen verlichting was om in

de avonduren te kunnen trainen en er ook geen  heus

trainingsveld was, moest er worden uitgeweken naar

de velden van Daventria, Labor en het aloude

Davoveld ter hoogte van Borgelerbad gelegen.

De voetbaltechnische zaken werden toen op de vrij-

dagavond besproken bij café Enk (destijds de

Lokvogel genoemd).

1953-1954, degradatie een feit

Een donkere periode voor de club. Wat  allang dreig-

de werd helaas bewaarheid. Sallandia degradeerde

naar de 3e klasse. De beslissende wedstrijd  tegen

Achilles te Hengelo werd verloren.

Betaald voetbal doet zijn intrede

Het was sowieso een roerige periode in de voetbal-

wereld. Het fenomeen betaald voetbal deed zijn

intrede. Binnen het bestuur werden felle discussies

gevoerd over een regeling ten aanzien van de over-

gang van Herman Strokappe naar Go Ahead. Eind

seizoen 1954/1955 verliet Herman Strokappe dan ook

Sallandia om zijn geluk te beproeven in het betaalde

voetbal.

1956-1957, degradatie naar de 4e klasse

De club was kennelijk in roerig vaarwater terechtge-

komen. Tijdens vele bestuurs- en jaarvergaderingen

laaiden de emoties nogal eens op. Toch duurde het

nog tot 1961 voordat het bestuur, toen onder aanvoe-

ring van Anton Verhaagen, besloot tot het aanstellen

van een bezoldigd trainer in de persoon van Adri

Meulenbrug.

1961 - 1965, Adri Meulenbrug

De 1e periode  Adri Meulenbrug geeft aanleiding

tot het ophalen van een aantal vermeldenswaardige

voorvallen. Vrij nieuw waren in die tijd het

fenomeen discipline en wedstrijdvoorbereiding.

Adri, die als voetballer bekend stond als een echte

prof, wilde dat naar z’n hand zetten. Zo had hij het

idee dat spelers minimaal een half uur voor de

wedstrijd in de kleedkamer aanwezig moesten zijn.

Bij de eerste keer dat deze regel gold kwam een

destijds gerenommeerd midvoor tien minuten te

laat. Adri vroeg deze of hij zich de afspraak niet

meer kon herinneren. Jawel was het antwoord, maar

ik ben een vrijbuiter. Korte tijd later kreeg de

vrijbuiter verkering en heeft hij nooit meer gevoet-

bald. In het kader van de wedstrijdvoorbereiding

was er eens een bijeenkomst voor de wedstrijd

gepland bij Adri op zolder. Zijn vrouw die zijn

ambities volledig ondersteunde kookte een

heerlijke pan soep. Of het nu kwam door de

wedstrijdzenuwen of een andere oorzaak, niemand

wilde soep. De uitslag van de wedstrijd is niet

bekend. Adri was wars van het gebruik van alcohol.

Na een niet te lange periode bij Sallandia heeft hij,

zonder te overdrijven, die gewoonte afgeschaft. Het

was ook later een goede periode met hem. Helaas

is hij veel te vroeg overleden.

1965-1966, Herman Strokappe

Herman Strokappe, onzes inziens de meest promi-

nente voetballer die Sallandia tot nog toe gekend

heeft, presteerde het in coöperatie met Jo v.d. Leur

Sallandia na een periode van ruim tien jaar de kam-

pioensvlag weer te voorschijn te laten halen. De

toenmalige omstandigheden  zijn voor spelers en

trainers van deze tijd niet meer acceptabel. Tenue

werd uiteraard niet verstrekt in 1966. Echter ook het

uit eigen zak betalen van wat modernere kleding

werd niet toegestaan. De training vond plaats op de

Rielerenk. Verwarming in de kleedkamers was er

niet. In de winterperiode waren de waterleidingen

bevroren en voordat de kleding en schoenen aange-

trokken waren zaten trainer en spelers zowat met de

voeten aan de grond gevroren.

Toch nog redelijk onwetend met betrekking tot

methodes en onder andere warming-up werd er

rechtstreeks vanuit de kleedkamer begonnen met

een paar sprintjes. Tijden van houten schepen met

kerels van staal. De instelling van niet zeuren maar

sporten bracht ons wel het kampioenschap. En zoals

zo mooi in een vorig jubileumnummer staat: ”Het

was een volledige Sallandia-aangelegenheid”.

Trainers, spelers en begeleiding kwamen allemaal

voort uit onze club.

1966-1967, kampioenskoppel Herman
Strokappe en Jo van de Leur

Herman voor het technische en Jo voor het mentale

gedeelte bleek een gouden vondst. Twee gelouterde

oud eerste elftalspelers brachten Sallandia  het kam-

pioenschap en promotie naar de 3e klasse.
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1967-1968, Jo van de Leur en wederom
degradatie

Helaas voor de vereniging werd er voor het nieuwe

seizoen geen ontheffing trainerslicentie voor

Strokappe afgegeven. De vreugde van de promotie

was slechts van korte duur. Aan het eind van het sei-

zoen degradeerden we weer naar de 4e klasse.

1969-1971, terugkeer Adri Meulenbrug

Met Adri wilde het bestuur het tij keren. Lijfbehoud

en geen verdere degradatie luidde zijn opdracht.

1971-1972, trainer Top uit Zutphen

Het plotselinge overlijden van trainer Top op 5 april

1972 noopte de club wederom naar een andere trai-

ner om te zien.

1972-1974, periode Henstra 

1974-1978, Chris Prummel, een trainer die
discipline eiste

Prummel nam het roer over van zijn voorganger

Henstra. Uit commentaren weten we dat hij een

ploeg tot zijn beschikking had met een gemiddelde

leeftijd van 25 jaar die over techniek, snelheid, condi-

tie en inzicht beschikte. Daarnaast stelde hij vast dat

er voldoende kracht en lengte aanwezig waren. Pech

van allerlei aard achtervolgde het team. In opeenvol-

gende seizoenen restte hem en zijn manschappen

constructief voetbal  na te streven.

1978-1979, Jan ten Wolde
(oud Go Ahead speler)

Na een periode van strakke regie koos men voor  een

wat zachtere aanpak. Al tijdens het voetbalseizoen

bleek dat dit niet werkte. Jan  verloor de greep op de

groep.

1979-1983, periode Reint Becks
1983-1985, periode Olijslager

1985-1989, Gerard van Haaren, meer dan
trainer alleen

Gerard van Haaren  motiveerde, coachte en was één

met de vereniging. Prestatief bezig zijn met selectie

en jeugd. Jeugdplan opstellen en je eraan houden.

Bouwde achtereenvolgens aan de structuur van een

nieuw elftal en beschikte over de kwaliteit om men-

Gerard van Haaren (met bril)

sen zo goed mogelijk te laten presteren. In het sei-

zoen 1987/1988 beschikte Sallandia over een kwalita-

tief goede groep. Reden temeer om er in dit seizoen

extra hard tegenaan te gaan om het uiteindelijke doel

toch een keer te behalen. Een bijzondere start bij aan-

vang van dit seizoen. Als experiment heeft coach

Gerard van Haaren het derde elftal toegevoegd aan de

selectie met als reden het vergroten van de onderlinge

concurrentie. Het team kwam in de eindstrijd net even

adem te kort. Hun sterke zijde was dat ze punten pak-

ten bij wedstrijden waar ze ze vroeger lieten liggen.

1989-1990, Jan Groeneweg

Met Jan Groeneweg, ex voetballer betaald voetbal met

trainerslicentie werd  hoopvol aan een nieuw seizoen

begonnen. Al spoedig bleek dat Jan niet over de door

de vereniging gehoopte en gewenste kwaliteiten

beschikte. Direct na de winterstop werd Henk Fuchs

gevraagd zijn coachende kwaliteiten aan te wenden om

voor klassebehoud en homogeniteit zorg te dragen.

Henk Fuchs & John Doornebosch,
twee-eenheid in trainerschap

Henk: ”Sallandia wordt niet eerder kampioen dan

wanneer ik er zelf bij ben!” Met John Doornebosch

voor het veldwerk en Henk Fuchs voor het

technische/tactische gedeelte stellen ze bij aanvang

seizoen 1990/1991 vast dat het elftal nog te statisch

voetbalt en dat zij naar totaal voetbal toe willen.

Kiezend voor een systeem waarin voetbal centraal

staat waarbij iedereen in beweging is. Een doorstart

makend voor een nog beter voetballend Sallandia.

∆
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Het beloofde kampioenschap kwam in het seizoen

1991/1992

Promotie behaald in de 1e klasse GVB was een feit.

Toch vonden spelers, trainers en begeleiders het een

must te streven naar het behalen van het kampioen-

schap. Na een periode van 25 jaar wachten, behaalde

het eerste elftal op zondag 3 mei 1992  tegen tegen-

stander Epse het felbegeerde kampioenschap. Als je

met het eerste kampioen wordt is dat ook dankzij het

tweede.

Nieuw duo, Henk en Hennie Fuchs,
Sallandiafamilie

Hennie Fuchs in de rol van elftalleider en conditie-

trainer. Henk zal als hoofdtrainer de eindverantwoor-

delijkheid dragen. Hennie  stelt dat de groep volwas-

sen is geworden. Henk ziet nog steeds progressie in

de groep. Hun leuze, op naar de K.N.V.B.

∆ Henk (links) en Hennie Fuchs, de strateeg en de uitvoerder

gebeurt. Praten en nog eens praten zijn dan de eerste

stappen. Het tij was echter niet meer te keren. Na de

winterstop was de basis voor samenwerking tussen

trainer en spelersgroep volkomen verdwenen. Niet

alleen bij sommigen wiens mening geen aanleiding

zou kunnen geven tot maatregelen, maar ook en dat

was doorslaggevend, bij spelers die met volle overtui-

ging achter hun mening stonden en vonden dat in elk

geval alles geprobeerd moest worden om degradatie

af te wenden. Gezien zijn gedrag en instelling had

Willem dit niet verdiend, maar soms loopt dat zo.

Helaas.

1997-1999, Ronald Sonnenberg

Na degradatie  werd de opvolger geconfronteerd met

het vertrek van vele spelers uit de selectie. Toch ver-

meldde de krant ”Sallandia hoopt op promotie

ondanks aderlating selectie”. Door het behalen van 

een periodekampioenschap doet Sallandia mee aan

de nacompetitie en hoe. In de allerlaatste wedstrijd

spatte de droom van vijfde klasser Sallandia uiteen

door een gelukstreffer van USV. Geen  terugkeer

derhalve naar de 4e klasse K.N.V.B.. In het seizoen

1998/1999 toonde een verjongd team genoeg spirit

om in de nacompetitie zeer hoge ogen te gooien. Met

nog één wedstrijd voor de boeg ontbrak het de

geel-zwarten slechts aan 1 punt. De wedstrijd in en

tegen Wesepe stond uiteraard bol van de spanning.

Ondanks een enorm veldoverwicht in de tweede helft

slaagde Sallandia er niet in Wesepe op de knieën te

krijgen en verloor uiteindelijk de strijd  met 2-0.

Terugkeer naar de K.N.V.B. Kampioenschap
seizoen 1993-1994

Binnen 4 jaar 2 keer kampioen! In een zinderende

wedstrijd tegen Reünie behaalde Sallandia  het fel

begeerde kampioenschap en werd promotie naar de

K.N.V.B. een feit. Stelde Henk Fuchs bij het aanvan-

gen van het trainerschap in een interview in de

Sallandia Koerier ”alleen onder mijn leiding komen

we terug in de K.N.V.B.”, bleek een bluf die lukte.

1994-1995 met als doelstelling handhaving
in de 4e klasse

Beter positiespel, hoger tempo en puike conditie zul-

len de ingrediënten zijn voor handhaving in de 4e

klasse K.N.V.B. De competitie werd uiteindelijk afge-

sloten  met een verdienstelijke derde plaats.

