
S.D.O.O.-ers,

Bijna 75 jaar geleden werd de basis gelegd voor de vereniging S.D.O.O.

Samenspel Doet Ons Overwinnen

Veel werd er in al die jaren vanaf 1926 bereikt. De inspanningen van de oprichters en al degenen na hen
hebben onze vereniging gebracht naar de huidige plaats binnen de samenleving van Heteren. Een vereni-
ging waar veel mensen die woonachtig zijn in Heteren wel op één of andere manier betrokken zijn ge-
weest of nog steeds betrokken zijn.

Al tijdens de eerste voorbereidingen (medio oktober 1998) op het jubileum ”S.D.O.O. 75 jaar” kwam het
idee op tafel om de geschiedenis van de vereniging aan het papier toe te vertrouwen. Gaandeweg kreeg
dit idee steeds vastere vorm en ging men enthousiast aan de slag. Met (oud-)leden  - waarvan vermoed
werd dat zij wel foto’s of ander historisch materiaal over de verenging in hun bezit zouden hebben – werd
contact gelegd. Van het één kwam het ander. Er bleek veel materiaal over de vereniging voorhanden te
zijn.

Uit dit materiaal zijn de samenstellers er in geslaagd een boekwerk samen te stellen waarop wij als leden
trots mogen zijn. De geschiedenis van 75 jaar S.D.O.O. is op een wijze aan het papier toevertrouwd
waarvoor richting samenstellers, en niet te vergeten aan degenen die gezorgd hebben voor het materiaal
(in feite alle (oud-)leden dus!!!),  waardering past.

Zoals ik eerder al aangaf zijn de eerste voorbereidingen op het jubileum medio oktober 1998 gestart. Gedu-
rende deze periode heb ik mogen werken met een enthousiaste groep S.D.O.O.-ers, die er gezamenlijk
voor hebben zorggedragen dat wij nu het jubileum kunnen gaan vieren. Ik wil jullie voor deze samenwer-
king vanaf deze plaats hartelijk dank zeggen.

Afsluitend wil ik langs deze weg alle S.D.O.O.-ers van harte feliciteren met het 75-jarige bestaan. Ik
spreek hierbij de hoop uit dat over 25 jaar er weer voldoende aanleiding zal zijn om het nu voorliggende
boekwerk aan te vullen met mooie stukken over successen maar vooral spelvreugde.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Met vriendelijke groet,

Tonny Jansen
voorzitter



DE  ERELEDEN.

S.D.O.O. heeft in totaal 5 ereleden gehad. Het waren leden, die erg veel voor de vereniging betekend
hebben. De eerste leden, die benoemd werden tot erelid waren de gebroeders Wim en Jan Nijenhuis. La-
ter werden Dirk (Ded) Keuken, Frans van Balgooi (sr) en Heinz Kroon tot erelid benoemd. Helaas zijn
alle ereleden inmiddels overleden en zijn er geen ereleden, die dit 75-jarig bestaan van de vereniging kun-
nen meemaken.

Wim Nijenhuis

Wim Nijenhuis was één van de oprichters van S.D.O.O. in 1926. Samen met enkele medewerkers van
“van Wijcks Waalsteenfabrieken” richten zij de voetbalclub op, die nu 75 jaar bestaat. Hij is altijd lid van
de vereniging gebleven en verzamelde allerlei documentatie m.b.t. de vereniging. Met het maken van dit
jubileumboek zijn krantenknipsels en foto’s gebruikt, die hij verzameld heeft. Al zijn zoons en een dochter
(To) hebben gevoetbald bij S.D.O.O. Bij zijn kinderen heeft S.D.O.O. ook altijd een belangrijke plaats in-
genomen, gezien het feit, dat zij diverse functies bij S.D.O.O. bekleed hebben of nog steeds aktief zijn.

Jan Nijenhuis

Jan Nijenhuis was vanaf het begin lid van S.D.O.O. Eerst als voetballer en daarna als bestuurslid. Ook hij
is altijd lid van de vereniging geweest. Hij is vele jaren aan de club verbonden geweest als penningmees-
ter. Hij beheerde de centen van S.D.O.O., maar drukte geen stempel op het bestuur. Hij werkte liever
achter de schermen. Toen hij werd gevraagd, om voorzitter te worden twijfelde hij ook sterk, of hij dit
moest doen. Hij bleef liever penningmeester. Maar in het belang van de vereniging liet hij zich toch over-
halen. Hij is niet lang voorzitter geweest, maar bleef de club, als lid, altijd trouw.

Dirk (Ded) Keuken

Dirk (Ded) Keuken heeft zelf maar kort gevoetbald. Hij is in diverse functies aktief geweest bij S.D.O.O.
De langste tijd heeft hij de functie van sekretaris vervuld. Hij is ook aktief geweest, als lid van de toenma-
lige elftalcommissie. Velen kennen hem nog als de grensrechter, die altijd enkele meters in het veld stond
i.p.v. aan de zijlijn. Ook in het jeugdwerk heeft hij goed werk verricht. Hij is ook nog gedurende een korte
periode scheidsrechter bij de KNVB geweest en floot ook wedstrijden bij S.D.O.O. Voor zijn vele werk
kreeg hij van de KNVB “de zilveren speld” uitgereikt. Ook zijn kinderen zijn altijd aktief geweest binnen
de vereniging. Naast het voetballen hebben zij ook diverse functies binnen de vereniging uitgevoerd, of
doen dat nu nog.

Frans van Balgooi (sr)

Frans van Balgooi (sr) was zelf een fanatieke speler, die jaren in het eerste elftal heeft gespeeld. Ook later
langs de lijn bij de elftallen van S.D.O.O. moedigde hij de spelers fanatiek aan. De corners moesten naar
de penaltystip was een bekend gezegde van hem. Hij is aktief geweest binnen het bestuur en heeft diverse
functies gehad. Hij was lid van de toenmalige elftalcommissie. Hij is jarenlang grensrechter geweest bij
het eerste elftal en op latere leeftijd bij het veteranenelftal. Jarenlang heeft hij de wedstrijdballen verzorgd,
die bij hem in goede handen waren. Zijn zoon heeft maar kort gevoetbald, maar is altijd bezig geweest met
bestuurlijke aktiviteiten, zowel bij de jeugd, als de senioren. Zijn dochter was één van de oprichtsters van
het damesvoetbal en zat namens de dames in het bestuur.

Heinz Kroon

Heinz Kroon kwam van buiten Heteren. Hij had ooit gevoetbald bij Feyenoord. Hij kwam als trainer bij
S.D.O.O., maar voelde zich al gauw thuis bij deze vereniging. Toen hij stopte als trainer werd hij jeugd-
coordinator. Later werd hij gevraagd om voorzitter te worden. Niets was hem teveel. Toen in een later
bestuur een penningmeester nodig was, was hij bereid om deze taak op zich te nemen. Een man, die in een
korte tijd veel voor S.D.O.O. gedaan heeft.



Frans van Balgooi sr. Jan Nijenhuis

Heinz Kroon Ded Keuken Wim Nijenhuis



DE GESCHIEDENIS VAN S.D.O.O.

S.D.O.O. door de jaren heen.

1926 - 1930

Steenfabriek en R.K. Parochie, de grondslag voor het voetbal in  Heteren

Op 26 mei 1926 konden enkele jonge steenfabriekarbeiders niet vermoeden, dat hun initiatief, om georga-
niseerd te gaan voetballen, 75 jaar later nog steeds gehandhaafd is gebleven.

Het huidige S.D.O.O. omvat ruim 170 leden waarin de jeugd een belangrijk aandeel heeft. De velden en
de accommodatie aan de Polderstraat “Het Lage Land” hebben hun langste tijd gehad en hopelijk zal het
nieuwe onderkomen aan de Rijndijk medio 2002 gestalte krijgen.

Maar genoeg hierover; we gaan terug naar het begin.
Na de oprichting, die in een oude drooghut van steenfabriek van Wijck tot stand kwam in 1926 ging
S.D.O. (Samenspel Doet Overwinnen) met een 13-tal spelers en wat sympathisanten van start. Met twee
of drie man op een oude fiets trokken zij overal heen om de strijd tegen andere verenigingen aan te gaan.
Afstanden vormden voor deze actieve sportliefhebbers geen bezwaar. Intensief werd er getraind tijdens
de schafturen en het succes kwam al spoedig aangewaaid.
Op het terrein van de steenfabriek werden ook de wedstrijden gespeeld. Vaak moest op zondagmorgen
nog een “terrein” worden ingericht. Wasgelegenheid bestond er in de beginjaren evenmin.
De spelers namen een fles water mee om zich na afloop van de wedstrijd te ontdoen van de ergste mod-
der. Verder wassen kon men zich eventueel met het water van de omliggende sloten.
Gedurende de eerste tien jaren van haar bestaan kwam de vereniging slechts met een elftal uit in de com-
petitie van de RKUVB. Uit een KAZAN-Commissie boekje halen wij de samenstelling van het eerste
officiële elftal, te weten:

Gerard Daniël (de Platte) Wim Nijenhuis (de Pemus)
Wim Roos Bernard Nijenhuis (Philip)
Jan Roos (de Holleman) Appie Nijenhuis (de Rat)
Bart Roos Thijs Nijenhuis (de Schilder)
Bernard Tersteeg Hein Nijenhuis (de Haring)
Jan Tersteeg Toon Ederveen
Thé Tersteeg
Wim Tersteeg Hannes van Haaften was grensrechter

Witte shirts en zwarte broeken waren toen de (goedkope) clubkleuren  en de toenmalige pastoor Van der
Loo werd medebestuurslid en geestelijk adviseur.

Eerste kampioenschap

Het daarop volgende seizoen 1927-1928 startte het elftal voorspoedig. Ook enkele nieuwe spelers dienden
zich aan, namelijk: A. van de Hal A. Derksen G. Derksen

E. Hendriks H. Daniël P. Daniël (grensrechter)

Zij wisten met steun van vele dorpsgenoten langs de lijn het felbegeerde kampioenschap te behalen en
konden daardoor het volgende seizoen uitkomen in de eerste klasse van de RKUVB. Paralel hieraan be-
stond ook de Prot. Chr. Voetbalvereniging V.D.Z. maar deze vereniging in Heteren heeft maar enkele ja-
ren bestaan.