1995-1997, Willem Spijkstra

Na de euforie van twee kampioenschappen en promo-

ties binnen drie jaar was het voor de opvolgende trai-

ner sowieso een daad van moed om de succestrainer

op te volgen. Willem Spijkstra durfde dat aan. Zijn

enthousiasme voor het trainersvak en zijn betrokken-

heid bij de voetbalsport waren de drijfveren. Helaas

overkwam hem wat veel trainers overkomt. Het draai-

de niet meer. De groep was qua samenstelling zeker

niet ideaal. Zolang er successen zijn borrelt het soms

wel onder de deksel maar vliegt deze niet van de pan.

Als het echt tegen gaat zitten treedt de wet van Murphy

in werking. Alles wat fout kan gaan gaat fout. Dat was

het geval. Allengs neemt de druk van buitenaf toe.

Leden verlangen, gezien de resultaten, dat er wat 
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Seizoen 1999-2000, John Doornebosch

Na een terughoudende start van de competitie, krijgt

het eerste elftal het te pakken in de stadsderby

DAVO - Sallandia. Davo wordt onderuit gehaald met

0-5 nadat DAVO de Sallandia selectie motiveerde met

provocatie in het medium Stadskrant.

John Doornebosch wist nog uit het verleden hoe

motiverend dit werkt. Hopelijk weet John met de

groep de goede eindreeks voor de winterstop door te

zetten zodat Sallandia wellicht het mooiste jubileum-

cadeau krijgt.

John Doornebosch

∆

∆ de zeer getalenteerde Rene Hettema, in actie tegen Ijsselstreek in 1987. Rene moest zijn voetballoopbaan vroegtijdig afsluiten

door blessureleed.
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Systemen in het voetbal

Anno 2000 weten we dat de tactiek en daarmee het

hanteren van systemen belangrijk zijn in het voetbal-

spel. In het begin van het voetbal was daarvan

slechts in beperkte mate sprake. Het meest elemen-

taire was de opstelling. Iemand die een verre haal

kon geven werd bij voorkeur in de achterhoede gezet

teneinde de bal zo snel mogelijk richting doel tegen-

partij te transporteren.

Eigenlijk was dat de basis van alles. Wij pakken de

zaak op zo rond  de jaren vijftig. Daar valt op dat een

terugspeelbal op de keeper in principe niet voor-

kwam. Evenmin een uittrap c.q. uitgooi op een speler

in de buurt van de eigen 16-meterlijn. Nee de bal

moest in één keer zo ver mogelijk naar de helft  van

de tegenpartij.

De opstellingen en de daarbij beoogde tactiek krijgen

voor het eerst gestalte in 1880. De opstelling was:

1 doelman, 2 achterspelers, 2 middenspelers en

6 aanvallers. Gezien het feit dat zoiets de nachtmerrie

van elke hedendaagse trainer/coach zal zijn gaan we

daar niet verder op in. Door een wijziging in de bui-

tenspelregel werd de opstelling in 1890 gewijzigd. Tot

dan stond een speler buitenspel wanneer hij werd

aangespeeld terwijl er minder dan 3 spelers van de

tegenpartij tussen hem en de achterlijn van de tegen-

partij waren. Behoorlijk ingewikkeld dus. Dat  leidde

er toe dat het aantal werd gewijzigd in minder dan 2

spelers. Hierdoor zag men zich genoodzaakt de verde-

diging te versterken en kwam de opstelling 1-2-3-5 uit

de bus. Deze opstelling werd heel lang gehanteerd en

wel tot ongeveer 1925.

De laatste 2 waren de backs die de zone afdekten. De

kanthalfs (nu middenvelders) speelden tegen de aan-

vallende buitenspelers en de middelste middenvelder 

was de spil (ofwel midhalf) die het spel verdeelde.

Nog verder diende blijkbaar de verdediging versterkt

te worden, want de volgende fase was dat de spil en

de binnenspelers werden teruggetrokken.

Daarmee versterkte de spil de verdediging en werden

de binnenspelers makkelijker aanspeelbaar.

Zoals er ook nu voorstanders van verdedigend voet-

bal zijn zo waren die er ook in de vijftiger jaren. Maar

als er voorstanders zijn houdt dat meestal in dat er

ook tegenstanders zijn. Die deden juist het omge-

keerde met de spil en schoven hem naar voren ter

ondersteuning van de aanval. 

Daaruit ontstond dan het volgende plaatje.

Dat systeem werd het Midden-Europese systeem

genoemd omdat het in die regio het meest gespeeld

werd. Voorbeelden van voor de 2e Wereldoorlog zijn

het Oostenrijkse Wunderteam en het clubteam

Spartak-Praag. Uitgangspunt was dus de aanvals-

kracht.

Een aardige variant was het slingerbacksysteem met

als nadeel dat de aansluiting tussen verdediging en

aanval wat moeizaam verliep. We hebben het niet

echt kunnen achterhalen maar het lijkt erop dat we

hier te maken hebben met een voorloper van het

systeem met de vrije verdediger. Kijk maar eens naar

de opstelling
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Een systeem dat in de jaren 50 vooral in Zwitserland

gespeeld werd, was het zogenaamde grendelsysteem.

De naam duidt al aan dat er zwaar verdedigd wordt.

De opstelling was dat de backs en kanthalfs een vier-

mans verdedigingslinie vormden, de spil en een der

binnenspelers op het middenveld opereerden achter

een viermans voorhoede.

Dat een systeem niet altijd werkt kunnen we onder

andere opmaken uit het feit dat het Nederlands elftal

op 21 september 1947 de ”grendel makkelijk van de

deur schoof” want het won met liefst 6-2.

Voor Nederland en ook voor Sallandia kwam de

ommekeer in de tactiek met de invoering van het

stopperspilsysteem. Het systeem is gebaseerd op een

sterk bezet middenveld waar het zogenaamde ”magi-

sche vierkant” opereerde. Dat bestond uit de kant-

halfs die vooruitgeschoven werden en de binnenspe-

lers die teruggehaald werden.

Op het plaatje kunt u dat makkelijk herkennen.

De spil is teruggehaald tussen de backs die de aan-

vallende buitenspelers verdedigen. De taak van de

kanthalfs is het verdedigen van de binnenspelers van

de tegenpartij.

Voor de aardigheid nog even een plaatje met de voor-

loper van het stopperspilsysteem, namelijk het stop-

perspilsysteem met verdedigende kanthalfs.

Verdedigen is daarbij heilig verklaard.

Het is maar door weinig ploegen gespeeld.

Dit is zo een aantal systemen die van ongeveer 1925

tot de vijftiger jaren zijn gespeeld. In Nederland was

er toen nog sprake van het amateurtijdperk. Hoewel

er in diverse systemen sprake was van de nadruk op

verdedigen heeft men er hier toch nooit echt aan

gewild. Uitgangspunt bleef het maken van doelpun-

ten.

Met de intrede van het profvoetbal is daar een grote

verandering in gekomen. We maakten kennis met het

buitenlandse clubvoetbal. In sommige landen telt de

manier waarop gewonnen wordt niet als er maar

gewonnen wordt. Het vreselijke catanattio is daar een

voorbeeld van.

Veel gehoorde kreet in het betaalde voetbal is:”We

zijn een bedrijf”. Als dat zo is en waarom niet dan is

het een beetje onbegrijpelijk dat spelers elkaar een

wedstrijd uitschoppen zodat ze voor kortere of lange-

re tijd hun broodwinning niet kunnen uitoefenen.
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Wat u niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander

niet (aan) zou de lijfspreuk moeten zijn van elke spe-

ler en trainer.

Het is begrijpelijk dat met het voortgaan der jaren

aanpassingen van de tactiek nodig zijn. Dat zoiets per

wedstrijd zou moeten is ook niet geheel ondenkbaar.

Verlies daarbij echter nooit de grootste sponsor van

voetbal uit het oog, namelijk het publiek.

Een overzicht van de veranderingen in systemen tot

ze als geheel nog beheersbaar zijn. Later heeft elke

trainer zo z’n eigen manier van opstellen en spelen

die we elke week via de communicatiemiddelen tot

ons krijgen.

Stukjes nostalgie

De bal

Hebben we anno 2000 al geruime tijd te maken met

ballen, niet zichtbaar is dat ze uit twee onderdelen

bestaan. Anno 1949/1950 was dat anders. In die tijd

werd dan ook gesproken van een ”binnen en buuten”

(op z’n Deventers). De leren voetbal bestond inder-

daad uit een binnen- en een buitenbal. De binnenbal

werd via een behoorlijke opening in de buitenbal

geplaatst. Via een behoorlijk stuk slang (onderdeel

van de binnenbal) werd deze opgeblazen. Het ventiel

werd afgebonden en in de buitenbal gedrukt. Daarna

werd de buitenbal dichtgemaakt met een leren veter. 

Wanneer dat netjes gebeurde zag de bal er zo uit:

Gebeurde dat wat onzorgvuldiger dan kwam het vol-

gende product te voorschijn:

Deze laatste bal is het gevaarlijkst om mee te spelen

want het uitstekende deel van de veter is een uitno-

diging tot oogblessures.

De ballen waren nooit perfect rond door de veter en

de ingang voor de binnenbal.

Ook was het koppen niet de meest ideale spelmetho-

de met deze ballen, want als je de veter op je voor-

hoofd kreeg had je daar een mooie ritssluiting staan.

Nog een plaatje ter verduidelijking van twee dingen.

1.Het ventiel van de binnenbal is hier goed zichtbaar.

Het is duidelijk dat deze jongelui hun bal

zo niet op de gewenste spanning konden krijgen.

2.Van de dure sportoutfits van heden ten dage was

absoluut geen sprake. Een broekje was al heel wat.

Van een shirt was vaak geen sprake. Je speelde

gewoon in een overhemd eventueel met slip-over.

Zeker is dat men niet minder plezier aan de voet-

balsport beleefde.
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De voetbalschoen

In tegenstelling tot de vele uitvoeringen van beschik-

bare schoenen in 1999/2000 bestond er in de beginfa-

se en nog wel tot de jaren 50/60 maar één uitvoering.

De kwaliteit van de schoen werd (door medespelers)

getest door de hardheid van de neuzen te beproeven.

De zes noppen per schoen waren samengesteld uit

ronde plaatjes leer die met drie spijkertjes in de zool

werden geslagen. Bij slijtage moesten de spijkertjes

afgevijld worden en opnieuw aangeslagen worden.

Iedere voetballer diende dan ook welhaast over een

zogenaamde leest te beschikken.

Het is in de vijftiger jaren voorgekomen dat twee jon-

gens met één paar voetbalschoenen deden.

De linkspoot de linker voetbalschoen  en de rechts-

poot de andere. Waar geen voetbalschoen zat werd

met de gewone schoen gespeeld.

De tijden veranderen en dat is maar goed ook. Maar

als je de eisen van deze tijd ziet en die vergelijkt met

de vroegere omstandigheden dan is het wel wat erg

ver gegaan. Teken daarbij aan dat het plezier in de

voetballerij van toen zeker zo groot was als nu.

Het is evident dat de communicatiemiddelen zo rond

1950 niet waren wat ze nu zijn.

Het tonen bij welke club je hoorde was echter meer

aanwezig dan heden ten dage. Moeder of grootmoe-

der breide een das in de clubkleuren door bijvoor-

beeld geel met zwart in banen van ongeveer 15 cm. af

te wisselen. De uitslagen stonden genoteerd bij

onder andere sigarenmagazijn Kolkman in de Lange

B. en het Deventer Dagblad in de Assenstraat.

Wanneer Sallandia gewonnen had was het een plezier

om daar in de vooravond, uiteraard getooid met

geel/zwarte das te gaan kijken, hoewel je de uitslag al

lang wist. Staande tussen de mensen was het dan

heerlijk om voor jezelf, maar duidelijk hoorbaar voor

de omgeving te zeggen: ”Sallandia ook weer gewon-

nen”. Dat zelfde ritueel herhaalde zich dan in de

Assenstraat. Zoals we allemaal weten, een kinder-

hand was gauw gevuld toen. Maar leuk was het.
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75 jaar velden

Gedurende het bestaan van onze vereniging heeft er

een ware revolutie plaatsgevonden ten aanzien van

hulpmiddelen die noodzakelijk zijn om een sport te

beoefenen dan wel te veraangenamen of naar een

hoger prestatieniveau te helpen tillen. Misschien lig-

gen het meest vers in ons geheugen de ontwikkelin-

gen in de schaatssport, maar er is met gemak een

aantal andere sporten te noemen. Wat wij willen is

het volgen van diverse ontwikkelingen in de voetbal-

sport gedurende het bestaan van onze vereniging.

Vanaf de oprichting op 12 januari 1925 is er in de

notulen niets te vinden dat aangeeft of er al georga-

niseerd werd gevoetbald en zo ja waar. De heer Koers

stelt in de vergadering van 3 maart 1925 voor een

speelveld te huren van de gemeente voor oefening

totdat wij een veld hebben. (Veld werd overigens

geschreven als ”feld”.) De vergadering gaat akkoord.

Hieruit valt af te leiden dat we tot op dat moment

geen vast speelveld hadden.

In de notulen van de vergadering van 21 juni 1925

komen we  tegen dat de heer Stegeman  in de rond-

vraag stelt: ”Kan er eens geen wedstrijd gespeeld

worden?”. In dezelfde vergadering  merkt de heer

Douma op dat de leden er vooral aan moeten denken

de kleedkamer, de hekken enzovoort bij het verlaten

van het terrein te sluiten. Uit laatstgenoemde kunnen

we distilleren dat er sprake moet zijn geweest van

een vast honk. In diezelfde vergadering vraagt de heer

De Lange:”Kan de vereniging ”Ons Genoegen” op

donderdag ons veld (sic)  krijgen om een wedstrijd te

spelen tegen E.S.V.”. Wordt goed gevonden. Weer een

aanwijzing dat we over een (speel)veld beschikken.

Uit de notulen van de vergadering van 16 augustus

1925 blijkt dat het geen ”Wembley” is waar we op

spelen, getuige de volgende verslaggeving.

”Ons Genoegen” heeft ge(mis)bruik gemaakt van onze

doelnetten en er wordt vastgesteld dat het daar geen

recht op had. In dezelfde vergadering vraagt de heer

Douma wanneer de doelpalen eens in orde worden

gemaakt. Hij krijgt als antwoord dat eerst de koeien

van het terrein moeten, daar het anders toch nutte-

loos werk is. Gezien de gepubliceerde uitslagen in het

jaarverslag van 26 januari 1926 spelen we wel uit- en

ook thuiswedstrijden. Nog steeds is er geen naam

van de locatie gevallen. Uit een gesprek ter gelegen-

heid van het 60-jarig bestaan met ons oudste lid

Nardus Ipenburg blijkt dat het echter het Kikkersgat

is geweest. De exacte plaats is niet bekend maar het

moet ergens bij het ”Drie kwartiers Laantje” zijn

geweest. 

Het verslag van de vergadering van 25 oktober 1926

maakt weer gewag van een brief aan de Gemeente

Deventer om een speelveld toegewezen te krijgen.

In het jaarverslag van 13 januari 1927 stelt de heer

Evers dat als de vereniging een veld wil hebben van

de gemeente, men er wel achterheen moet zitten. Er

wordt hem medegedeeld dat er een ander veld

bedoeld wordt dan de zogenaamde damborden (?).

Op 18 maart 1927 deelt de voorzitter mede dat het

bestuur een nieuw terrein heeft machtig kunnen wor-

den en zet het een en ander daarover uiteen. Er

komen diverse vragen zoals: ”of de koeien er uit kun-

nen, wordt de afrastering door ons betaald, of het

veld vlak aan de weg ligt” en dergelijke. Nog steeds is

de plaats niet duidelijk maar gezien de vragen kan

het bijna niet anders of het gaat nog steeds over het

Kikkersgat.

Op 13 januari 1928 stelt de heer Douma vast dat er in

het contract met de boer een artikel bij moet. Hem

wordt medegedeeld dat hij bij het bestuur moet zijn.

Volgens ons spelen we nog steeds in/op het

Kikkersgat hetgeen we onzes inziens oktober 1928

nog doen omdat de sleutel van de verbandkist nog

steeds naar ”de boer” moet worden gebracht.

Plotseling en zonder dat er in de notulen iets over te

vinden is ontstaat er dan een nieuwe situatie. In de

vergadering van 3 mei 1929 vraagt A.B.A. Kolkman:

”Of het niet wenselijk is dat er bij de Handelsschool

een bordje wordt neergehangen met het opschrift

- Naar het terrein Sallandia- daar er op het aanplak-

biljet stond Ceintuurbaan”.

Overleveringen vertelden ons steeds dat we van het

Kikkersgat verhuisden naar de speeltuin van

Jan Halle. Daarbij werd aangegeven dat die op de

Zandweerd gelegen zou zijn. Hetgeen weer niet

overeenkomt met bovenstaande alinea.

Op 12 November 1929 ervaren we dan het volgende.

Na een conferentie te hebben gehad met de secreta-

ris der Lichamelijke Opvoedingen werd besloten het

nieuwe terrein, namelijk het E.L.T.O.-terrein te aan-

vaarden voor een huurprijs van ƒ 200,00 per jaar.

Waar het terrein ligt is opnieuw niet duidelijk.

Het duurt dan tot de notulen van de vergadering van

16 november 1930 voordat we weer iets over het

terrein horen. Nog steeds niet wetend waar het gesi-

tueerd is vernemen we dat de heer G. Lebbink op het

terrein is geweest en dat hij het nog lang niet
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volmaakt vond. De voorzitter werd verzocht hierover

contact met het gemeentebestuur op te nemen.

Tot 4 februari 1946 zijn er dan geen gegevens

voorhanden met betrekking tot het terrein waarop we

spelen. De crisistijd en de volgende Wereldoorlog II

zullen hieraan voor een (groot) deel debet zijn.

Op 4 februari 1946 wordt Go Ahead verzocht of wij

gebruik mogen maken van hun terrein voor het

spelen van de wedstrijd tegen Labor.

Die toestemming krijgen we. Op 12 augustus 1946

deelt de v.v. Roda mede dat ze hun speelveld te onzer

beschikking stellen voor het bedrag van ƒ 12,50 en

vrije toegang voor hun leden.

We schrijven 9 september 1946 als de heren

Baankreis, D. Egberts en G.Lebbink ter vergadering

verschijnen met een voor die tijd vooruitstrevend

voorstel. Dat houdt in het in het leven roepen van

een renteloos obligatiefonds om eventueel te komen

tot een eigen speelterrein of een eigen clublokaal.

Hetgeen onzes inziens aangeeft dat we daarover op

dat moment niet beschikken. De notulen vermelden

dan: ”Na een geanimeerde gedachtewisseling wordt

besloten dat deze heren verdere plannen zullen

uitwerken”.

Op 26 september 1946 deelt de Gemeentelijke

Stichting ons mee dat wij vanaf 1 september (1946?)

weer de beschikking krijgen over ons speelveld.

Weer geen aanduiding waar.

Gezien de datum kan het haast niet anders of dat

moet op het huidige industrieterrein geweest zijn.

Zekerheid daarover hebben we echter niet.

Dat we ook wel eens uitweken blijkt uit het inwilligen

van ons verzoek aan Go Ahead om belangrijke

wedstrijden op hun terrein te spelen tegen een

vergoeding van 25% van de recette. Sallandia gaat

daarmee akkoord.

We gaan kennelijk weer verhuizen want op 23 mei

1947 deelt de Gemeentelijke Stichting ons mee dat

we geen gebruik van ons 1e speelveld kunnen maken.

In de vergadering van 27 juli 1947 neemt voorzitter

G. Vrolijk het op zich om nogmaals contact op te

nemen met de heer Smaal teneinde een definitieve

toezegging  voor een speelveld te krijgen.

Op 17 september 1948 is er een vergadering die meer

duidelijkheid verschaft over ons speelterrein. Daar

wordt namelijk besloten dat de zitplaatsen links van

de tribune beschikbaar zullen zijn voor leden. Dat

moet dus het veld (met sintelbaan) van het sportpark

op het huidige industrieterrein zijn geweest.

Eind 1948/begin 1949 is er iets aan de hand.

Er worden steeds contacten gelegd tussen de vereni-

gingen onderling en besprekingen gehouden met de

gemeente. In de bestuursvergadering van 22 februari

1949 brengt G. Vrolijk een rapport ter tafel van de

bespreking met de gezamenlijke verenigingen over de

nieuwe sportvelden.

In de bestuursvergadering van 31 mei 1949 wordt

besloten dat ter gelegenheid van de nieuwe terreinen

D.W.V. uit Amsterdam zal worden aangeschreven om

tegen ons 1e elftal te komen spelen. Mocht dat niet

lukken dan zullen Z.F.C. Zaandam of Enschedese

Boys worden aangezocht. We hebben het dan duide-

lijk over onze huidige terreinen op sportcomplex de

Zandweerd.

Voor het eerst wordt met name genotuleerd over de

Zandweerd als 14 juni 1949 een voorstel van de heer

Toet ter tafel komt tijdens de bestuursvergadering

met betrekking tot de opening van de nieuwe velden

op de Zandweerd. Wanneer dat precies is geweest is

niet terug te vinden in de analen. Wel spelen wij het

seizoen 1949/1950 voor het eerst op ”de Zandweerd”.

De fenomenen zitplaatsen, 1e rang, 2e rang en

”jongensrang” ofwel het kippenhok kennen we allang

niet meer. Wel moet daarbij bedacht worden dat de

publieke belangstelling toen veel groter was dan nu.

Ten eerste speelde ons 1e elftal toen 2e klasse

K.N.V.B. en ten tweede was er niet zo’n ruim aanbod

van mogelijkheden.

Op de Zandweerd zijn we als vereniging in materieel

opzicht vooruitgegaan. Van houten kleedkamer met

een koudwatervoorziening en banken waaronder

middels een scharnierende klep ballen, netten en

dergelijke werden opgeborgen tot weliswaar niet

super-de-luxe maar toch zeer behoorlijke kleed-

kamers. (Laten we die dan ook niet afbreken of op

andere wijze vernielen.)

Van een soort koek en zopie tent, door een aantal

dames in weer en wind gerund, tot een eigen clubhuis

waar naast voetbal ook andere verenigingsactiviteiten

mogelijk zijn.

Sportief gezien zijn we zonder twijfel achteruit gegaan

in al die jaren. Oorzaken zijn nooit duidelijk aan te

geven maar zijn meestal complex. In dat opzicht zijn

we niet de enige club. Duidelijk is dat een club altijd

golfbewegingen kent en je kunt je afvragen of hoe
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hoog je speelt wel zo belangrijk is in aanmerking

nemend dat de helft van de KPN-Telecompetitie al

weinig voorstelt. Belangrijker is dat je met een stel

vrienden plezier aan het voetbalspel beleeft.

Dat het uitgangspunt daarbij is; zo hoog mogelijk,

mag duidelijk zijn.

Hoewel we niet exact alle plaatsaanduidingen en

data hebben kunnen geven is het toch een beeld

geworden van een club die met vallen en opstaan

uiteindelijk haar vaste stek heeft gevonden.

We denken dat ”de Zandweerd” ons thuis is en moet

blijven.

Het hoofdveld aan de Sportveldenlaan

Trainingsveld tijdens een hoge waterstand van onze IJssel.

∆
∆
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DE SALLANDIA KOERIER

Eerste jaargang No. 1 ........ MAART 1938.