Naamsverandering

Men kwam er al spoedig achter, dat de naam S.D.O. voor verwarring ging zorgen bij de voetbalbond. In



1960  Eerste Elftal
Kampioen
Staand v.l.n.r.: Pas-
toor Terpstra, S.
Drost, A. Nijenhuis,
B. Roos, F. Driessen,
J. Driessen,
J. Roos, D. Keuken,
C. Menting en Fons
Jansen
Gehurkt v.l.n.r.: H.
Roelofse, G. Dries-
sen, T. Peters, H.
Roos en B. Heijmans

1928 Eerste Elftal
Kampioen
Staand v.l.n.r.: E. Hen-
driks, J. Roos, P. Daniël,
B. Tersteeg, J. Tersteeg,
H. v. Haeften,
G. Derksen, T. Derksen,
T. Tersteeg, A. v. Hal,
Pastoor V.d. Loo en H.
Daniël
Miden v.l.n.r.: T. Nijen-
huis en W. Nijenhuis
Zittend v.l.n.r.: B. Roos,
G. Daniël, B. Nijenhuis
en A. Nijenhuis

1945 Eerste Elftal
Staand v.l.n.r.: A. Wel-
graven, B. v.d. Hof, W.
Gerritsen, E. Menting, J.
Nijenhuis, J. Niels, W.
Rutjes, H. Niels, G.
Meijnders, B. Daniël en
J. Peters



Bussum bestond al een voetbalvereniging met dezelfde naam! Dus werd het S.D.O.O.: Samenspel Doet
Ons Overwinnen.

Tijdelijke onderbreking

Hoe familie gebonden  het elftal wel was, bleek wel in 1929: Pa Nijenhuis trok met zijn voetbalgezin naar
Wijk bij Duurstede om aldaar met zijn zonen op de steen fabriek te gaan werken. S.D.O.O. werd tijdelijk
uit de competitie gehaald. Gelukkig keerden zij begin 1933 weer terug naar hun oude stek in Heteren.

1933 - 1939

Herstart

Ab, Wim, Hein, Bernard, Thijs en Arnold Nijenhuis hadden er gelijk weer zin in, samen met Franske van
Balgooi en de gebroeders Niels (Herman en Jan) kon er in het nieuwe seizoen 1933 - 1934 weer gevoet-
bald worden. Van Wijck stelde wederom een veld met doelpalen beschikbaar en de eerste echte wedstrijd-
bal werd bij elkaar gespaard met zegels van Turmac sigaretten. Ook werd er langzamerhand aan een
tweede elftal gedacht. Vermeldenswaard is het feit dat er door grondwinning het veld aan de “Rijnkade”
steeds werd opgeschoven en dat de kleedkamers dan meegingen. Men sprak in die tijd van ’t Veerhuis
(Fontuijl), achter de heg (zwarte weg) en het huis van Geurts op het terrein van Slebus.

Wisselende successen

Na een jaar stond het een en ander weer goed op de rails: In het seizoen 1934 - 1935 werd S.D.O.O.
kampioen van de 2e klasse en promoveerde zodoende naar de 1e klasse om twee jaar later weer kam-
pioen te worden en zodoende in de 1e klasse van de UVB uit te komen.

Meer animo

Voetbal was in Heteren niet meer weg te denken, de volgende voetballers dienden zich in de dertiger jaren
aan:

Cornelis Menting Willem Derksen Engelbert Menting Bernard Derksen
Gerrit Menting Steven Gerritsen Franz van Balgooi De Bruin
Johan van Balgooi Frits Hendriks Johan Welgraven Jup Tersteeg
Antoon Welgraven Arnold Nijenhuis Arnold Welgraven Jan Nijenhuis
Jan Niels Piet Daniël

Het werd gezelliger, groter en ook kwamen zich de eerste strubbelingen zich aandienen. De roep om een
echt bestuur werd steeds sterker en de heren Dolf Leenders en Fons Janssen werden voorgedragen om
de leiding van inmiddels twee elftallen en de bestuurlijke activiteiten te coördineren. Daarvoor hadden res-
pectievelijk Jan Roos en Hendrik Daniël de club enkele jaren geleid. Toen brak de oorlog uit..............

Een fenomeen

De jonge Jan Nijenhuis (1915-1999) wist vanaf 1933 een vaste plek te veroveren in het eerste elftal. Van-
wege zijn snelheid werd hij “de snoek” genoemd! Ruim 18 jaar heeft hij dit volgehouden, maar wat net zo
belangrijk was is het feit, dat hij 35 jaar penningmeester geweest is. In 1969 werd hij dan ook, samen met
zijn broer Wim, terecht tot erelid benoemd.

1940 – 1945

Een moeilijke tijd

Tijdens de oorlogsjaren werd het onder de voorschriften van de bezetters erg moeilijk om je als vereniging
staande te houden. Fons Janssen was al begonnen aan zijn 20-jarige bestuursloopbaan. Ook hadden de



voetballers inmiddels een ander tenue aangeschaft: op de witte broek werd een groen shirt gedragen met
witte V-hals. Met onderbrekingen werd er door S.D.O.O. gespeeld in de afdeling Arnhem (A.V.B.).

Driel

Het voetbal in Driel was al voor de oorlog ter ziele gegaan. Ontstaan als D.V.C. en onder namen als
D.V.O., Sparta en De Zwaluw was aldaar het voetbal geen lang leven beschoren.
Het huidige RKSV Driel is officieel opgericht op 21 oktober 1945; een jaar eerder speelde Driel zijn eerste
wedstrijd tegen S.D.O.O. en won met 5-3.
Dit gebeurde op initiatief van Pastoor Poleman. Driel maakte toen als apart elftal deel uit van datzelfde
S.D.O.O.

Oorlogselftal

In die jaren werd het elftal van S.D.O.O. samengesteld uit de volgende spelers:

Arnold Welgraven Bennie van den Hof Wim Gerritsen Engelbert Menting
Jan Nijenhuis Jan Niels Wim Rutjes Hent Niels
Geert Meijnders Bernard Daniël Jan Huls Johan Peters (Grensrechter)

1946 - 1962

Aanloopperiode

Het toenmalige bestuur onder leiding van Fons Janssen had allereerst tot taak structuur aan te brengen in
de vereniging. Met het eerste elftal werd gestart in de 2e klasse van de onderafdeling Nijmegen.
Eind veertiger jaren verdedigden de volgende spelers de groen-witte kleuren van S.D.O.O.:

Dick Willemsen Franz van Balgooi Jan Niels Ben Burgers
Theet de Haan Grad Daniël Hein Nijenhuis Jan Nijenhuis
Hent Niels Bertus Heijmans ... Lamers Henk Daniël jr.

Zilveren Jubileum

In 1951 werd het 25-jarig jubileum onder andere opgeluisterd met een vriendschappelijke wedstrijd tussen
Oud-Heteren en Oud-Driel. Scheidsrechter was de 30-jarige Hent Niels.
Pastoor Mathijsen wist als geestelijk adviseur op zijn geheel eigen wijze een coördinerende taak in te vul-
len. Een jaar later volgde een kampioenschap in de 2e klasse met promotie naar de 1e klasse van de afde-
ling Nijmegen als gevolg.

S.D.O.O. groeide gestaag

In 1957 stond er in de krant een opvallend artikel met als titel: S.D.O.O. een belangrijke vereniging in het
parochieleven van Heteren.
Enkele zinsneden:

- Voor velen biedt S.D.O.O. de enige gelegenheid om te komen tot ontwikkeling van
lichaam en geest.

- Vele jongemannen krijgen juist door deze tak van sport en door deze vereniging een
goede vorming en worden zodanig opgeleid, dat zij een waardige plaats innemen.

- Door het bestuur en de leden wordt met grote energie gewerkt om aan velen enige
uren van ontspanning te geven.

S.D.O.O. nam toen deel aan de competitie met drie senioren  elftallen en twee junioren teams. Ook werd
er op de zaterdagmiddag door een 40-tal pupillen gevoetbald.



Sportief geslaagd in 1959/1960

Naast het verzoek van het toenmalige bestuur, o.l.v. voorzitter Fons Janssen, om een kleedruimte aan de
Zwarte weg te mogen bouwen, wist het eerste elftal voor het eerst in haar geschiedenis kampioen van de
eerste klasse afdeling Nijmegen te worden.
Het elftal bestond o.a. uit de volgende spelers:

Appie Nijenhuis Bas Roos Joop DriessenJopie DriessenJan Roos
Tonnie Nijenhuis Henk RoelofseGeert DriessenTinie Peters Henk Roos
Bertus Heymans Ded Keuken (grensrechter)

Dit heugelijke feit moest gevierd worden. Velen bezochten de feestelijke receptie. Afgevaardigden van
alle plaatselijke verenigingen en bevriende clubs gaven akte de présence.
Aanwezig waren o.a.:

- Excelsior uit Zetten
- Valburgse boys uit Valburg
- G.V.A. uit Doornenburg
- Millingen uit Millingen a/d Rijn
- Krayenhof uit Nijmegen

Van de bovenbaas van Van Wijck Waalsteenfabrieken ontving het bestuur twee wedstrijdballen. Ook pas-
toor G. Terpstra en trainer Celis Drost werden in het zonnetje gezet.
De doelpuntenmakers in dit seizoen waren:

- Tonnie Nijenhuis 21 doelpunten
- Joop Driessen 13 doelpunten
- Appie Nijenhuis 8 doelpunten
- Bas Roos 6 doelpunten
- Geert Driessen 4 doelpunten
- Henk Roos 3 doelpunten

Echter de promotie naar de vierde klasse werd verijdeld door Orion Boys.
Over trainers gesproken; Celis Drost was eigenlijk de 4e trainer op rij. Hem waren daarvoor al vooraf
gegaan de heren Arie de Folmer, Wim Lakenberg en Jan Zwartkruis. Ook zij wisten jonge talenten te vor-
men tot bruikbare spelers.

Het 35-jarig bestaan

27 mei 1961 werd er een feestavond georganiseerd in het “Wapen van Heteren”. Ded Keuken, bestuurslid
zwaaide daar de scepter. Die zondag werd er eerst een heilige mis opgedragen ter nagedachtenis aan ex
voorzitter Fons Janssen. Als voorwedstrijd werd er voor het eerst het jonge dames-elftal getest tegen een
junioren team, waarna  om 14.30 uur de jubileum wedstrijd werd gespeeld tegen R.V.W. uit Renkum. Het
toenmalige bestuur bestond uit:

- Joop Brugman Voorzitter
- Bernard Daniël Secretaris
- Jan Nijenhuis Penningmeester

1963 - 1969

Geslaagd seizoen

Nadat de trainers Drost en de Beijer het voor gezien hadden gehouden, begon trainer/speler Andre Lean-
der met zijn vernieuwd elftal aan een wat later bleek, geslaagd seizoen. S.D.O.O. 1 werd kampioen van
de eerste klasse afdeling Nijmegen en promoveerde naar de hoofdklasse. Ook het tweede elftal werd dat
seizoen kampioen. In het dorp was een grote danstent neergezet om de talrijke felicitaties, waaronder die
van burgemeester Bolt en de wethouders van den Bergh en Lokhorst, feestelijk in ontvangst te nemen.
Voorzitter Joop Brugman leidde op waardige wijze de receptie en ook de jeugd was in grote getale aanwe-
zig.