Een prachtig exemplaar van de allereerste Sallandia

Koerier, welke nog in het bezit van de vereniging is,

met een voorwoord van voorzitter Willem Korteling. 

Een wens welke reeds lang leefde bij het bestuur en

diverse commissies ging, in het jaar dat Sallandia

15 jaar bestond, in vervulling.

∆ De allereerste uitgave van de ”Sallandia Koerier”

Voorzitter Korteling schreef dat het clubblad een

middel bij uitstek was om te communiceren met de

leden over voetbal in het algemeen en onze vereniging

in het bijzonder. De secretaris was van mening dat een

clubblad hem bijzonder veel werk uit handen zou

nemen. (Communiceren met de leden in 1938

kon natuurlijk slechts bij uitzondering per telefoon en

alle mededelingen moesten bezorgd worden.)

De allereerste redactieleden waren J. Klein Tiesink,

S. de Weerd en F. Hermsen.

En dat het toenmalige bestuur de zaken voortvarend

had aangepakt bleek wel uit het feit dat er maar liefst

32 adverteerders bereid waren om hun advertentie in

de Sallandia Koerier te zetten.

En zelfs de advertenties kan men tegenwoordig als

verzamelstukken gaan zien. Diverse adverteerders

boden hun waar wel op geheel eigen wijze aan. De

Reclamecodecommissie zou tegenwoordig zonder-

meer ingrijpen, maar toen .......

De inhoud van die eerste nummers was meteen al

van een behoorlijk kwaliteit. Naast wedstrijdverslagen

en mededelingen over aktiviteiten kon men ook arti-

kelen lezen geschreven in het Deventer dialect.

Bestuursmededelingen en een rubriek genaamd

”Prozaïsche overpijnzingen” van ene Anonymus.

Ook krijgen we door deze oude Sallandia Koerier

inzage in de aktiviteiten naast het voetballen. In het

allereerste nummer staat ook een verslag van de

Clubavond. De spelletjes Dammen, Pandoeren en

Kruisjassen stonden op het programma onder leiding

van competitieleider L. van Luit.

En met de beschrijving van dit eerste nummer van de

Sallandia Koerier is meteen de grote waarde van een

clubblad al aangetoond. Communicatie met de leden,

voorlichting en het registreren van gegevens. Vooral

deze oude nummers geven veel informatie afgezet

tegen de historische achtergrond. De Sallandianen die

hun gedachten aan het papier toevertrouwden laten

ons nu in hun wereld kijken. Een wereld met hun

vreugde, verdriet, zorgen en pleziertjes.

September 1941. De oorlog gaat ook niet aan de

Sallandianen voorbij. En ook voor de Sallandia

Koerier heeft dit gevolgen. We citeren het krantenbe-

richtje uit de laatste Sallandia Koerier in 1941:

”Met het oog op de papierschaarste hebben de

betreffende autoriteiten zich genoodzaakt gezien de

uitgave der cluborganen te verbieden.”

Ab Kers de toenmalige hoofdredacteur besluit deze

laatste Koerier met een zwanenzang.

ZWANENZANG . . . 

Het doek valt; het lied is uit;
Het slotaccoord is al verklonken.
Een dankwoord rest nog slechts

Voor al wat je me hebt geschonken
Moge mijn wensch ”tot weerziens”
Heel spoedig in vervulling gaan;

Dan breekt voor gansch de menschheid
Een schoone toekomst aan.

Ik heb van jou veel zorgen
Maar nog meer vreugd’ gehad

‘t Is alles afgeloopen
Het eind is er: ”Fiat”.

Daar ga je dan, mijn beste vriend,
Je laatste nummer gaat in zee.

Als afscheid geef ik je mijn zegen
En een ”tot weerziens” mee!

A.H.K.
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Na de oorlog wordt de draad weer opgepakt. In janu-

ari 1946 komt er weer een Koerier uit. Men is dan niet

meer zo zuinig op alle uitgaven van de Sallandia

Koerier, want er ontbreekt nogal wat in het vereni-

gingsarchief en terloops wordt ons slechts een kijkje

gegund in de na-oorlogse voetbalwereld.

In 1950 moet er bezuinigd worden. De Sallandia

Koerier verschijnt in gestencilde vorm. Later komt het

bestuur hier op terug en wordt de kwaliteit weer

teruggebracht naar degelijk drukwerk.

Er staan weer prachtige artikelen en kreten in het

clubblad, die zo kenmerkend zijn voor de tijd. Een

voorbeeld: In 1952 schrijft de jeugdcommissie een

noodkreet. ”De leden worden verzocht voetbalschoe-

nen in te leveren, die overcompleet zijn, want er

staan vele junioren noodgedwongen langs de lijn

omdat zij geen voetbalschoenen hebben.”

In 1955 kunnen we gerust spreken van een roerige

tijd. Er wordt zelfs gerept van een fusie met Labor.

Er zouden te veel clubs in Deventer zijn en het niveau

zou daardoor alsmaar zakken. Na een bewogen

Algemene Ledenvergadering wordt een fusie defini-

tief afgewezen.

Enkele bestuurders leggen hun taken neer.

Anton Verhaagen treedt aan als voorzitter.

In 1955 wordt Herman Strokappe semi prof. Hij gaat

naar Go Ahead en met pijn in het hart neemt

Sallandia afscheid van hem. Herman Strokappe zijn

bijnaam was ”Moore” een bekende Ierse voetballer

uit die tijd, wat blijkt uit een artikel van secretaris

De Lange.

Maar ook de verplichte fietsenstalling komt ter spra-

ke. Waar nu het kampje staat bij de entree bevond

zich vroeger een fietsenstalling. Ebon, WVV en

Sallandia stelden een beheerder aan en konden zo

een centje bijverdienen voor de clubkas.

In mei 1967 verschijnt de Sallandia Koerier niet meer.

De aanvoer van kopij stagneert ondanks de vele

oproepen van de samensteller Bart Emond en na veel

wikken en wegen stopt men met het clubblad.

Omdat er toch behoefte is om met de leden te com-

municeren wordt in november 1975 een weekbulletin

uitgegeven. Herman Siegrist wordt de eerste samen-

steller.

Al snel blijkt dat de drukkosten zo hoog worden dat

een weekbulletin in deze vorm niet meer haalbaar is.

Herman Siegrist wordt geassisteerd door Harry

Preusterink om een gestencild weekbulletin uit te

brengen. Harry Preusterink wordt in 1981 weer opge-

volgd door Dinie Koers en Huub de Vries sr.

Daarna breekt er een periode aan waarin moderne

apparatuur als kopieermachines en computers hun

intrede doen. Bert van Veen neemt in samenwerking

met de secretaris nu het leeuwendeel van de produk-

tie van het weekbulletin voor zijn rekening met

ingang van het seizoen 1993-1994.

De laatste en nog actieve samensteller van het week-

bulletin is John Kuiper, hij begon in het seizoen 1996-

1997 aan dit karwei. Tot op de dag van vandaag ver-

vaardigt hij een kwalitatief uitstekend bulletin, dat de

leden van alle actuele informatie voorziet.

Terwijl het weekbulletin altijd de functie heeft gehad

van een mededelingenblad, waarmee leden informa-

tie toegezonden krijgen omtrent wedstrijden en eve-

nementen, bleef de behoefte bestaan aan een club-

blad.

In juni 1987, na een lange tijd van voorbereiding

waren alle ingrediënten aanwezig om een clubblad

uit te geven. Het toenmalige bestuur, onder voorzit-

terschap van Herman Neijmeijer, had besloten de

Sallandia Koerier opnieuw uit te geven, maar dan ook

nog geheel in eigen beheer. Arend Verwijk was de

grote voortrekker van dit project, want hij schafte alle

benodigde apparatuur aan, zoals een offsetpers, foto-

grafische materialen etc. Hij maakte onder andere

een werkplan op basis waarvan 10 maal per jaar een

Sallandia Koerier moest verschijnen.

Maar er was meer nodig, want een en ander was

vooral in de beginsituatie bijzonder arbeidsintensief.

Er kwam een commissie technische realisatie waarin

Hans Dikkeboer, Piet v.d. Horst, Lex Kiffen, Jo Koers

en Dinie Koers zaten. Daarnaast bestond de redactie

uit Rudie v.d. Horst, Rinus Kiffen, Arend Verwijk,

Ap van Zanten en Harry Preusterink.
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De Sallandia Koerier nieuwe stijl werd meteen een

succes. Het blad kreeg het karakter van een sportma-

gazine. In maart 1989 kreeg De Sallandia Koerier offi-

cieus een prijs toebedeeld. De Sallandia Koerier werd

door de redactie van de Deventer Post uitgeroepen

tot ”Het mooiste clubblad”.

De redactie ging voortvarend te werk, want er werden

vele interviews gemaakt met landelijk en regionaal

bekende sporters, personen uit de politiek en velen

die op enigerlei wijze aan de sport gelieerd waren.

Vooral de themanummers in december oogstten veel

succes. Daarnaast werden alle aktiviteiten en bijzon-

dere gebeurtenissen in het verenigingsleven nauwge-

zet vastgelegd op een objectieve wijze, zodat ook de

Koerier een bron voor de geschiedschrijving van de

club kan zijn.

Vooral in de periode dat de eigen offsetpers gebruikt

werd, was de uitgave van de Sallandia Koerier boven-

dien winstgevend. Later, toen de technische realisatie

uitbesteed moest worden en de inkomsten

terugliepen, werd uiteindelijk in de Algemene

Ledenvergadering in mei 1997 besloten te stoppen

met de uitgave van de Sallandia Koerier omwille van

financiële redenen.

Het bestaan van de Sallandia Koerier is roerig

geweest sinds haar oprichting in 1938. Redacties heb-

ben met meer of minder succes maandelijks een

clubblad aan de leden gepresenteerd. En op gezette

tijden werd de uitgave gestopt, maar de overeen-

komst met de mythologische vogel, de Phoenix, is

treffend, want telkens verrees de Sallandia Koerier uit

haar eigen as. 

En zo zal het ook gebeuren dat er eens weer een

Sallandia Koerier zal verschijnen ...... ∆ Laatste uitgave van de Sallandia Koerier

∆ Het handmatig vergaren
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∆ Huub (✝ ) en Alie de Vries; Twee mensen met een geel-zwart hart. Huub in zijn jonge jaren een spijkerharde voetballer, Alie een vrouw die voor maar één doel leefde; Sallandia!
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De supporter

In de afgelopen jaren is het fenomeen ”de supporter”

een begrip in onze samenleving geworden. Het is een

veelbesproken onderwerp. Menig burgemeester heeft

zich in de afgelopen jaren gebogen over en/of buigt

zich nog steeds over het begrip de supporter.

Invoering van de Club Card heeft niet tot het gewens-

te effect geleid. De Club Card is dan ook bij de mees-

te BVO’s ( Betaald Voetbal Organisatie) afgeschaft. In

de aanloop naar de Europese kampioenschappen in

Nederland en België zal de discussie over de suppor-

ter opnieuw oplaaien. De nieuwe generatie ”suppor-

ter” heeft zich inmiddels aangediend, dit betekent

een verharding van het supportersgeweld. 

Het supportersgeweld komt niet alleen voor  in het

betaalde voetbal, helaas wordt ook het amateurvoet-

bal regelmatig door supportersgeweld getroffen. Je

kunt als club maatregelen treffen, maar het is nooit

volledig uit te roeien. Je wordt als vereniging met het

supportersgeweld geconfronteerd, zonder dat je er

vaak wat aan kunt doen. Het is een gezwel. Het groeit

zonder dat je het in de gaten hebt en wanneer je

ermee wordt geconfronteerd is het te laat.

Gelukkig is het bij Sallandia niet aan de orde en als

vereniging mag je je dan ook echt gelukkig prijzen.