Het kampioenselftal bestond o.a. uit:
Sjaak Menting Wim Nijenhuis Jan de Haan Tonnie Nijenhuis Hans van Schaik
Geert van Drempt Wim Jansen Jan Teunisse Andre Leander Frans Driessen
Joop Driessen Franz van Balgooi (grensrechter)

Minder geslaagd seizoen

Het volgende seizoen (64/65) werd er een waarop S.D.O.O. niet trots is. In de wedstrijd S.C.E. -
S.D.O.O. onder leiding van scheidsrechter J. van Oijen, sloeg de vlam in de pan. Spelers van S.D.O.O.
verloren hun zelfbeheersing nadat er een dubieuze strafschop aan S.C.E. werd toegekend bij de stand 1-2
een kwartier voor het einde. Het was eind november, begin december, na een spoedvergadering van de
strafcommissie werd zelfs Justitie ingeschakeld. Eindoordeel; het eerste elftal voor de rest van het seizoen
uit de competitie genomen en de betreffende spelers kregen een zware schorsing. De affaire S.D.O.O.
was even een belangrijk nieuwsonderwerp.
Het seizoen 65/66 werd in een lagere klasse begonnen. Heteren moest wel even wennen aan zijn voetbal-
loze zondag.

Het 40-jarig bestaan

S.D.O.O. was aangeslagen door alle strafmaatregelen, het eerste elftal speelde onder zware druk en de-
gradatie naar de tweede klasse volgde.
Het bestuur bestaande uit:

Joop Brugman (Voorzitter) Ded Keuken (Secretaris) Wim Rutjes (Penningmeester)
Ded Willemsen (Lid) Bertus Heijmans (Lid) Jan Nijenhuis (Lid)

kampte met nog een ander probleem. Het veld werd onbespeelbaar en zou zeker afgekeurd worden door
de K.N.V.B. en de financiële positie van de club verslechterde zienderogend. Op de receptie van het 40-
jarig bestaan memoreerde de heer Weijers van de K.N.V.B. deze terreinkwestie. Een groep bouwvak-
arbeiders zegde het bestuur toe te zullen zorgen  voor een kleedgelegenheid, zodra er een nieuw terrein
gevonden was.

Verhuizing

S.D.O.O. verhuisde naar de Uilenburgsestraat, gedwongen door een hercultiveringsplicht van de provincie
Gelderland, kwam er een einde aan de welwillendheid van Van Wijck Waalsteenfabrieken N.V.
Als eerste tijdelijk terrein werd er een veld aan de Uilenburgsestraat eind 1966 in gebruik genomen. Voor
de aanleg van kleedruimte, afrastering en egalisatie van het terrein werd er een eenmalige subsidie van F.
1900,00 gegeven. Voor de jeugd werd er op het speelterrein van de toenmalige protestante school een oe-
fenterreintje aangelegd.

Nieuw sportveld

Op kermiszondag 1967 kreeg S.D.O.O. een nieuwe sportaccommodatie aan de Achterstraat. Burgemees-
ter J.A. Bolt verrichtte bij de openingswedstrijd tegen DSZ uit Beneden Leeuwen de aftrap.
Voorzitter Joop Brugman bedankte alle medewerkers die het kleedlokaal keurig op orde hadden gebracht
en zei dat drie maanden geleden het hele veld nog in orde gebracht moest worden. Er was in Heteren een
prestatie geleverd. Toch was ook deze accommodatie geen lang leven beschoren.

Seizoen 1967 - 1968

Bestuur:
Joop Brugman (Voorzitter) H. de Jong (Secretaris)Cees Rothuis (Penningmeester)
Theo Niels Wim Crum G. van Beurden Toon de Bruin

Sponsor VW-busje - Jan Muijs



Het voetbalveld van S.D.O.O. tijdens hoog water

Het voetbalveld van S.D.O.O. als er wel gevoetbald kon worden



Totoformulieren - Ded Keuken
Trainer - Koos Geutjes

Weinig voetbalelftallen konden er prat op gaan een eigen busdienst te hebben. Het noodveld kon eigenlijk
de 7 elftallen nauwelijks “thuis” laten voetballen. Vaak werd er in onderling overleg uit gespeeld. Het
noodveld bleek toch veel te drassig te zijn. De Gemeente Heteren kwam met nieuwe plannen in de raads-
vergadering van februari 1969. Het ging om een krediet voor de aanleg van een sportvelden complex aan
de Polderstraat. Grondmij N.V. uit de Bilt had een plan gemaakt, dat voorzag in de aanleg van een voet-
balveld (105 x 69 meter) een tweede voetbalveld (100 x 64 meter) en een halfverhard oefenveld (65 x 40
meter). Over een toegangsweg, enige parkeerruimte, beplanting en omheining moesten nog aparte afspra-
ken gemaakt worden. De huurovereenkomst zal op een economisch aanvaardbaar peil gebracht worden.
Voor realisering van de bouw van een kleedruimte, kantine en verlichting van het oefenveld zullen vanuit
de vereniging zelf initiatieven worden afgewacht.
Er bleek in die jaren veel animo om met senioren ook op zaterdag te gaan spelen. Veel leden speelden uit
geloofsovertuiging niet op zondag en moesten daarom na de jeugdperiode stoppen, of naar een andere ver-
eniging uitzien. Al snel speelden we zowel op zondag, als op zaterdag met 3 seniorenteams.

April 1969 S.D.O.O. eindelijk weer kampioen

Zondag 13 april 1969 zal voor de sportvereniging S.D.O.O. ingaan als de grote dag waarop het kampioen-
schap van de 2e klasse B afdeling Nijmegen ongeslagen werd binnengehaald. Deze kampioenswedstrijd
werd gespeeld in Meerwijk, even buiten Nijmegen. Met 0-3 werd gewonnen en in café Huls werd de
feestvreugde nog eens extra aangehaald. Een maand later werd het zaterdagmiddag elftal van S.D.O.O.
ook kampioen en ook werden de A-junioren nummer een in hun klasse.
Driedubbel op dus, in zaal Van der Kolk werd daarom eind mei een geweldig clubfeest gehouden.
S.D.O.O. zat weer in de opwaartse lijn!
Spelers van het kampioenselftal (zondag):

Eddie Jansen Dikkie KeukenJoopDriessen Tonnie Nijenhuis Jan de Haan
Bart Kosman Bart Gertsen Leo Niels Willy Burgers Jan Roos
Geert van Drempt Rinie Nijenhuis Arnold Nijenhuis
Koos Geutjes (trainer) Ded Keuken (grensrechter)

Inmiddels waren de clubkleuren rood-wit en R.K. werd voor de naam S.D.O.O. weggelaten. In Heteren
met zijn 2200 inwoners, was S.D.O.O. een begrip geworden. De heren Wim Nijenhuis en Jan Nijenhuis
werden voor hun uitzonderlijke diensten tot ere-leden benoemd.

Goedkeuring nieuwe velden aan de Polderstraat

Het veld, dat S.D.O.O. aan de Achterstraat bespeelde was in feite een noodoplossing. Het was toen al
bekend, dat S.D.O.O. in toekomst elders in het dorp een nieuw sportpark zou krijgen.
In juni 1968 stelden de Burgemeester en Wethouders de raad voor, om de sportvelden aan de Polderstraat
aan te leggen. Dit betekende echter niet, dat men aan de aanleg ging beginnen. Er moest lang gewacht
worden op de goedkeuring door het Departement van Binnenlandse Zaken mbt de financiering. Wel had-
den inmiddels Gedeputeerde Staten van Gelderland hun fiat gegeven, onder voorwaarde, dat de financie-
ring verzekerd is.
Ook moest er nog contact opgenomen worden met de Rijksdienst voor Oudheidkundig Onderzoek, omdat
zij vermoeden, dat er zich een prehistorisch palendorp bevond. Dit koste een jaar extra wachttijd.
S.D.O.O. moest wel zelf het initiatief nemen voor het clubgebouw. Er werd door Ed v.d.Eyden een teke-
ning gemaakt.
In de krant werd dit omschreven, als een “Groots Bouwplan  S.D.O.O. Heteren”.
De begroting van de totale kosten zou uitkomen op F100.000,—.





Jaren    -    70.

Moeilijk begin van de jaren 70.

Op bestuurlijk vlak waren de jaren begin 70 moeilijk. In 1971 dreigde zelfs een bestuurscrisis.
22 leden stuurden het bestuur een brief en vroegen het bestuur, om af te treden.
Achteraf bleek, dat e.e.a. verkeerd was overgekomen en na veel vergaderen kwam er toch weer een
nieuw bestuur, met daarin enkele nieuwe leden.

Het bestuur bestond toen uit:  F.Plevier voorzitter Hans Meynders vice-voorzitter
G.Dommerholt secretaris  Bep Schrijner penningmeesterStoffel Keuken jeugdafd.
J.Dekker zaterdagafd.  Toon de Bruin zondagafd.

In die jaren speelde S.D.O.O., met de senioren, zowel met een zondag-, als een zaterdagafdeling.
De samenwerking was lang niet optimaal. Beide afdelingen benaderden de jeugdspelers (A-junioren), of
dat het om een andere vereniging ging. Er waren in die tijd zelfs 2 hoofdtrainers, Marius v. Reemst bij de
zondagafdeling en Janissen bij de zaterdagafdeling. 2 trainers was een kostbare zaak en toen het bestuur
dan ook besloot, dat één van beiden weg moest, was de volgende rel geboren. In eerste instantie werd
besloten, dat het contract met Marius van Reemst niet verlengd zou worden. De zondagafdeling kwam
hier fel tegen op. De spelersgroep stuurden het bestuur een brief, waarin zij hun ongenoegen kenbaar
maakten. Toen dit niet direkt hielp werden er andere akties gepland. Eén van die akties was, dat de
spelersgroep van het eerste elftal, voorafgaande aan de wedstrijd N.D.T. – S.D.O.O., met spandoeken
het veld opkwamen, met daarop teksten, dat Marius van Reemst moest blijven. In de daarop volgende Al-
gemene Ledenvergadering werd besloten, dat Marius van Reemst de trainer voor het volgende seizoen
zou worden. Het contract van Janisse werd voor f1000,—afgekocht. F.Plevier, G.Dommerholt, Bep
Schrijner en J.Dekker traden af en voor hen kwamen Ed v.d.Eyden, Ded Keuken, Wim Rutjes en Joop
Driessen in de plaats.