Sallandia wordt gekenmerkt door de perfecte suppor-

ter. De vrouw/man die de club met raad en daad

steunt. Voor het jubileumnummer komen drie sup-

porters aan het woord. De jongste speler/supporter,

de oudste supporter en een vrouwelijke supporter.

De jongste speler/supporter van Sallandia is Delano

Poortstra. Delano is op 12 juli 1994 geboren en is de

kleinzoon van Tineke en Adri Locht. Delano speelt in

de F1 en hij vindt het voetballen bij Sallandia erg

gezellig. Hij wil net zo’n goede voetballer als zijn opa

Adri Locht (!) worden. De beste voetballer van

Nederland vindt hij Ernest Koyuncu (medespeler F1). 

In het begin van zijn voet-

balcarrière was Delano

nog wat onwennig. Hij

liep dan ook regelmatig

aan de hand van zijn lei-

der  Arend Borkend. Hij

begint echter steeds

beter zijn draai bij

Sallandia te vinden en

dat gaf als resultaat dat

hij tegen Activia zes maal

het ”vijandelijk doel” trof. Sallandia kreeg in die des-

betreffende wedstrijd zes strafschoppen te nemen en

Delano schoot zes maal raak. Voor het jubileum heeft

Delano ook nog een enorme inspanning geleverd.

Tijdens de loopathon liep hij maar liefst tien rondjes

om het veld. Dit leidde bij oma Tineke Locht tot

enige ongerustheid.

De oudste supporter van Sallandia is de heer Nardus

Ipenburg. De heer Ipenburg is op 9 juli 1906 geboren

en heeft dus inmiddels de eminente leeftijd van 93

jaar bereikt. Hij bezocht tot voor kort nog elke week

de wedstrijden van Sallandia. De heer Ipenburg heeft

de oprichting van Sallandia bewust meegemaakt en

is zelfs bij de oprichtingsvergadering van Sallandia

aanwezig geweest. Hij heeft niet alleen een geel/zwart

hart, maar ook een rood/geel hart. Hij is ook een fer-

vent aanhanger van de Go Ahead Eagles. De wedstrij-

den van deze club bezocht hij eveneens regelmatig

en hij is ook bij deze club niet meer weg te denken.

De historie van zowel

Sallandia als de

Go Ahead Eagles wordt

gekenmerkt door de de

heer Nardus Ipenburg.

Hij ziet de toekomst voor

deze twee verenigingen

dan ook rooskleurig en

volgens zijn visie kan het

met deze twee verenigin-

gen niet mis gaan.

De vrouwelijke supporter is Tineke Locht. Zij wordt in

het weekend geconfronteerd met het maken van een

niet eenvoudige keuze. Zal ik naar mijn man Adri

Locht (6e elftal) of mijn zoon Raymond (3e elftal)

gaan kijken. Meestal is daar wel een goede verdeel-

sleutel voor te vinden. Tineke zorgt dat de spelers van

het 1e en 2e elftal er zondags patent uitzien.

Zij wast de tenues van de spelers. Tineke heeft ook

wel plannen om in een commissie zitting te gaan

nemen, echter de daaruit voortvloeiende verplichtin-

gen schrikken haar enigszins af. Zij is 14 jaar actief

geweest in het buurtverenigingswerk en daarbij

speelden de verplichtingen

die je dan aangaat haar

enigszins parten. Tineke

is inmiddels 20 jaar een

trouwe supporter van

Sallandia en hoopt het

nog in lengte van jaren

vol te houden. Voor een

extra steuntje in de rug

van de jubileumcommis-

sie heeft Tineke meege-

daan aan de loopathon. 

∆

Delano Poortstra

∆ Nardus Ipenburg

∆

Tineke Locht



51

De Jeugd

In het seizoen 1929 - 1930 heeft Sallandia voor het

eerst een juniorenelftal in de competitie. Een compe-

titie bestaande uit zeven ploegen. Men speelde een

dubbele competitie om de jongelui volledig aan hun

trekken te laten komen. De jonge Sallandianen deden

het in hun eerste jaar meteen goed, want ze behaal-

den de derde plaats. En in het seizoen 1934 - 1935

was het ledenaantal al zo gestegen dat er zelfs drie

juniorenteams aan de competitie deelnamen.

Vier jaar na de heroprichting van Sallandia was men

er al van doordrongen dat een goede jeugdopleiding

voorwaarde was voor Sallandia om haar voortbestaan

te kunnen waarborgen.

∆ De Juniorenelftallen, vanaf 1929 actief. Foto: Wesepe-Sallandia C-elftal

1988, Harold Broekhoff in duel. Tegenwoordig de spits van ons eerste elftal.

Niet alleen de jeugdige voetballers waren onontbeer-

lijk voor de toekomst van de club, maar ook het

kader. Vele functionarissen zijn hun verenigingsloop-

baan begonnen in de jeugdcommissie. We mogen

dan ook gerust stellen: de jeugdcommissie is de

kweekvijver van de vereniging.

In de jaren zestig was Jan Neijmeijer jeugdvoorzitter.

Een krachtige persoonlijkheid die veel ontzag inboe-

zemde bij de jongelui. Streng maar rechtvaardig was

zeker van toepassing op hem. Maar ook Theo Jansen

en Henk Edelijn moeten we zeker noemen, want voor

hun inzet gedurende vele jaren voor de jeugdafdeling

verdienden zij het lidmaatschap van verdienste.

Latere voorzitters van Sallandia als Herman

Neijmeijer, Rinus Kiffen en Henk Fuchs zijn allen

begonnen in de jeugdcommissie en met hen vele

bestuursleden.

In het jubileumnummer ter gelegenheid van het

25-jarig bestaan schreef secretaris De Lange dat onze

vereniging reeds éénmaal een jeugdtoernooi had

georganiseerd. Wanneer dat precies is geweest kun-

nen we niet meer achterhalen, maar er volgden er in

ieder geval nog vele. Het grootste jeugdtoernooi uit

onze geschiedenis werd gehouden ter gelegenheid

van het 60-jarig jubileum. Maar liefst 225 elftallen

namen deel aan dit spektakel dat gedurende drie

dagen werd gehouden.

In vermoedelijk 1948 ging de jeugdafdeling voor de

eerste keer op reis met de jeugd. Er werd natuurlijk

gespaard, want zo vermogend was de club toen zeker

niet. Per bus ging men naar de Efteling,

Scheveningen, Schiphol etc. En in een tijd waarin ook

binnenlandse vakanties nog niet zo vanzelfsprekend

waren deden vele jonge Sallandianen prachtige

indrukken op.

In het seizoen 1979 - 1980 gingen de pupillen voor

het eerst op kamp naar Epe. Onder voorzitterschap

van Ab van Zanten werd een sportief en vooral gezel-

lig weekend op de Veluwe doorgebracht. Sindsdien is

het pupillenkamp een niet meer weg te denken eve-

nement.

Vervolgens gingen de A-junioren voor het eerst naar

De Lutte in Twente op een weekendkamp.

Tegenwoordig krijgen ook deze uitstapjes een eigen-

tijds karakter, want in 1999 ging Peter Westra met zijn

C-elftal naar een meerdaags toernooi in België.

Het opleiden van jeugdspelers voor het eerste elftal

is altijd doel nummer één geweest. Maar in de jong-

ste geschiedenis van de club is het sociale aspect

zeker een net zo belangrijke rol gaan spelen. Naast

voetbal introduceerde de K.N.V.B. in de jaren zeventig

de term sportieve recreatie. En ook de jeugdcommis-

sie van Sallandia pakte de draad op. Bij afgelastingen

waren er spelprogramma’s in het clubhuis en tijdens

de winterstop werden de jeugdleden gestimuleerd

om te trainen en aan de spelprogramma’s mee te

doen. De winnaar werd vervolgens gekroond tot win-

terkoning van Sallandia. Maar ook de spelregelwed-

strijden om de ”Willem Beltman Cup” waren hoogte-

punten. Een team van jeugdige bollebozen won maar

liefst vier keer de cup.

Telkens weer zullen jeugdcommissies origineel en

creatief moeten zijn om de jongelui aan Sallandia te

binden. Het is tegenwoordig niet meer zo vanzelf-

sprekend dat de jongens bij dezelfde club gaan voet-

ballen als hun vaders en nu een veelheid van sporten

voor alle kinderen binnen bereik ligt zal ook die con-

currentiestrijd aangegaan moeten worden.

Een strijd die alleen gewonnen kan worden als

Sallandia kwaliteit biedt. 

De jeugdcommissie onder leiding van Charles Jansen

en Gerrit van Wijk heeft de opdracht het verloren gega-

ne terrein van de laatste jaren te herwinnen. Zij zijn

het seizoen 1999 - 2000 gestart zonder een A- en een

C-elftal. Maar met nieuwe plannen, een goed kader en

heel veel enthousiasme zullen zij zeker slagen.
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Sportsponsoring

Ruim achttien jaar geleden werd het sponsoren van

een standaard elftal door de K.N.V.B. toegestaan. In

eerste instantie zochten bedrijven hun toevlucht in

voetbalverenigingen die in de hoogste klasse van het

amateurvoetbal speelden. De bedrijven hadden vaak

een binding met de vereniging. Deze binding bestond

vaak uit het lidmaatschap of een reclamebord.

In de loop der tijd kwamen ook de verenigingen aan

de beurt die in de lagere klassen van het amateur-

voetbal speelden. Zo ook de voetbalvereniging

Sallandia. In 1982 diende zich Tapijthuis Ton Driessen

aan, om als hoofdsponsor van het standaardelftal te

fungeren. De directeur van het Tapijthuis was

Sallandialid Nol Laus. 

In een later stadium kwam er een partnerschap tus-

sen Tapijthuis Ton Driessen en Gordijnspecialist

Henko Meijer. Deze twee bedrijven werden onder één

dak gebracht en gingen verder door het leven als

TAPIJT + GORDIJN. De samenvoeging van beide

bedrijven betekende ook meer ruimte, aanbod en

specialisatie op het gebied van woninginrichting.

Door de enorme groei van het bedrijf en de parkeer-

problematiek in de Deventer binnenstad was het

bedrijf TAPIJT + GORDIJN genoodzaakt om ook uit de

binnenstad te verhuizen. Er werd gekozen voor een

nieuw pand in Runshopping Centre De Snipperling.

De oppervlakte van de huidige winkel bedraagt 1000

m2 koopplezier.

De reden voor sportsponsoring is om de doelgroep te

bereiken. Deze doelgroep woont in de stedendriehoek

Apeldoorn, Zutphen en Deventer. 

Voor het bereiken van de doelgroep is toentertijd

gekozen voor onder andere voetbalvereniging

Sallandia. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het niet

alleen het bereiken van de doelgroep was, maar ook

een emotionele verbintenis. TAPIJT + GORDIJN is dan

ook nog steeds de hoofdsponsor van Sallandia en zal

dit in de 21ste eeuw ook nog zijn.

Waarom kiest het bedrijfsleven voor sponsoring.

De belangrijkste redenen zijn: naamsreclame, good-

will en imago. Het begrip sponsoring wordt nog wel-

eens ten onrechte gebruikt. Er is namelijk verschil

tussen sponsoring, donaties en dienstverlening tegen

betaling. 

TAPIJT + GORDIJN, Hoofdsponsor D.v.v. Sallandia

Bij sponsoring hoort het aspect tegenprestatie. De

sponsor levert geld, kennis en vaardigheden of zaken

in natura of een combinatie hiervan; de gesponsorde

levert communicatiemogelijkheden (reclame en der-

gelijke).

Sponsoractiviteiten hebben het begrip sponsoring

synoniem gemaakt voor naamsreclame, al dan niet

voorzien van een logo. Naast omzetvergroting en

public relations wordt goodwill verkregen, hetgeen

mede bijdraagt tot het veranderen van een bedrijfs-

beeld (imago). Belangrijk bij sponsoring blijkt de

manier waarop mensen met een bedrijfsnaam in aan-

raking komen.       