Bouw clubhuis.

De kosten voor het clubgebouw werden begroot op f100.000,—.
De begroting zag er als volgt uit: Bouwkundig f 80.000,—

Electrische installatie f   5.000,—
Verwarmingsinstallatie f   7,000,—
Meubilair f   5.000,—
Onvoorzien f   1.000,—

In de begroting waren de kosten voor werkzaamheden, die zelf gedaan konden worden en ook de gelden
en materialen, die door akties werden binnengebracht, niet mee genomen.

Op de volgende wijze werd getracht om het benodigde geld binnen te krijgen:

Gemeente subsidie f 20.000,—
Bijdrage Ned. Sportfed. f 10.000,—
Lening f 45.000,—
Eigen inbreng door arbeid f 10.000,—
Eigen inbreng door akties f 15.000,—

De bouw van het clubhuis kon in juli 1971 beginnen. De stenen voor het clubgebouw werden gemaakt
door de leden van  S.D.O.O. bij van Wijcks Waalsteenfabriek. Ook werd er door een groep vrijwilligers
stenen geraapt.
Onder de bezielende leiding van Ed v.d.Eyden werd een bouwploeg samengesteld, die deze keer niet op
vakantie gingen, maar zich bezig hielden met de bouw van het nieuwe clubhuis. Er werd erg veel werk
gedaan door deze groep vrijwilligers. Er werd een taakverdeling gemaakt, zodat de vrijwillgers wisten,
wanneer ze verwacht werden.



Ook was er kritiek, m.n. dat het allemaal te duur zou zijn en dat de vereniging de kosten niet zou kunnen
dragen. Om iedereen gerust te stellen werd er een “bouwboekje” uitgegeven, met daarin de tekeningen
van het gebouw en de uitleg op welke manier de vereniging de kosten zou gaan dragen. Eén van de akties
was de verkoop van certificaten. De bedoeling was, dat iedereen certificaten zou kopen, die later middels
loting weer terug betaald zouden worden.
De verloting, die toen gehouden werd door het aktiecomité was een succes. Op de laatste verkoopdag
werd er door de jeugdafdeling zelfs met een geluidswagen door het dorp gereden, om de laatste loten te
verkopen.

De sportvelden waren later gereed, dan men verwacht had. Dit had als gevolg, dat de laatste wedstrijden
van het seizoen 1970-1971 niet in Heteren gespeeld konden worden. Men moest steeds uitwijken naar
andere plaatsen, of de thuiswedstrijden omzetten in uitwedstrijden. Dit was in een paar jaar tijd voor de
tweede maal, dat de wedstrijden buiten het eigen dorp gespeeld moesten worden.

In de maanden juli en augustus werd zo hard gewerkt, dat de fundering en een gedeelte van de muur er al
stonden.
13 augustus kregen we bezoek van de toenmalige commissaris van de Koningin de hr.Bloemers, die sa-
men met de burgemeester, wethouders en de secretaris van de gemeente Heteren kwamen kijken hoever
we met de bouw waren.
Op zaterdag 21 augustus werd door de toenmalige burgermeester A.J.Bolt, met hulp van S.D.O.O.-er
Chris Menting, tijdens een feestelijke bijeenkomst, de “eerste steen“ gelegd.

Sportvelden

In september konden de velden, alhoewel het clubgebouw nog niet klaar was, gedeeltelijk in gebruik geno-
men worden. We beschikten over 1 veld, omdat het hoofdveld nog niet was opgeleverd, over een verhard
oefenveld en een kleine oefenhoek. Het was nog behelpen, maar we konden starten aan de Polderstraat.
Het sportpark werd niet vernoemd, zoals in de algemene ledenvergadering werd voorgesteld, naar Ed
v.d.Eyden, maar kreeg de naam “Het Lage Land”. Deze naam werd bedacht door Joop Driessen.

1972

Dit jaar was een erg bewogen jaar voor de vereniging.
Tijdens de algemene ledenvergadering werd bekend, dat Ded Keuken besloten had om af te treden .
Hij was in verschillende bestuurssamenstellingen vertegenwoordigd, voornamelijk als secretaris, maar hij
heeft ook veel jeugdwerk gedaan. Hij stopte nu, omdat hij beheerder van de sportzaal werd.
Tijdens deze algemene ledenvergadering werd hij benoemd tot erelid van S.D.O.O.
Arnold Nijenhuis, jeugdsecretaris, wilde het secretariaat erbij gaan doen. De vergadering besloot echter,
dat hij maar één functie mocht hebben. Na overleg binnen de jeugdafdeling werd Arnold Nijenhuis secre-
taris en volgde Ded Keuken op.

Het bestuur bestond nu uit: Ed v.d.Eyden (voorzitter) Arnold Nijenhuis (secretaris)
Hans Meynders (penningmeester) Joop Driessen (vice voorzitter)
Toon de Bruin (senioren) Dirk Keuken (jeugd)
Hennie Scholten v.Balgooi (dames)

In dit jaar werd er tevens een dameselftal opgericht. Hennie Scholten v.Balgooi en To Polman Nijenhuis
waren degenen, die ervoor zorgden, dat dit team er kwam. Er kwam nogal wat kritiek uit de mannenhoek,
die het maar niets vonden. De dames bewezen echter, dat het aanwezig zijn, van een damesteam goed
was voor de vereniging.
De dames wisten ook sfeer binnen de vereniging te brengen. Hennie Bouwman Daniel werd leidster van
dit team en kwam in het bestuur. Zij zorgde ervoor, dat de zaken rond het damesvoetbal goed verzorgd
werden.
De dames presteerden in toernooien en in de competitie. Tonnie Nijenhuis, die ooit eerder de senioren ge-
traind had, werd bereid gevonden om de dames te gaan trainen. Speelsters als Nelleke Niels en Ans



Staand v.l.n.r.: T. Polman, H. Bouman, A. Vosselman, A. Bouman, N. Noppen, M. Ijkhout en E.
Nijenhuis
Gehurkt v.l.n.r.: D. Keuken, R. Aalbers, W. Menting,  A. Menting en M. Wallinga

1972 Tweede Elftal Kampioen
Staand v.l.n.r.: A. Schuiling, L. Lamers, G. Keuken, R. v. Dolder, E. v. Heerd,
J. v. IJzendoorn, C. Keuken en H. Thomassen
Gehurkt v.l.n.r.: B. Veens, C. Burgers, K. Senja, D. Thomassen en J. Niels



Bouwman deden niet onder voor menig seniorenspeler. Inmiddels hebben we echter geen dameselftal
meer.

De zaterdagafdeling had het moeilijk. Het werd steeds moeilijker om een team op de been te brengen.
De beslissing, die verwacht werd, werd ook genomen. Het zaterdagvoetbal voor senioren werd stop gezet
en we gingen, wat betreft de de senioren, verder met alleen een zondagafdeling.

Ook de zondagafdeling had het dat jaar moeilijk, maar dan in sportief opzicht
Het eerste elftal degradeerde naar de 2de klasse van de afdeling Nijmegen.
Maar niet overal ging het slecht. Het tweede elftal werd dat zelfde jaar kampioen en deden dat met o.a.
de volgende spelers:

Bertie Roos Jan Niels Arnold Nijenhuis Theo Niels
Dirk Keuken Jan ten Westenend Coen Keuken Otto van Oenen
Henk v.d.Meyde Chris Courbois Hans Meynders Lenard Lamers

Ook de veteranen werden dat jaar kampioen en herhaalden dit ook nog eens in de twee daarop volgende
seizoenen.
Zij deden dit met o.a. de volgende spelers:

Frans Driessen Nol Schuiling Geert Driessen Henk Roelofse
Wim Janssen Ton Nuys Cees Teunissen George.Ophof
Wim v.d.Lagermaat  Jan Roos Linny Roelofse Bart Gertsen

De leider van dit elftal was Henk de Man en Franz van Balgooi sr was grensrechter.

In Randwijk, waar S.D.O.O. ook veel leden had, begon men een eigen vereniging en dit hield in dat het
logisch was, dat de leden uit Randwijk in hun eigen dorp gingen voetballen. Maar liefst 23 leden vertrok-
ken naar E.M.M.

De belangrijkste gebeurtenis was natuuurlijk de opening van het clubgebouw, of zoals in de krant stond:

“HET LAGE LAND GEOPEND”.

Burgermeester J.A.Bolt hees geassisteerd door voorzitter Ed v.d.Eyden en erelid Ded Keuken de vlag in
top en verrichtte met deze handeling de officiele opening van het nieuwe clubgebouw. Tijdens de druk be-
zochte receptie kreeg Ded Keuken, voor zijn vele werk, de zilveren K.N.V.B.-speld uitgereikt.
De jeugdafdeling bood een bronzen schoen aan, die nog  jaren op de bar heeft gestaan.
Het aktiecomité bood het, voor die tijd, formidabele bedrag van f 15337,33 aan.
Op deze feestelijke dag speelde S.D.O.O. een vriendschappelijke wedstrijd tegen Driel. Na een 1-0 voor-
sprong bij rust, moest S.D.O.O. toch met een 3-1 nedelaag genoegen nemen.

S.D.O.O. had nu een nieuw complex, maar hiermee waren de problemen niet verholpen. Er waren proble-
men met de velden. De ondergrond bleek niet goed te zijn. De grasmat werd helemaal losgelopen.
Je kreeg soms het idee, dat je in een woestijn aan het voetballen was. Daarom werd er besloten i.o.m. de
gemeente, om het eerste veld eerst op te knappen, alvorens dit op te leveren. We bleven in die tijd spelen
op het tweede veld, dat er erg slecht aan toe was. Het bestuur kreeg het bij de gemeente voor elkaar, dat
er een noodveld werd aangelegd, bij de leden beter bekend als het derde veld. De problemen aan de vel-
den werden nu opgelost. Het tweede veld is altijd een probleem gebleven. Bij een regenbui stond het veld
direkt blank en kon er niet gespeeld worden.
Het heeft de gemeente en de vereniging erg veel moeite gekost om ook dit veld bespeelbaar te krijgen.