∆
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Overigens komt dat niet voor in de relatie tussen

Sallandia en Hardonk & Ebenau.

Hardonk & Ebenau mag dan als bouwbedrijf in de

regio bekendheid hebben toch willen wij met u, naar

aanleiding van ons jubileum en de verbondenheid

met Hardonk & Ebenau, in de keuken kijken. Hardonk

& Ebenau is sinds 1915 gevestigd in Deventer en

beschikt daarmee over een bijna 85-jarige ervaring in

bouwen. Als grondslag voor het handhaven in een

toch rumoerige wereld als de bouw staat het leveren

van traditioneel vakmanschap. Het spreekt voor

Hardonk & Ebenau vanzelf dat de kwaliteitsnormen

nauwlettend worden gehanteerd.

Degelijkheid en prijsvorming liggen dicht bij elkaar

en waar in de bouwwereld nogal eens de hand wordt 

Sponsoring Jeugdafdeling

Het begon allemaal zo ongeveer in 1989. Bouwbedrijf

Hardonk & Ebenau besloot naast de bestaande

sponsoractiviteiten ook het A-elftal van Sallandia te

sponsoren.

De foto in de Sallandia Koerier van april 1989 is

daarvan het bewijs. De huidige directeur H.A.M. van

Uem is daar te zien op een foto met ons toenmalige

A-elftal.

∆ Sponsor van onze A-junioren

Zijn visie toen en nu op het sponsoren van sportver-

enigingen is dat het bedrijf niet altijd primair denkt

aan het eigenbelang maar ook aan het benadrukken

van sociale aspecten in de samenleving. Natuurlijk

kan een professioneel bedrijf niet overwegend blijven

weggeven, maar de heer Van Uem denkt dat een

gezond bedrijf zeker ruimte dient te maken voor der-

gelijke activiteiten.

Daartegenover staat de verplichting van de club om

haar naam tezamen met die van Hardonk & Ebenau

positief uit te dragen.

In 1991 is Sallandia met Hardonk & Ebenau de spon-

soring voor ons talentvolle C-elftal overeengekomen.

Hoewel het C-team op een behoorlijk niveau speelde

moet het toch duidelijk zijn dat het niet leidde tot

een grootschalige toename van de naamsbekendheid.

Dat benadrukt de bereidheid van Hardonk & Ebenau

om niet in alle gevallen direct aan eigen gewin te

denken.

Wat kan een club daar nu tegenover stellen?

Allereerst natuurlijk het op goede wijze uitdragen van

de naam. Daarnaast op andere wijze uiting geven van

de verbondenheid. Zo is er permanent een reclame-

bord op ons 1e veld aanwezig terwijl bij thuiswed-

strijden van het 1e elftal de Hardonk & Ebenau-vlag

bij de dug-outs wappert.

Op andere wijze kunnen hand- en spandiensten ver-

leend worden, bijvoorbeeld in de vorm van het

beschikbaar stellen van veld en materiaal bij een

wedstrijd.

Aanvankelijk werd sponsoring van amateurverenigin-

gen door de K.N.V.B. niet toegestaan. Later moest de

K.N.V.B. toegeven weer eens te laat geweest te zijn

met het volgen van de veranderingen die het voort-

schrijden van de tijd nu eenmaal met zich meebrengt

(zie invoering betaald voetbal, hetgeen kunstmatig

werd tegengehouden).

Hoewel Hardonk & Ebenau met sponsoring in de eer-

ste plaats het vizier gericht heeft op het sociale

aspect verwachten ze wel dat, indien zich een moge-

lijkheid voordoet, in ieder geval de link naar het

bedrijf gelegd wordt en ze de kans tot mededinging

geboden wordt.

In gesprekken die ik met de heer Van Uem mocht

hebben blijkt dat zulks lang niet altijd het geval is.
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gelicht met het afgesproken leveringstijdstip zo niet

bij Hardonk & Ebenau. 

De uitstekende naam die het bedrijf heeft opge-

bouwd en steeds weer waarmaakt moge blijken uit

het feit dat Openbare Werken van de Gemeente

Deventer regelmatig opdrachtgever is voor het

bedrijf. Voor industriële bedrijven worden al jaren

alle onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden uit-

gevoerd. Tot volle tevredenheid werd in de loop der

jaren ook een groot aantal woningbouw-, utiliteits-,

restauratie- en renovatieprojecten uitgevoerd.

Volgens de heer Van Uem is het mogelijk zich op

bovengenoemde wijze te manifesteren door een

bepaalde organisatiestructuur. Met name:

1. De beschikking over een kern van zeer toegewijde

en goede vaklieden.

2. Relatief lage overheadkosten waardoor scherpe

inschrijvingen.

3. Korte organisatielijnen maken snelle beslissingen

mogelijk.

4. Nauwe betrokkenheid van de directie bij uitvoe-

ring van projecten.

In het blad Builder nr.2 van 1999 staat een uitgebreid

artikel over het aanpassen van een kantoorhuisves-

ting voor de Raad van Kinderbescherming in Arnhem.

Het gaat hier te ver om op de technische aspecten

van deze klus in te gaan. Het lijkt ons echter wel een

goede manier om aan te geven dat bouwbedrijf

Hardonk & Ebenau geen zee te hoog gaat.

Het is de wens nog in lengte van dagen te beschikken

over een sponsor van dergelijk formaat.

Wij wensen dat Sallandia en Hardonk & Ebenau het

honderdjarig bestaan in volle glorie mogen beleven.
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Feesten

Feestvieren hoort bij  Sallandia. Na 75 jaar kunnen

we ook in dat opzicht terugkijken op een rijke histo-

rie. Boze tongen beweren zelfs dat je bij Sallandia

eerder geld kunt lospeuteren voor een feest dan voor

het voetbal. Als we de historie er eens op naslaan,

dan mag de lezer zelf zijn mening vormen.

Ruim twee maanden na de oprichtingsdatum op

9 april 1925 is er wederom een Algemene Ledenverga-

dering in zaal Rattink aan de Houtmarkt (In de notu-

len staat telkens heel duidelijk Houtmarkt, maar de

ouderen onder ons noemen de Pikeursbaan - hoek

Geert Grote straat). Er is een probleem: eventuele

toetreding tot de NVB zou een flinke aanslag op de

clubkas betekenen (er was slechts f 193,46 in kas) en

het bestuur vroeg de leden om met ideeën te komen

om de clubkas te spekken. De heer Van Luit stelt dan

voor om een feestavond te beleggen met vogelpiek

(wat dit ook moge zijn) en het batig saldo te gebrui-

ken voor het tekort. De notulen vermelden dat er over

het voorstel druk werd gesproken, maar de aanzet tot

het eerste Sallandiafeest werd afgewezen.

Op 3 september 1925 neemt het bestuur zelf het

voortouw en stelt voor een feestavond te houden ,

zonder de gelden uit de kas aan te spreken.

De vergadering gaat hier echter niet mee akkoord en

men stelt onomwonden dat men van eigen centen

altijd feest kan vieren. Uiteindelijk wordt er op

10 april 1926 het eerste feest georganiseerd in de

Bouwkundige Vereniging (nabij het Klooster). Over

dit feest is weinig bekend, maar het valt samen met

het kampioenschap van het 1e en 2e elftal, want de

spelers krijgen een draagmedaille uitgereikt.

De financiën werden in die dagen bijeengebracht

door een intekenlijst rond te laten gaan,

waarop iedereen een vrijwillige bijdrage

kon doen. (Werkelozen en militairen

bezaten nagenoeg niets). De intekenlijst

bracht f 94,50 op, het bestuur stortte

f 50,- en de verloting bracht f 36,17 op.

De totale uitgaven bedroegen f 165,83

waarna er een batig saldo van f 15,34

overbleef. Men had de smaak te pakken,

want het batig saldo werd alvast in de

reservekas gestort.

Dat het ongetwijfeld bijzonder gezellig

moet zijn geweest kunnen we vermoe-

den uit de woorden van de secretaris.

Hij vermeldt:” Het tweede elftal moest

de volgende morgen om 9.30 uur naar de seriewed-

strijden van Simson Apeldoorn tegen Go Ahead 4

spelen. Gelukkig waren alle spelers aanwezig en er

werd met 2-0 gewonnen.”

Op de ledenvergadering van 25 oktober 1926 zegt

voorzitter Brinkman een jaarfeest te willen houden,

dat samenvalt met het kampioenschap van het eerste

elftal. (Men ging er vanuit dat dit wel weer zou

gebeuren gezien de kracht van Sallandia).

Maar De Lange vindt het wenselijk om het feest

omstreeks de oprichtingsdatum te vieren, dan is het

immers een echt jaarfeest. Met 25 stemmen voor en

10 tegen wordt het voorstel aangenomen. Een tradi-

tie is geboren.

Pas in 1976 zal een eind komen aan de jaarlijkse

feestavond omstreeks de oprichtingsdatum. Omwille

van financiële redenen is het niet meer mogelijk

dergelijke grote feesten te houden, maar over de

tussentijd valt nog veel te vertellen.

∆ Bij een goed feest hoort een goede feestmuts

Op 8 januari 1927 wordt het 2e jaarfeest gehouden in

de grote zaal van St. Jozeph(Binnensingel richting

Sijzenbaanplein). Voorzitter Brinkman trad af en werd 

benoemd tot erevoorzitter. Vervolgens werden

verschillende toneelstukjes opgevoerd, die zo in de

smaak vielen dat de heer Egberts een oproep deed

om een toneelclub op te richten. Er was bal na en

een ”strijkorkest” hield de stemming er wel in,

volgens het jaarverslag van de heer Douma.

Bovendien was het een goed gebruik dat men bij

dergelijke festiviteiten een feestmuts droeg. Op de

oude kiekjes zien we dat telkens terug. Dat de leden

een feestmuts op prijs stelden bleek wel uit de

opmerking van voorzitter Korteling op de jaarverga-

dering van 1927: Hij keurde het af dat de leden elkaar

voor het toneel verdrongen bij het uitreiken der mut-

sen.

Niet altijd was het zo’n erg groot succes, want na het
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feest ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan in

”De Hallen” was er zoveel kritiek dat de organisator,

de heer Peters bedankte als lid.

∆ De Sallandia Revue in zaal ”Help U Zelven” 1941

Feestvierende Sallandianen zijn niet voor een kleintje

vervaard. Dat moge blijken uit het volgende verhaal. 

In 1941 hield Sallandia ondanks alle oorlogshande-

lingen haar jaarfeest in het ”Help U Zelven” aan de

Diepenveenseweg. De zaal moest echter tijdelijk ont-

ruimd worden vanwege bomalarm. Het verhaal wil

dat de revue vervolgens gewoon weer doorging. Op

het oude kiekje zien we een gedeelte van het gezel-

schap met o.a. Karel Paantjens (met vlinderdas), die

in de revue optrad als zanger en imitator. Links van

hem Nol Laus sr. die helaas op jonge leeftijd over-

leed.

De Sallandia revue heeft ongeveer een jaar of zeven

bestaan. Daarna begon men professionele gezel-

schappen in te huren. Maar over die zeven jaren valt

nog heel wat te verhalen. Ook Tonnie Leerink stond

aan de basis van de Sallandia revue. Zijn professio-

nele carrière, die daar op volgde sprak voor zich en

straalde gelukkig ook nog een beetje op Sallandia af.

In het begin werd er geoefend bij moeke Leerink in

de keuken, waarna later gebruik kon worden gemaakt

van oefenruimte in de Waterstraat.

∆ v.l.n.r. Minie Hagens, Tonnie Strokappe, 1 onbekende, zangeres Gerrie

Klein Tiesink, Stien Pauwels, Lies Kostverloren en Hennie Verbeek

Bij het twintigjarig bestaan, wat gehouden werd in de

Buitensociëteit  traden v.l.n.r. Minie Hagens; Tonnie

Strokappe; 1 onbekende; zangeres Gerrie Klein

Tiesink; Stien Pauwels; Lies Kostverloren en Hennie

Verbeek op. Het nummer heette ”Tea for two” en de

serveersters voerden daarbij een dansje op.

Maar ook was er een band, verkleed als cowboygroep

bestaande uit Derk de Kok; Co Lares; Rinus v.d. Berg

en Willy van Schaik. Het verhaal wil dat dit de voorlo-

per van Las Cubanas was, de band waarmee Derk de

Kok later veel furore maakte.

De festiviteiten werden altijd georganiseerd door een

feestcommissie, die werd samengesteld als daar 

behoefte aan was. De commissie had in ieder geval

geen permanent karakter. 

Pas in 1942 komt voor het eerst de naam contact-

commissie naar voren met als eerste leden:

de herenEgberts, Averink, Kolkman, Brand, Prins en

Van Luit. In het seizoen 1945 - 1946 lezen we dat de

eerste officiële vrouwelijke functionaris in de club is

opgenomen in een commissie: mejuffrouw H. Ooitink

is toegetreden tot de contactcommissie.

In 1950 bestond Sallandia 25 jaar. Over de festivitei-

ten kunnen we eigenlijk bar weinig terugvinden. Wel

is er nog een uniek exemplaar van het jubileumnum-

mer naar aanleiding van het 25-jarig bestaan in het

bezit van de vereniging met een voorwoord van bur-

gemeester Mr. H. W. Bloemers, die in zijn voorwoord

refereerde aan de nieuwe velden op de Zandweerd,

welke in 1949 in gebruik werden genomen. Helaas is

er geen ruimte opgenomen voor het vermelden van

de festiviteiten, die ongetwijfeld zullen hebben

plaatsgevonden .

Ballet

∆
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Het dertigjarig bestaan begon met een oudejaars-

avond in café Bos aan de Beestenmarkt. Wat een

feestje had moeten worden ontaardde nog in een

flinke discussie, want er werd overwogen om te gaan

fuseren met Labor.  De secretaris vermeldde nog dat

hij het ongepast vond om deze discussie nu te

voeren en dat hij blij was dat het voorstel werd

weggestemd.

De grote feestavond vond plaats in de Buitensociëteit

op de Worp (Bowling Centrum). De contactcommissie

had ”The Smiling Troupe” uit Rotterdam vastgelegd.

Het gezelschap bestond uit 12 personen met onder

andere twee accordeonisten, een goochelaar, een

dame die kon tapdansen en een vrouwelijke confe-

rencier waarvan Ab Kers nog vermeldde:” Beschaafd

en toch vol daverende humor.” Dit gehele gezelschap

werd overigens gecontracteerd voor f 375,-.

Dit bedrag lijkt nu niets, maar toentertijd  was het

overigens een goed gebruik dat men een spaaractie

hield voor de grote feestavond. Een commissie haal-

de het geld op en ten tijde van de grote feestavond

had men de entree betaald en was men bovendien

verzekerd van een aantal consumpties.

Naast de grote feestavond kende men ook nog de

clubavonden. In de vijftiger jaren doet de contact-

commissie haar beklag dat de opkomst matig is. Een

keer per maand is er in clubcafé Leerink een club-

avond, waar men gratis kan tafeltennissen, biljarten,

schaken, dammen en kaarten.

Het 40-jarig bestaan was weer een officieel jubileum,

met een oudejaarsavond, een receptie in hotel Royal

en een feestavond op 16 januari in ”de luisterrijk ver-

sierde” Buitensociëteit.

Op zaterdag 23 januari was er een filmmiddag met

diverse attracties voor de jeugd.

Ook het 50-jarig jubileum werd geheel in stijl gevierd.

Inmiddels was de Lindeboom een goede uitwijk-

plaats geworden voor de Buitensociëteit, welke tot

ongenoegen van veel Deventernaren tot Bowling-

centrum was verbouwd. De oudejaarsavond kon

inmiddels in de nieuwe Lokvogel gehouden worden,

terwijl de receptie en de feestavond ook onder één

dak gehouden konden worden. Op de grote feest-

avond die op 11 januari werd gehouden, traden van

t.v. bekende artiesten, als Frank en Mirella en Mini en

Maxi, op. 

Op zondag 12 januari werd de oprichtingsdatum in

De Lokvogel gevierd. 

Op 18 januari was er feestdag voor de pupillen en

C-junioren, terwijl de A- en B-junioren een disco-

avond hielden.

In 1976 wordt het laatste jaarfeest gehouden in het

”Help U Zelven” aan de Diepenveenseweg (nu uit-

vaartcentrum Roelofs). Omdat de kosten van profes-

sionele artiesten werkelijk de pan uit rijzen, is het

niet meer haalbaar om jaarlijks een aansprekend pro-

gramma samen te stellen. Jammergenoeg komt er

een einde aan een kleurijk deel uit de Sallandia

geschiedenis. Het jaarfeest van Sallandia was een

gebeurtenis die in heel Deventer bekend stond. Het

hoge niveau van de artiesten en het gezellige bal

zorgden ervoor dat lokaties als De Bouwkundige

Vereniging, De Hallen, St. Jozeph (later Studio 5),

Help U Zelven en De Buitensociëteit ieder jaar weer

uitpuilden als Sallandia er feest hield. 

In 1980 bestaat de vereniging 55 jaar. Geen officieel

jubileum, maar geheel in Sallandiastijl besluit het

bestuur om dit niet zomaar voorbij te laten gaan.

Er wordt een feestavond aan de nieuwjaarsreceptie

gekoppeld. De consumptieprijs wordt heel toepasse-

lijk op f 0,55 gesteld en alle dames krijgen bij binnen-

komst een prachtige roos, wat de onlangs overleden

Herman Siegrist aanzette tot een artikel in het week-

bulletin met als titel: Een roosje, m’n Roosje. De tra-

ditie om een ”uitgebreide en aangeklede” nieuwjaars-

receptie te houden in plaats van het jaarfeest (dat in

1976 voor het laatst wordt gehouden) krijgt definitief

een plek in de Sallandiacultuur.

Het jubileum ter gelegenheid van het 60-jarig

bestaan overtrof de stoutste verwachtingen van

menigeen. Iedere maand was er een activiteit gedu-

rende het gehele jubileumjaar en er werden letterlijk

kosten nog moeite gespaard om het jubileumfeest

tot een groot succes te maken. Voor vele

Sallandianen zal een en ander nog goed in het

geheugen liggen. Niet alleen in eigen gelederen,

maar ook binnen de Deventer gemeenschap wist men

dat Sallandia feestvierde. Een prachtig jubileumboek

doet daar onder andere uitvoerig verslag van, met als

titel ”Van Kikkersgat tot Zandweerd”. Deze titel, waar
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men onze gehele geschiedenis in vat, werd door mid-

del van een fakkeltocht op symbolische wijze nog

eenmaal doorlopen. Erevoorzitter Brinkman ontstak

het vuur bij het Kikkersgat 

∆ Erevoorzitter de heer Brinkman overhandigt de fakkel die in estafettevorm

van het ”Kikkersgat” tot aan de Zandweerd wordt gelopen

terwijl de jongere generatie de vlam op de Zandweerd

aanstak, waarmee het jubileumjaar van start ging. 

Bij vele jubilea was de verhouding tussen de senio-

ren en de  jeugdafdeling toch enigszins zoek. Maar bij

het 60-jarig bestaan dient de toenmalige commissie 

∆ Na de estafettetocht eindigde het vuur bij de Lokvogel, waar het grote

jubileum officieel begon 

onder leiding van Rinus Kiffen en Arend Verwijk een

groot compliment te krijgen voor de vele aanspreken-

de activiteiten die ook de jeugd ten deel vielen.

De jubileumcommissie had een budget van maar

liefst f 50.000,- hoofdzakelijk bijeengebracht uit vele

acties, die door de commissie zelf werden georgani-

seerd. De huidige compostactie, inmiddels een vaste 

waarde op de jaarrekening van de club, is daar nog

steeds een dankbaar overblijfsel van. Als we praten

over feestvieren, dan was 1985 een gedenkwaardig

jaar, waarin zo’n twintig activiteiten plaatsvonden.

Sallandia op z’n best!

∆ De jubilerende voorzitter Herman Neijmeijer met zijn vrouw Annie 

∆ Feestavond in ”De Lindeboom”

Ereleden tijdens de receptie

∆

Feestavond in ”De Lindeboom”

∆ 60
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De Sallandia Honderd Club

Op 24 mei 1995 nemen Fré Bruinewoud, Herman van

Gentevoord, Bart Koers, Herman Neijmeijer en Harry

Preusterink het initiatief tot het oprichten van de

Sallandia Honderd Club. 

Naar aanleiding van de goede resultaten en de daar-

bij behorende kampioenschappen welke het eerste

elftal behaalt, is de tijd rijp voor een sponsorclub

binnen Sallandia. In dit goede klimaat groeit de jong-

ste loot aan de Sallandiastam als kool.

En binnen een jaar is de naam ”honderd” synoniem

voor zowel de contributie als het ledenaantal.

De leden van de Sallandia Honderd Club zijn overwe-

gend clubleden, die naast hun contributie de vereni-

ging Sallandia nog een extra steuntje in de rug willen

geven, zodat de vereniging in haar totaliteit op een

hoger plan kan komen.

Naast de contributie proberen de leden van de SHC

het vermogen uit te breiden door diverse acties. Door

middel van een sponsorloop en een ludieke loterij

onder de naam ”Koeschijten” werden de kasgelden

aanzienlijk aangevuld.

Al eerder kende Sallandia dergelijk soort initiatieven,

alhoewel die op een andere leest waren geschoeid.

De Salland Trimsters hebben natuurlijk veel en goed

werk verzet voor de club, waarbij zij veel geld

bijeenbrachten. Te denken valt aan de diverse

rommelmarkten waarvan de opbrengst ook naar de

clubkas vloeide. Maar deze club, die hoofdzakelijk

bestond uit dames, die op een of andere wijze toch

een (familie) band hadden met Sallandia, functio-

neerde zelfstandiger.

De Sallandia Honderd Club heeft zich tot doel

gesteld om vooral zaken en activiteiten welke buiten

de exploitatiesfeer liggen te initiëren en te stimule-

ren. Voorbeelden van deze initiatieven zijn onder

andere: een kledingbon voor de selectie, ondersteu-

ning van diverse jeugdtoernooien in het buitenland

en de totale verbouwing van de toiletgroep in het

clubhuis en een bijdrage van ƒ 10.000,- voor het ver-

nieuwde terras voor De Lokvogel.

Na de degradatie van het eerste elftal uit de 4e klasse 

K.N.V.B zakte ook het ledenaantal, maar het fenomeen

Sallandia Honderd Club heeft in de afgelopen jaren 

in ieder geval zoveel vaste grond onder de voeten

gekregen dat het een begrip binnen de Sallandiacul-

tuur is geworden. 

Een sponsorclub binnen de vereniging zal op de gol-

ven van het succes van het eerste elftal pieken en

dalen kennen, maar de continuïteit lijkt voorlopig

gewaarborgd door het lidmaatschap van vele goede

clubleden.

Prominenten lopen voor Sallandia: v.l.n.r.: Jack van Essen, Bert Doornebosch, Ron Dekker, Chris Prummel, Dennis Hulshoff, Jan Michels, Nuala van de Plas,

Wibo Westra en Rene Temmink

∆
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F1: v.l.n.r. knielend: J. Emond, R. Haverkamp, M. Stegeman, J. Draaisma

v.l.n.r. staand: A. Borkend (leider/trainer), M. van den Belt, J. de Croon, L. van de Beek, E. Koyuncu

afwezig: L. Borkend, D. Deen, D. Poortstra, G. Alberts, E. Fuchs (leider)

E1: v.l.n.r. knielend: B. Orhan, V. Rekveld, S. Kalayci, M. Regelink, E. Prins

v.l.n.r. staand:  R. Brinkman (trainer/leider), I. de Jong, J. Weijn, H. Nales, D. Draaisma, C. Timmermans (leider)

afwezig: J. Verhoeven.