1973       -      1976

De trainingen werden gedaan op een halfverhard veld. Dit leek in eerste instantie het beste, omdat men
dacht, dat je er altijd op kon, ongeacht de weersomstandigheden. Dit was echter een misrekening. Het
veld was keihard en het water bleef, na een regenbui, op het veld staan. Ook de spelers waren niet erg



Eerste elftal
Staand v.l.n.r.: H.
Roelofse, H. Thomas-
sen, L. Niels, D. Keu-
ken, G. Vosselman, G.
Keuken, J. Nijenhuis,
T. Polman en H. Kroon
Gehurkt v.l.n.r.: C.
Meijnders, P.
Meijnders, W. v.
Drempt, H. Burgers, W.
Hendriks
en C. Siccama

Derde elftal

Veteranen







enthousiast. Je mocht op dit veld niet tainen met voetbalschoenen, maar je moest sportschoenen zonder
noppen dragen.
De spelers gaven te kennen toch liever op gras te trainen en voor de keeperstraining was het al helemaal
niet prettig, om op zo’n harde ondergrond te moeten trainen. Het bestuur ging overleggen met de ge-
meente, wat de mogelijkheden waren. Er lagen twee stukjes grasland, waarop eventueel getraind kon
worden. Deze stukjes grasland waren echter niet gedraineerd, wat zeker in de wintermaanden problemen
zou opleveren.
Het bestuur zegde toch de huur van het halfverharde oefenveld op. In een gemeenteraadsvergadering,
werd na een stevig debat, het voorstel met 8 tegen 5 stemmen aangenomen. De lichtmasten  werden ver-
plaatst en later werd het veld achter het tweede veld ook gedraineerd, zodat we nu konden trainen op een
grasveld.

Korfbal

In 1973 werd de vereniging uitgebreid met een korfbalafdeling. Na op 15 september een demonstratie-
wedstrijd gespeeld te hebben werd de korfbalafdeling opgericht. Zij speelden hun wedstrijden op het gras-
veld, dat achter het eerste veld lag. De korfbalafdeling had een eigen bestuur en zij regelden hun eigen
zaken.
De korfbalafdeling nam met 3 teams deel aan de competitie. Het bestuur van de korfbalafdeling bestond
uit:
Theo Jacobi (voorzitter), Mieke de Louwere (secretaresse) en H.Brink (penninigmeester).

Weer verder met voetbal

S.D.O.O. speelde met alle teams in de afdeling Nijmegen. De vereniging had al eens eerder geprobeerd
om ovet te gaan naar de afdeling Arnhem, maar kreeg altijd nul op het rekest. Ook nu leefde de
gedachte,dat S.D.O.O. beter af was in de afdeling Arnhem. In de eerste plaats was dit een financiele re-
den. De meeste teams moesten ver reizen om hun wedstrijden te spelen. Clubs als Heerewaarden lagen
niet naast de deur. Ook speelde S.D.O.O. in die tijd geen derbies, omdat de tegenstanders voornamelijk uit
Nijmegen en de Maas en Waal kwamen.Dit leverde weinig toeschouwers op en dus minder inkomsten.
Nu de brug bij Heteren er was, kon men gemakkelijk de brug over en waren clubs uit Renkum, Ooster-
beek en Wageningen sneller bereikbaar dan de clubs uit de afdeling Nijmegen.
Ook zag men een sportief voordeel. De afdeling Arnhem was kleiner, dan de afdeling Nijmegen. Zo had
de afdeling Arnhem geen hoofdklasse en dacht men hierdoor eerder te kunnen doorstoten naar de vierde
klasse. Ondanks alle verzoeken lukte het niet om over te gaan naar de afdeling Arnhem en bleef
S.D.O.O. gewoon in de afdeling Nijmegen.
Voor het eerste elftal waren deze jaren niet erg succesvol. S.D.O.O. speelde in de 2de klasse afdeling Nij-
megen en hoewel het zeker geen slecht team had, lukte het toch steeds weer net niet om te promoveren.
Wie van de spelers van toen,

Dirk Keuken Piet MeyndersWim Hendriks Wim Helmink Chris Siccama
Joke NijenhuisJan Nijenhuis Tonnie PolmanWim van Drempt Henk Thomassen
Henk Buyze Wout GoossensLeo Niels

herinneren zich niet de wedstrijden tegen A.A.C. uit Altforst. De uitwedstrijd werd verloren door een be-
nutte strafschop van Toon van der Locht. In de thuiswedstrijd, de laatste wedstrijd van het seizoen, moest
S.D.O.O. winnen, om nog kampioen te kunnen worden. Via een strafschop kwam S.D.O.O. op voor-
sprong, maar kort voor tijd was het dezelfde speler als in de eerste wedstrijd, die nu voor de gelijkmaker
zorgde. S.D.O.O. had het weer niet gered. A.A.C. was kampioen. Zo draaide S.D.O.O. jaarlijks bovenin,
maar gelukte het in de jaren 70 niet om te promoveren.

De lagere elftallen deden het in die jaren beter.
Zo werd in 1974 het derde elftal kampioen met o.a. de volgende spelers:
Wim Boswinkel Cor ten Westenend Joop v.Yzendoorn Teunis Willemsen
Geert v.Munster Riekele van Dolder Henk Thomassen  Johnnie .de Wilde
Wim Nijenhuis Henk Keuken Henk de Man Reyer Methorst
Hans Thomassen Ton Mol (leider)



Begeleidt door zeer veel supporters werd de kampioenswedstrijd voor het derde elftal gespeeld in en tegen
Angeren.
Door doelpunten van Teunis Willemse en Geert van Munster werd er met 2-1 gewonnen en zo was
S.D.O.O. 3 kampioen.

1976

Het jaar 1976 stond in het teken van het 50-jarig bestaan van de vereniging.
Het bestuur, dat bestond uit: Jan Beeker (voorzitter) Arnold Nijenhuis (sekretaris)

Anton Verheyen (penningmeester) Jan Kloosterman (akties)
Rook v.d.Lagemaat (jeugd) Wim Boswinkel (senioren)
Chris Siccama (senioren) Joop v.Yzendoorn (jeugd)
Albert Eikenaar (lid)

Het grootste kado voor dit jubileum zou natuurlijk een kampioenschap, met een daaraan verbonden promo-
tie naar de 1e klasse zijn. Maar helaas lukte dit niet. Andere elftallen deden het dit jubileumjaar beter.
Maar liefst 4 teams werden kampioen. Het tweede elftal bij de senioren en de D-pup., E1-pup., en de F1-
pup.
De drie jongste teams van de vereniging werden kampioen, hetgeen veel beloofde voor de toekomst.

Het bestuur had voor de organisatie van dit festijn een actiecomité in het leven geroepen.
Dit comité bestond uit de volgende leden: Gerrit Janssen,Jan Kloosterman, Wim Boswinkel,

Joop v.Yzendoorn en Frans v.Balgooi jr

Er was voor gekozen om de festiviteiten te houden in het weekend van Pinksteren, van 4  - 5 – 6 en 7 juni.
Omdat het clubgebouw te klein was, werd er een feesttent geplaatst.
Nadat de vierdaagse vrijdagavond was ingezet met een druk bezochte reunie voor oud-leden en een disco-
bal voor de oudere jeugd, verzorgd door VARA’s Drive-in show, ging zaterdagmorgen het jubileumfeest
pas goed van start.
Na een feestelijke tocht door het dorp, met muziekvereniging Concordia uit Driel en een open wagen,
waarop het bestuur, alsmede burgermeester J.A.Bolt en zijn echtgenote waren gezeten, werd aan de muur
van het clubhuis,’t Lage Land door de burgermeester een smeedijzeren plastiek onthuld.
Op deze zaterdag werd de jeugd, in de feesttent, bezig gehouden door “De Gezworen Kameraden”, terwijl
in de kantine de druk bezochte receptie plaats vond, waar de K.N.V.B. de bondsvlag met wimpel aan-
bood.
Op zaterdagavond kwam de John Woodhouse show, waarin naast John Woodhouse, Ciska Peters,
M.R.Loxias, Riny v.d.Lee, Marion Wardenaar en het Zig-Zag trio optraden. Dit werd, na in het begin wat
problemen gehad te hebben met de elektriciteit een geweldige happening.
De zondag begon met fruhshoppen, waarna ’s middags de jubileumwedstrijd S.D.O.O. – T.E.C. werd ge-
speeld.
In de wedstrijd tegen T.E.C. kon S.D.O.O., ondanks, of misschien ten gevolge van het feest geen vuist
maken.
S.D.O.O. verloor deze wedstrijd met 6-0. Ondanks de nederlaag werd er ’s avonds een groot feest ge-
vierd tijdens de dansavond. Op de maandag  (2de  Pinkserdag) werd een groot internationaal jeugdtoernooi
gespeeld met o.a. D.S.V.-Duisburg. Met deze vereniging had de jeugdafdeling van S.D.O.O. in die tijd
regelmatig uitwisselingen.

Op de Algemene Ledenvergadering, die nog in dezelfde maand werd gehouden, werd besloten om van de
reunie, zoals gehouden tijdens het 50-jarig jubileum, een jaarlijks terugkerend gebeuren te maken.
Alhoewel het een goed idee was, om dit te doen, hebben we toch 10 jaar moeten wachten op de volgende
reunie.
Het bestuur, dat op dit moment uit 9 personen bestond, werd weer terug gebracht tot 7 personen. Albert
Eikenaar, Jan Kloosterman en Rook v.d.Lagemaat traden af, terwijl Frans v.Balgooi  jr zitting nam in het
bestuur.



Het 50-jarig jubileum



De laatste periode van de jaren – 70 waren rustiger, dan de eerste jaren van deze periode en dan vooral
op bestuurlijk nivo. Bep Schrijner volgde Jan Beeker, die naar Limburg verhuisde, op als voorzitter.
In de jaren – 70 heeft de vereniging verschillende trainers gehad, die allen het idee hadden, dat het moge-
lijk moest zijn om met dit team hoger te spelen. Helaas lukte het niemand. Dit wil zeker niet zeggen, dat dit
aan de trainers lag.
Zij, Gerrit Nuininga, Marius v.Reemst, Janissen (zaterdagafd), Cees Bosveld, Heinz Kroon en Thijs
Stokking, deden hun uiterste best en werden over het algemeen ook echte clubmensen.

Jaren  -   80

Na Tonnie Nijenhuis, die halverwege de 60-jaren (de moeilijkste periode uit het bestaan van de vereniging)
de selektie-groep trainde, was er nu opnieuw een trainer gekomen met een  S.D.O.O. verleden.
Jan Teunissen, die inmiddels in Bemmel woonde, maar de laatste jaren weer bij S.D.O.O. speelde kwam
voor de groep te staan. Maar ook hij slaagde er niet in, om S.D.O.O. te laten promoveren.

In 1981 bestond de vereniging 55 jaar. Het bestuur besloot, om dit jubileum niet zo groots te vieren, dan het
60-jarig jubileum. Men wilde het deze keer houden bij een jubileumwedstrijd en een feestavond voor zowel
de jeugdleden, als de seniorenleden. De jubileumwedstrijd zou worden gespeeld tegen Driel, die toen in de
4e klasse speelde.
Helaas moest Driel afzeggen, omdat zij voor de Arnhem Cup moesten spelen. Trainer Jan Teunissen, die
aan zijn laatste seizoen bij S.D.O.O. bezig was, omdat hij trainer werd van Spcl Bemmel, regelde dat zijn
nieuwe club de tegenstander van S.D.O.O. werd. Spcl.Bemmel speelde in de 3e klasse en was dus een
goede tegenstander.
S.D.O.O. speelde een goede wedstrijd en wist door Robbie Onck zelfs een 1-0 voorsprong te nemen.
Kort voor tijd scoorde Spcl Bemmel de gelijkmaker, zodat de wedstrijd eindigde in 1-1, hetgeen een mooi
resultaat was. ’s Avonds was er een feestavond met medewerking van “The Marions” uit Arnhem. Voor
de jeugd was er een disco-avond georganiseerd.

Het was S.D.O.O. schijnbaar goed bevallen, om een trainer uit eigen gelederen te hebben. De opvolger
van Jan Teunissen werd Chris Siccama, die tot dat moment de trainer van de A-junioren was.
Het was tevens het moment, dat in de selektie enkele oudere spelers lager gingen spelen, waardoor de
jeugd een kans kreeg. Onder aanvoering van enkele routiniers, zoals Henk Thomassen, Bart de Wild, Joke
Nijenhuis en Tonnie Polman moest dit verder jeugdige team, de sportieve toekomst van S.D.O.O. gaan
bepalen.
In het seizoen ‘81-’82 draaide het team redelijk mee, maar kwam voor de promotieplaatsen nog te kort.

1983

Dit jaar zou dan eindelijk het jaar worden, waarop de vereniging vele jaren had moeten wachten.
Het bestuur bestond in die jaren uit:

Heinz Kroon (voorzitter) Dirk Keuken (sekretaris) Dik Derksen (penningmeester)
Gerrit Janssen (akties) Frits Onderstal (senioren) Henk Thomassen (onderhoud)
Ed Jansen (jeugdafd)

Het lukte  S.D.O.O. eindelijk, na 14 lange jaren van wachten, om kampioen te worden. Het werd kam-
pioen van de 2de klasse afdeling Nijmegen en promoveerde automatisch naar de 1e klasse. In een zeer
spannende competitie, waarin vooral strijd om de bovenste plaats werd geleverd met Echteld en DIOSA.
In de beslissende wedstrijd moest S.D.O.O. het opnemen tegen, het op dat moment op de tweede plaats
staande, Echteld.
Het werd natuurlijk een spannende wedstrijd, waarin Joke Nijenhuis S.D.O.O. in de eerste helft aan een
1-0 voorsprong hielp. Toen Ton Polman in de tweede helft 2-0 liet aantekenen, was de wedstrijd gelopen.
S.D.O.O. was echt kampioen. Door de nederlaag die Echteld leed, kwamen zij op de derde plaats terecht,
hetgeen inhield, dat zij promotiewedstrijden moesten spelen. DIOSA profiteerde van het verlies van
Echteld en promoveerde samen  met S.D.O.O. naar de 1 klasse. Uiteraard was het ’s avonds een groot



feest en kwam de trainer van DIOSA een fust bier voor de spelers van S.D.O.O. brengen vanwege het
feit, dat ook zij gepromoveerd waren. Het was zo gezellig, dat zelfs een gedeelte van de spelersgroep van
Echteld, ondanks het verlies, de hele avond bleven.

Op 21 en 22 mei werd het kampioenschap van het eerste elftal (lees: vereniging) officieel gevierd.
Op zaterdagmiddag was er een druk bezochte receptie, met opvallend veel oud-voorzitters,zoals Wim van
Goch, Ed v.d.Eyden en Bep Schrijner, die lieten zien, dat zij de vereniging nog steeds volgden. Op deze
receptie bood Bep Schrijner, die op dat moment shirtsponsor was, het gehele team trainingspakken aan.
Hij deed dit door aanvoerder Geurt Keuken het eerste exemplaar te overhandigen. ’s Avonds was er
feestavond, die werd verzorgd door “DC Four”. Het was een erg gezellige avond, waar je kon merken,
dat we te lang hadden moeten wachten op een kampioenschap. Op de zondag werd er door de jeugd ge-
voetbald en was er ’s avonds een kampioensdisco, waarmee dit feestweekend werd afgesloten.

Het kampioenselftal bestond uit de volgende spelers:
Peter Peelen Arnold van Dijken Joke Nijenhuis Ton Smit
William Janssen Bart de Wild Dik Thomassen Geurt Keuken
Peter Veldhuizen Ruud Leenders Arnold Schuiling Ton Polman
Henk Thomassen Gerard Meynders Peter van Bussel

In dit jaar werd er ook een wedstrijd gespeeld,waarin veel oud-S.D.O.O.-ers meededen. Het was dan wel
geen officiele reunie, maar het had er wel iets van weg. Joop Driessen had besloten om zijn voetbal-
schoenen aan de wilgen te hangen. Hij vond het na 35 jaar genoeg. Vanuit de vereniging werd aangege-
ven, dat hiervoor een afscheidswedstrijd gehouden moest worden. Joke Nijenhuis en Lenard Lamers orga-
niseerden een wedstrijd, waarvoor veel oud-gedienden naar “het Lage Land” kwamen.

Het team van de oudjes, dat onder leiding stond van H enk de Man en Franz van Balgooi sr (grens-
rechter), bestond uit:

Tinie Peters Jopie DriessenWim Janssen Appie Nijenhuis Tonnie Nijenhuis
Henk Roos Frans DriessenBas Roos Hans van Schaik Wim Nijenhuis
Jan TheunissenJan Roos Joop DriessenBertus Heymans Jan de Haan
Bart Gertsen Willy Burgers Henk RoelofseHenk Pallada

Er werd een wedstrijd gespeeld tegen het kampioenselftal. Dat de oudjes het voetballen zeker niet ver-
leerd waren bleek wel uit de wedstrijd. De kampioenen wonnen met 4-1, maar hadden niet zoveel tegen-
stand verwacht.
Het doelpunt voor de oudjes werd gescoord door Jan Roos. Kort voor tijd kreeg Joop Driessen een
publiekswissel en kreeg bloemen en geschenken aangeboden van Wim van Goch, Ed v.d.Eyden en van
Dirk Keuken, namens het bestuur.

Eén van die oudgedienden, Tonnie Nijenhuis speelde toen nog steeds wekelijks zijn wedstrijden in één van
de lagere elftallen. Toen hij in 1984, 50 jaar werd, kwam er zelfs een artikel over hem in de krant. Hij was
op elfjarige leeftijd begonnen, hetgeen inhield, dat hij al 39 jaar voetbalde. Zijn eerste wedstrijd speelde hij
op de werkschoenen van zijn vader. Hij gaf echter te kennen nog niet te willen stoppen. Hij genoot nog
teveel van het spelletje. Enkele jaren later moest hij noodgedwongen toch stoppen, nadat hij een verve-
lende blessure had opgelopen, want anders had hij waarschijnlijk nog steeds meegedaan.

De jaren 80 na 1983

Als voorbereiding op de competitie voor het seizoen ‘84-’85 kwam Vitesse naar sportpark “Het Lage
Land”, om het op te nemen tegen S.D.O.O. Vitesse trad aan met spelers als Peter Bosz, Herman Veen-
endaal, Remco Boere en Richard Budding. Ondanks deze grote namen werd Joke Nijenhuis, door de
“Gelderlander”, de meest opvallende speler genoemd. Toch wist Vitesse deze wedstrijd ruim met 10-1 te
winnen. Het doelpunt voor S.D.O.O. werd gescoord door Sander Boelens.

Ook was er in die jaren een trainerswissel. Chris Siccama stopte als trainer en ging zich binnen de vereni-
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ging met andere zaken bezig houden. Hij kwam in het bestuur van de vereniging. Zijn opvolger werd Jan
Bodde uit Arnhem. Het was de bedoeling,dat hij 2 jaar zou blijven, maar het ging  S.D.O.O. financieel niet
goed in die tijd. Besloten werd om in overleg met de trainer het contract af te kopen en te zoeken naar een
goedkopere oplossing. Chris Siccama kwam terug als trainer, zonder hiervoor een salaris te ontvangen. Na
afloop van het seizoen kreeg hij een kado aangeboden. Hiervoor was inmiddels ook een bestuurswijziging
geweest. Christ van Bussel volgde Heinz Kroon op als voorzitter.  Hij kon meteen gaan beginnen aan de
voorbereidingen voor het 60-jarig jubileum, dat in 1986 ging plaats vinden. Net als bij het 50-jarig jubileum
werd er besloten, om er een groot feest van te maken.
Ook nu werd er weer een jubileumcommissie gevormd, die de festiviteiten gingen organiseren.
De jubileumcommissie bestond uit:

Theo Niels, Joke Nijenhuis, Lenard Lamers, Marinus de Bruijn, GerritJanssen en Dik Derksen

De festiviteiten vonden plaats in het weekend van vrijdag 23 mei tot en met maandag 26 mei.
Op vrijdag kwamen de Duitse gasten aan van T.S.V.Furstenwald 1893, die dit weekend hier opbezoek
waren.
Zij werden ondergebracht bij gastgezinnen. Hierna maakten de pupillen van S.D.O.O. een rondrit door het
dorp, waarna op sportpark “Het Lage Land” de festiviteiten officieel geopend werden. ’s Avonds was er
een zeskamp, waaraan werd deelgenomen door : T.O.G., Toesj, T.S.V.Furstenwald, Kon.Julianaschool,
Gemeente, de Brug, H.T.V., B.V.H., Judovereniging en S.D.O.O.
Voor de jeugd was er gelijktijdig een discotheek, die werd verzorgd door Delta’s Daverende Discoshow.
Op zaterdag werd er voor de jeugdleden een zeskamp gehouden met als afsluiting een barbecue.
De reunie, met daaraan voorafgaand een onderling toernooi met oud-spelers, werd druk bezocht.
De drukbezochte feestavond werd verzorgd door de Heterense groep “Transit Four”.
Op zondagmorgen werd er door verschillende teams gevoetbald, terwijl er ’s middags, tijdens de receptie
de gelegenheid was om het bestuur, dat bestond uit:

Christ van Bussel (voorzitter) Dirk Keuken (secretaris) Dik Derksen (penningmeester)
Gerrit Janssen(akties) Frits Onderstal(onderhoud) Chris Siccama(senioren)
Heinz Kroon(jeugd)

te feliciteren met dit jubileum. De dag werd wederom afgesloten met een feestavond, die opnieuw ver-
zorgd werd door “Transit Four”. Op deze avond werd tevens de trekking gedaan van de “Super Jubileum-
loterij”, waarvan de opbrengst de kosten van het feest moesten dekken. Dankzij het goede werk van de
jubileumcommissie lukte dit ook.
Op maandag, de dag, dat S.D.O.O. 60 jaar bestond werd er ’s avonds een wedstrijd gespeeld tegen de
toenmalige semi-profs van FC Wageningen, waarin S.D.O.O. goed partij gaf, maar de wedstrijd wel ver-
loor.