Sponsor: Talamini IJssalons

D1: v.l.n.r. knielend: S. Özmen, L. Rietman, T. Haverkamp, R. Visscher, A. Celik, F. Tikici, G. Kazci

v.l.n.r. staand: B. Regelink (leider), M. Yabas, N. Ozmenu, P. Pasie, F. Bouwhuis, N. Regelink, Y. Aydin,

M. Rijsdijk (leider) afwezig: R. Steenbergen. L. Pasie (grensrechter) 

Sponsor: John Oude Wesselink

E2: v.l.n.r. knielend: J. Sneller, A. Miller, J. van Gurp, A. Bronkhorst, M. Prins

v.l.n.r. staand: I. Zomerhuis (leider), F. Celik, M. Celik, M. Regelink

afwezig: J. Lugthart, A. Suvali, E. Middelburg (leider), B. Slagter (trainer)

J e u g d e l f t a l l e n  D . v . v .  S a l l a n d i a  S e i z o e n  1 9 9 9  -  2 0 0 0
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B1: v.l.n.r. knielend: S. Demirel, S. Dursun, P. Roesbers, J. Duyndam, D. Horstede, K. Kammelar, D. Eikelboom, P. Westra (trainer)

v.l.n.r. staand: B. Koers (trainer), F. Eikelboom (leider), J. van Petersen, D. Uygun, O. Akyol, H. Demirel, R. van Tongeren, M. Emic, T. Heyendijk.

afwezig: S. Yilmaz en M. Yilmaz.

Sponsor: Fysio Fit.
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1e: v.l.n.r. knielend: R. Wesselink, E. Fuchs, L. Dokman, M. Vulgers, R. Keepers, Pupil v.d. week J. Emond F1, H. Rietman (grensrechter), E. Nikkels, E. Boxma 

v.l.n.r. staand: B. van Raath (verzorger), D.J. Bonsink, M. Schotman, R. van Holten, R. Mollenhof, A. Rondhuis, L. de Boer, M. van Riet, E. Oosterman,

J. Doornebosch (trainer), H. Broekhoff, J. Bresser (leider)

Sponsor: TAPIJT+GORDIJN

S e n i o r e n e l f t a l l e n  D . v . v .  S a l l a n d i a  S e i z o e n  1 9 9 9  -  2 0 0 0
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2e: v.l.n.r. knielend: R. de Graaf, R. Wesselink, R. Hofstede, M. Solar, P. Westra, R. Bresser, J. Nagtegaal.

v.l.n.r. staand: M. Zungur, R. Mollenhof, S. Blok, M. Hettema, R. Brinkman, A. Rondhuis, M. Fuchs,

H. Fuchs (trainer), H. van Putten (leider) afwezig: F. Drijssen, G. van Wijk, R. den Ouden.  Sponsor: Tapijt+Gordijn.

4e: v.l.n.r. knielend: R. de Nas, M. Logtenberg, M. Rijsdijk, R. Rijsdijk, E. Bourgonje, F. Borket

v.l.n.r. staand: J. de Ruyg, E. Rooseboom, A. Visscher, I. Nijenhuis, A. Wientjes, N. Nijenhuis, R. Duchateau,

J. Bakker.

Afwezig: M. Breden.

5e: v.l.n.r. knielend: A. Mulder, B. Dartel, A. Borkend, S. Souilljee, R. Koers, K. Rietman jr., A. Adde, R. Locht.

v.l.n.r. staand: M. van de Hulst, T. Smals, A. Kok, D. Koers, E. Koers, B. van de Sel, C. Timmermans,

K. Rietman (leider) , A. Hassan

Afwezig: A. de Witte (leider)

3e: v.l.n.r. knielend: S. Houshangi, R. Locht, A. Mulder, R. Tyssen, M. Koyuncu, K. Rietman jr., C. Demir

v.l.n.r. staand: K. Rietman sr. (leider), W. Braakhekke (leider), A. Atzori, M. Messina, M. van de Hulst, A. van Keulen,

R. van de Hulst, T. Neppelenbroek. Afwezig: A. Jansen, M. Bourgonje, M. Bourgonje, R. de Nas, R. Hofstede.



67

6e: v.l.n.r. knielend: R. Helsloot, H. Breden, L. Kiffen, H. Hagens, G. Bedeker, F. Eikelboom, A. Pinna, E. Broekhoff.

v.l.n.r. staand: J. Wolters, H. Broekhoff (leider) , R. Veurtjes (leider), A. Locht, F. van de Bosch, G. Hettema, A. Jager, H. Lochtenberg, M. Meulenbrug, R. Valk, F. Jonkers, R. Hendriks.

Afwezig: J. Janssen.

Sponsor: Delifish
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G.A. Brinkman Erevoorzitter sedert 08-01-1927

overleden 28-10-1985

G. Korteling Erelid sedert 06-02-1928

overleden 14-02-1952

W. Korteling Erelid sedert 13-07-1942

overleden 18-07-1982

J. Koers Erelid sedert 15-01-1955

Lid van Verdienste sedert 12-01-1945

overleden 04-02-1958

G.J. de Lange Erelid sedert 25-08-1955

overleden 18-03-1974

A.B.A. Kolkman Erelid sedert 11-01-1960

overleden 30-08-1963

G.J. Vrolijk Erelid sedert 25-05-1962

Lid van Verdienste sedert 15-06-1956

overleden 25-04-1982

H. Egberts Erelid sedert 15-01-1965

Lid van Verdienste sedert 15-06-1956

overleden 20-08-1987

A. Koers Erelid sedert 15-01-1965

Lid van Verdienste sedert 12-01-1950

overleden 09-01-1973

H. Timmer Erelid sedert 15-01-1965

Lid van Verdienste sedert 11-01-1960

overleden 13-03-1976

F.A. Mensink Erelid sedert 23-06-1967

Lid van Verdienste sedert 11-01-1960

overleden

G.J. Klein Nagelvoort Erelid sedert 23-06-1967

Lid van Verdienste sedert 15-01-1965

overleden 04-04-1996

J. van de Leur Erelid sedert 28-09-1973

Lid van Verdienste sedert 13-06-1969

G.J. Neijmeijer Erelid sedert 10-01-1975

Lid van Verdienste sedert 15-01-1965

overleden 18-06-1981

A.J. Verhaagen Erelid sedert 07-10-1977

D. Locht Erelid sedert 06-10-1978

overleden 06-04-1985

A.H. Kers Erelid sedert 11-01-1985

Lid van Verdienste sedert 11-01-1960

overleden 21-02-1999

H. Neijmeijer Erelid sedert 07-06-1990

A. Koers Erelid sedert 05-06-1996

overleden 20-02-1996

M. Kiffen Erelid sedert 07-10-1998

Lid van Verdienste sedert 11-01-1985

Ereleden
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L. van Luit Lid van Verdienste sedert 12-01-1955

overleden 04-06-1969

B.J. Brand Lid van Verdienste sedert 15-01-1965

overleden 20-11-1974

W. Preusterink Lid van Verdienste sedert 15-01-1965

overleden 19-09-1984

W. Prins Lid van Verdienste sedert 15-01-1965

overleden 18-12-1983

B.J. Verbeek Lid van Verdienste sedert 28-09-1973

overleden 10-11-1995

G.D. van Veen Lid van Verdienste sedert 10-01-1975

H. Strokappe Lid van Verdienste sedert 07-06-1978

H. Edelijn Lid van Verdienste sedert 19-09-1981

T. Jansen Lid van Verdienste sedert 19-09-1981

H. Holthuijsen Lid van Verdienste sedert 18-06-1982

overleden 06-01-1999

N. Prins Lid van Verdienste sedert 19-09-1981

H. Hagens Lid van Verdienste sedert 11-01-1985

F. Jansen Lid van Verdienste sedert 11-01-1985

H.J. Klomps Lid van Verdienste sedert 11-01-1985

G. Logtenberg Lid van Verdienste sedert 11-01-1985

B. Stempher Lid van Verdienste sedert 08-06-1988

J. Koers Lid van Verdienste sedert 02-06-1992

H. de Vries Lid van Verdienste sedert 02-06-1992

H. Preusterink Lid van Verdienste sedert 10-06-1993

G. Veurtjes Lid van Verdienste sedert 10-10-1993

A. Rijsdijk Lid van Verdienste sedert 15-06-1994

B. Colenbrander Lid van Verdienste sedert 05-06-1996

P. van Huizen Lid van Verdienste sedert 05-06-1996

F. Bruinewoud Lid van Verdienste sedert 21-05-1997

B. Rijsdijk-Mol Lid van Verdienste sedert 21-05-1997

A. Brunsveld Lid van Verdienste sedert 19-05-1998

B. van Veen Lid van Verdienste sedert 19-05-1998

Leden van Verdienste
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De jubileumcommissie

In het seizoen 1996-1997 werd er een begin gemaakt

met het formeren van een jubileumcommissie, die

een zware taak te wachten stond. Een jubileum vieren

kost veel geld. Door middel van acties zal het groot-

ste gedeelte vergaard dienen te worden. De jubileum-

commissie kende een zeer moeilijke start. De toen-

malige voorzitter van de jubileumcommissie Henk

Fuchs kreeg tijdens het eerste jaar de vraag van het

bestuur om als trainer het roer van ons eerste elftal

ter hand te nemen, daar trainer Willem Spijkstra hal-

verwege het seizoen ontslagen werd. Na deze periode

tartte het noodlot opnieuw. Wederom betrof het de

voorzitter Henk Fuchs ditmaal met gezondheidspro-

blemen. Al met al heeft het eerste jaar niets opgele-

verd. De voorzittershamer werd door Betsie Rijsdijk

ter hand genomen. De commissie zoals die begon

had slechts nog enkele leden over, daar veel mensen

het voortijdig opgaven. De acties kwamen langzaam

maar zeker op gang. Acties als; oliebollen, speculaas,

fancy fair, kaartmarathons, reklameborden en het

reservegetal sprokkelden aardig wat geld bijeen.

Uitschieters waren de Sponsorloterij en het koeschij-

ten. Het was voor de commissie erg lastig acties van

de grond te krijgen, daar de actiebereidheid onder de

mens steeds minder wordt door het enorme aanbod

van acties en loterijen in onze samenleving.

Gezondheidsredenen dwongen Betsie Rijsdijk ertoe

het voorzitterschap neer te leggen. Henk Fuchs nam

de voorzittershamer weer over. Tussen het bedenken

en uitvoeren van de acties is in de loop der tijd aan-

dacht besteed aan het samenstellen van het jubi-

leumprogramma. Een compliment voor diegenen die

er altijd in zijn blijven geloven en zijn doorgegaan met

de jubileumcommissie.

∆ John Bakker

∆ Lex Kiffen

∆ Henk Fuchs

∆ Erik Logtenberg

∆ Arie Visscher

∆ Mientje Hagens

∆ Betsie Rijsdijk

∆ Toos Klomps

∆ Rudie Sleking

De
jubi-
leum-

commis-
sie

P r o g r a m m a  J u b i l e u m j a a r

02 januari 2000 Nieuwjaarsreceptie 16 januari 2000 Napraten

11 januari 2000 Bijzondere ledenvergadering 19 januari 2000 Jeugd naar schouwburg

14 januari 2000 Receptie genodigden

15 januari 2000 Herdenkingsmorgen

15 januari 2000 Feestavond Boode Bathmen
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Bestuursleden D.v.v. Sallandia

Van links naar rechts; Simone Nagtegaal, Roel van Wijk, Joop Klomps, Henk Lueks, Henk Fuchs, Gerrit Hettema, Ap Nagtegaal,

Boelo Hollander en Gertie Rietman. Foto: Hans Holthuijsen.