Met de sportieve prestaties ging het redelijk. Het eerste elftal wist zich steeds te handhaven in de 1e klasse
afd. Nijmegen. Er waren zowel uitschieters naar boven, als naar beneden. In het seizoen’86-’87 kon
S.D.O.O. maar net boven de degradatieplaatsen blijven. S.D.O.O. eindigde op de twaalfde plaats, terwijl
de dertiende plaats betekende, dat er degradatiewedstrijden gespeeld moesten worden. Victoria  moest nu
spelen om degradatie, terwijl A.A.C. dit seizoen degradeerde naar de 2e klasse. Een jaar later, het seizoen
‘87-’88, ging het beduidend beter.Nu speelde S.D.O.O. mee om de bovenste plaatsen. Helaas werd er net
geen promotieplaats bereikt. S.D.O.O. werd uiteindelijk achter kampioen N.E.C. en het op de tweede
plaats geeindigde Valburg, dat promotiewedstrijden moest spelen, derde.
In het seizoen ‘88-’89 bleef   S.D.O.O. in de thuiswedstrijden ongeslagen, maar verloor in de uit-
wedstrijden teveel punten om voor promotie in aanmerking te komen. Na dit seizoen werd Rik Gerritsen
uit Renkum trainer. Hij zou bij S.D.O.O. maar liefst 7 seizoenen vol maken. Dit werd na Chris Siccama de
tweede trainer, die lang in dienst van de club zou blijven. S.D.O.O. was dicht bij de promotieplaatsen ge-
weest, maar ondanks dat speelde het in het seizoen ‘89-’90 niet mee om de bovenste plaatsen, maar ein-
digde in de middenmoot.



Het 60-jarig jubileum



1987  3e Kampioen
Staand v.l.n.r.: J. Menting, W. Goossens, F. Geurtz, B. Wilk, W. v. Dijken, G. v. Munster,
T. Polman en W. Evers Gehurkt v.l.n.r.: L. Niels, B. Willemsen, J. v. Dijken, W. Keuken, T. Nijenhuis,
J. v. Dijken en C. Keuken

Het eerste elftal met trainer J. Bodde
Staand v.l.n.r.: J. Bodde, G. Keuken, G. Schoeman, T. Roelofse, S. v. Busssel.
W. Schrijner en E. v.d. Steeg Gehurkt v.l.n.r.: B. Wennekes, A. Heijmans, F. Driessen, W. Janssen, G.
Meijnders en P. Velthuizen



Jaren  - 90

Frans van Balgooi(jr) was inmiddels voorzitter geworden (in 1989) en daarmee de opvolger van Christ van
Bussel.  Zijn grote doel was om met S.D.O.O. uit de afdeling Nijmegen te komen en te promoveren naar
de K.N.V.B. Maar zover was S.D.O.O. nog lang niet. S.D.O.O. bezat goede jeugdelftallen en men
hoopte,dat daar moest op den duur iets uit moest komen. Het bestuur was inmiddels bijna helemaal gewij-
zigd en bestond nu uit:

Frans van Balgooi (voorzitter)Marinus de Bruijn (sekretaris)Heinz Kroon (penningmeester)
Joke Nijenhuis (senioren) Geurt Keuken (jeugd) Frits Onderstal (onderhoud)
Wim Rutjes (akties)

Alhoewel in een eerder stadium al het een en ander aan de kantine was gedaan, wilde het bestuur het ge-
bouw nu grondig opknappen. S.D.O.O. miste hiervoor echter het geld. De gemeente was bereid om een
stimuleringssubsidie te geven van f5500,— en om een gemeentegarantie af te geven voor f28200,—. Zo-
wel de kantine, als de kleedruimtes konden nu onder handen genomen worden.
Het jaar 1991 stond vooral in het teken van het 65-jarig bestaan van de vereniging. Er werd gehoopt op
een kampioenschap of een promotieplaats. De festiviteiten werden niet zo groots opgezet, als bij het vorige
jubileum.
Maar men wilde het ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er werd een driedaags programma gemaakt in
het weekend van vrijdag 24 mei tot en met zondag 26 mei.
In jeugdcentrum Barracoude werd op vrijdag een discoavond georganiseerd met medewerking van
“Keizerstad Radio”. Op zaterdag was er een zeskamp voor de jeugd met een voetbalwedstrijd tussen de
jeugd en de ouders.
Vooraf gaande aan de reunie, die gehouden werd in dorpshuis “De Rauwendaal”, was er een wedstrijd
tussen oud-leden. ’s Avonds was er een feestavond in “De Rauwendaal” m.m.v. Melody. Op zondag
speelde het dameselftal tegen een oud-dames elftal en speelde het 2de elftal tegen Toesj. Het eerste elftal
speelde tegen de semi-profs van FC Wageningen. ’s Avonds was er open huis in de kantine m.m.v. Transit
Four.

In dezelfde periode was men bij S.D.O.O. meer bezig met de nacompetitie, voor promotie naar de hoofd-
klasse, dan met het jubileum. S.D.O.O. was achter kampioen Lienden, als tweede geeindigd in de 1e

klasse A. Dit gaf recht op het spelen van nacompetitie-wedstrijden. De tegenstanders waren HAVO (12e

in de hoofdklasse) en Trekvogels (2e in de1e klasse B). S.D.O.O. begon de serie met een uitwedstrijd bij
HAVO. In een spannende wedstrijd nam S.D.O.O. een 1-0 voorsprong door Rene Petersen, die uit een
vrije trap van Jasper Bal, de bal tegen het net schoof. HAVO kwam toch nog gelijk. De maker van dit
doelpunt was de onfortuinlijke S.D.O.O.-speler Willy Peters. Kort voor tijd besliste Wilfried Schrijner door
middel van een kopbal de wedstrijd. Na elke wedstrijd moest een strafschoppenserie genomen worden, die
van belang zouden zijn bij een gelijke eindstand van de totale nacompetitie. S.D.O.O. nam deze serie
slecht en verloor deze serie met 3-2. De volgende wedstrijd was Trekvogels – HAVO. De wedstrijd met
3-2 door HAVO gewonnen, terwijl zij de strafschoppenserie verloren met 5-4. Bij de strafschoppenserie
waren echter fouten gemaakt, waartegen door HAVO bezwaar werd aangetekend. S.D.O.O. moest nu
de laatste wedstrijd thuis tegen Trekvogels spelen.
Bij een gelijkspel of winst zou S.D.O.O. promoveren. S.D.O.O. verloor de wedstrijd echter met 1-0. De
strafschoppenserie werd echter met 3-1 gewonnen. Dit hield in dat alle teams een gelijk aantal punten en
dat ook het doelsaldo precies gelijk was. In de strafschoppenserie had ook elke vereniging 1x gewonnen.
Wel had S.D.O.O. hierin het beste doelsaldo. Door de onregelmatigheden bij de strafschoppenserie van
HAVO-Trekvogels kon nu geen beslissing genomen worden. De K.N.V.B. kwam met verschillende voor-
stellen, maar hierin kon S.D.O.O. zich niet vinden. S.D.O.O. schakelde zelfs een advocaat in, om onder-
steund te worden. De uiteindelijke oplossing was, dat de K.N.V.B. besloot om, HAVO, Trekvogels en
S.D.O.O. voor het volgende seizoen allemaal in te delen in de hoofdklaase. S.D.O.O. was dus eindelijk
gepromoveerd en terug, na 27 jaar, in de hoofdklasse.

In dit jaar werd er ook voor de eerste maal gestreden om de Gemeentecup. Het ging hier niet om alleen
wedstrijden van de eerste elftallen Driel, E.M.M. en S.D.O.O. De E- en F- pupillen, de veteranen en de



eerste elftallen speelden tegen elkaar, waarna de punten bij elkaar opgeteld werden, om de winnaar aan te
wijzen. Driel was de eerste winnaar van de Gemeentecup. Deze wedstrijden zouden jaarlijks gespeeld
worden, maar na een paar jaar werden deze wedstrijden om de Gemeentecup niet meer gespeeld, omdat
er te weinig animo was.

Het eerste seizoen in de hoofdklasse werd een moeilijk seizoen. S.D.O.O. wist zich maar net te handha-
ven. In de laatste wedstrijd speelde S.D.O.O. gelijk (1-1) tegen Avios. S.D.O.O. eindigde 1 punt boven
Ewijk, dat nu samen met S.V.O.’68 en D.V.O.L. degradeerde naar de 1e klasse. S.D.O.O. moest opnieuw
nacompetitie spelen en wist zich op deze wijze te handhaven in de hoofdklasse. In de twee volgende jaren
speelde S.D.O.O. goed mee en eindigde respectievelijk op een 5e en 8e plaats.

In 1993 kwam het bericht, dat het trainingsveld en het toenmalige tweeede veld moesten wijken voor de
uitbreiding van het industrieterrein. S.D.O.O. wilde hieraan wel meewerken, maar hadden wel wat proble-
men met de wijze waarop de gemeente de nieuwe velden wilden realiseren  Er lagen brede sloten achter
de te realiseren velden. Dit was in de eerste plaats een gevaar voor de jeugdleden,die daar moesten trai-
nen. Een ander punt was, dat ook de ballen, die over de sloot gingen weer moesten worden opgehaald.
Hiervoor moest je kilometers om rijden, om deze ballen weer terug te krijgen. Na goed overleg tussen de
gemeente en het bestuur werd er voor alle problemen een oplossing gevonden. S.D.O.O. had de velden en
de trainingsvelden nu mooi bij elkaar liggen en was er in feite alleen maar op vooruit gegaan. Er kwamen
zelfs 4 extra lichtmasten op de trainingsvelden, zodat de hele oefenhoek altijd gebruikt kon worden.

Eindelijk naar de KNVB .

Het grote doel van het bestuur en met name van voorzitter Frans van Balgooi was om te promoveren naar
de 4e klasse KNVB. Al jaren hoopte men hierop, maar steeds kwam S.D.O.O. te kort om dit te verwe-
zenlijken.
Het seizoen ‘94-’95 lukte dit dan eindelijk. Het ging echter niet van een leien dakje. In de competitie was
het in de hoofdklasse, zowel bovenaan, als onderaan de ranglijst erg spannend  Elke wedstrijd , met name
aan het eind van de competitie, had zijn belangen. S.D.O.O. en Trajanus, dat gedegradeerd was uit de 4e

klasse, streden zij aan zij om de titel. S.D.O.O. speelde de laatste wedstrijd bij HAVO en won deze wed-
strijd, na 2x achter gestaan te hebben, met 5-2.
Trajanus won hun laatste wedstrijd eveneens, met 2-1 tegen RODA’28, zodat beide clubs samen bovenaan
eindigden.
Eeen beslissingswedstrijd moest de kampioen aanwijzen. Op 21 mei 1995 werd deze wedstrijd gespeeld op
het sportpark van spcl Bemmel. Trajanus begon de wedstrijd sterk en opende al snel de score. Nog voor
rust leek het, dat Jasper Bal zou scoren, maar hij vond de keeper op zijn weg, uit de rebound scoorde
Wender de Beet de gelijkmaker. In de tweede helft dreigde het als nog mis te gaan. Trajanus kreeg een
strafschop te nemen. Maar doelman Erwin van de Steeg wist de bal uit het doel te houden. Uit een snelle
aanval via John Lenting wist uiteindelijk Jasper Bal de beslissende treffer te scoren.

S.D.O.O. was kampioen en promoveerde naar de 4e klasse KNVB.

De spelersgroep, die dit realiseerde, bestond uit:

Jasper Bal Wilfried Schrijner Dennis Nijenhuis Tommie Aalbers
Erik van BrandenburgJohn Wels Jopie Bosman John Lenting
Norbert Jan Konings Peter van Bussel Teunis Roelofse Rene Petersen
Erwin van de Steeg Wim Nijenhuis Bob Siccama Edwin Courbois
Ruud Heymans Wender de Beet

De begeleiding van dit team bestond uit : Rik Gerritsen (trainer), John de Lange (2e trainer), Peter Velt-
huizen (verzorger) Ed Jansen (grensrechter), Joop Driessen (leider), Rene Tommel (keeperstrainer).

S.D.O.O. speelde het eerste jaar in de 4e klasse E voornamelijk tegen degradatie. De meeste vereniging
kenden we nog van het verleden. Het waren voornamelijk clubs, die voorheen uitkwamen in de afd Nijme-
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gen. De doelstelling was handhaven. Het lukte het team van Rik Gerritsen, die inmiddels te kennen had
gegeven de club aan het eind van het seizoen, na 7 seizoenen, te verlaten, om zich te handhaven. De laat-
ste wedstrijd werd tegen en in Lienden met 1-2 gewonnen en dit was net voldoende, om Trekvogels en
Union onder zich te houden.

Theo Leenders uit Elst nam het roer van Rik Gerritsen over en kon, in het seizoen ‘96-’97, verder met
dezelfde spelersgroep. S.D.O.O. eindigde dit seizoen op de 9e plaats, maar bleef in ieder geval in punten
verder weg van de degradatiegroep en dat gaf hoop voor de toekomst.Inmiddels was Leen Winter voorzit-
ter geworden, als opvolger van Frans van Balgooi. In het seizoen ‘97-’98 werd S.D.O.O. ingedeeld in de
4e klaase F, hetgeen inhield, dat we niet meer tegen de Nijmeegse clubs, maar tegen de Arnhemse clubs
moesten spelen. In een ver verleden hadden we hier nog eens om gevraagd, maar nu zaten we er niet op
te wachten en waren net zo lief in de 4e klasse E gebleven. De eerste twee wedstrijden gingen verloren,
maar toch wist S.D.O.O. daarna terug te komen en speelde deze competitie voornamelijk in de midden-
moot. Ondanks dat de laatste drie wedstrijden werden verloren, een slecht begin en een slecht einde, ein-
digde S.D.O.O. op de 8e plaats.
Inmiddels had S.D.O.O. in Tonnie Jansen zijn achttiende voorzitter, sinds de oprichting in 1926. Hij volgde,
halverwege het seizoen ‘97-’98, Leen Winter op, die maar zo kort voorzitter is geweest, omdat het niet
meer was te combineren met zijn werk.
Trainer Theo Leenders vertrok uit Heteren naar Dodewaard en werd opgevolgd door Ron Stoffelen uit
Elst, die daarvoor trainer van Spcl Valburg was. Jasper Bal, jarenlang met o.a. Peter van Bussel de spel-
bepalende speler, besloot om lager te gaan voetballen, hetgeen jammer was, omdat hij zeker nog het één
en ander  voor dit jonge team had kunnen betekenen.
S.D.O.O. startte goed aan de competitie en stond na drie wedstrijden zelfs op de 2de plaats. In de vol-
gende 5 wedstrijden werd er slechts 1 punt gehaald en S.D.O.O. zakte naar de laatste plaats. Halverwege
de competitie kwam S.D.O.O. weer wat opzetten en leek handhaven toch mogelijk. Maar in de laatste
wedstrijden ging het toch mis en eindigde S.D.O.O. nog voor Vitesse ’92 op de voorlaatste plaats. Dit
hield degradatie naar de 5e klasse in.

Terugkeer naar de 4e klasse in het seizoen 1999-2000..

S.D.O.O. behield ongeveer dezelfde spelersgroep en ging met trainer Ron Stoffelen (2e jaar), proberen om
het verloren terrein te heroveren. S.D.O.O. begon sterk aan de competitie en deed direkt mee om de bo-
venste plaatsen. Na 4 wedstrijden stond S.D.O.O. boven aan de ranglijst.Het was jammer, dat Peter van
Bussel vanwege zijn werkzaamheden, halverwege het seizoen moest stoppen als speler van het eerste
elftal. Rene Petersen, die eerder al lager was gaan voetballen, nam de vrijgekomen plaats in, om sturing te
geven aan de toch wel erg jonge groep.
Dit pakte goed uit. Met nog drie wedstrijden voor de boeg werd S.D.O.O. op zondag 9 april 2000 kam-
pioen.
De kampioenswedstrijd werd in Renkum gespeeld tegen R.V.W. Nadat R.V.W. na een uur spelen de lei-
ding nam, was het uitgerekend Rene Petersen, die met een prachtig schot voor de gelijkmaker zorgde.
Dennis Jacobs zorgde in de 80e minuut voor de 2-1 voorsprong, waarna Tonnie Nijenhuis en Bas Karsch in
de laatste minuten voor een 4-1 eindstand zorgden. S.D.O.O. was kampioen en keerde na 1 jaar weer
terug naar de 4e klasse.
Het team dat dit realiseerde bestond uit de volgende spelers:

John Wels Peter van de Spek Teunis Roelofse Dennis Nijenhuis
Max Jansen Edwin  Courbois Peter van de Berg Tonnie Nijenhuis
Rene Petersen Bob Siccama Frank Siccama Dennis Jacobs
Harry Kremers Bas Karsch John Welgraven Sebastiaan Jansen
Tjerk Vos Peter van Bussel

De begeleiding bestond uit: Ron Stoffelen (trainer), Stef Onderstal (leider), Ruud Heymans (leider), Peter
Velthuizen (verzorger), Peter Weyman (grensrechter).
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Uiteraard werd er een groot feest gevierd en kon men op de receptie de spelers en het bestuur feliciteren
met dit kampioenschap. Het bestuur bestond uit:

Tonnie Jansen (voorzitter) Leo Hendriks (sekretaris) Ton Gerrits (penningmeester)
Gerard van Drempt (activiteitencoordinator) Henk Hartemink (Technische zaken)

In het seizoen 2000-2001 begon S.D.O.O. erg sterk en stond zelfs even bovenaan. Halverwege het sei-
zoen kwam er echter een terugslag en kon S.D.O.O. deze hoge klassering niet handhaven. Nu kort voor
het einde van het seizoen kunnen we al rustig stellen, dat S.D.O.O.dit seizoen in de middenmoot zal eindi-
gen en volgend seizoen weer zal uitkomen in de 4e klasse.

Onder voorzitterschap van Tonnie Jansen is er een wijziging doorgevoerd m.b.t. het aantal bestuursleden.
Het bestuur bestaat uit 5 leden.Voorheen was het gebruikelijk om een bestuur te hebben met 7 leden. Nu
is er besloten om meer met commissies te gaan werken, waar ook meer verantwoordelijkheden worden
gelegd. Het bestuur en de commissies zijn nu druk bezig met de op hande zijnde verhuizing naar de west-
kant van het dorp. De velden en het clubgebouw moeten wijken voor de uitbreiding van het industrieter-
rein. Inmiddels zijn de tekeningen voor de velden en het clubgebouw gereed en kan men spoedig beginnen
met het aanleggen van de velden en de bouw van het clubgebouw. Het was de bedoeling dat S.D.O.O.
komend seizoen al op het nieuwe sportpark zou moeten spelen, maar dit wordt lang niet gehaald. Dit jaar
vieren we het 75-jarig bestaan. Hiervoor is een commissie samengesteld, die de festiviteiten aan het orga-
niseren zijn. We vieren het 75 jarig bestaan op sportpark “Het Lage Land” en gaan op naar het 100-jarig
bestaan en hopen op veel succes in die jaren op het sportpark aan de “Kromme Dijk”.

DE  JEUGDAFDELING

De jeugdafdeling is altijd een belangrijke afdeling binnen de vereniging geweest. De diverse jeugdbesturen,
jeugdleiders en jeugdtrainers hebben er altijd weer voor gezorgd, dat de jeugd van Heteren aan hun trek-
ken kwamen, zowel wat betreft het voetbal, als andere aktiviteiten. Ook de seniorenafdeling had baat bij
een goede jeugdafdeling. S.D.O.O. speelt altijd met eigen spelers, waarbij veel jeugdspelers een kans krij-
gen in de senioren en met name in het eerste elftal.

In de vijftiger jaren ging men zich bij S.D.O.O. bezig houden met het jeugdvoetbal. Daarvoor werd het
jeugd-voetbal geregeld in samenwerking met de seniorenafdeling. In de winter-maanden kon er niet ge-
traind worden op het veld, omdat men toen nog niet over verlichting beschikte. Er werd getraind in het
dorp en dan bleef het meestal bij rondjes lopen door de straten van Heteren. JanVelthuizen was één van
de eersten, die optrad als trainer van de jeugdafdeling. Veel oud-spelers van toen heeft hij bijvoorbeeld het
stoppen en koppen van de bal bijgebracht, wat voor hem belangrijke onderdelen waren. Later namen eer-
ste elftal-spelers, waaronder Tonny Nijenhuis, later ook nog trainer bij de senioren, de trainingen over.

De jeugdafdeling werd steeds groter. S.D.O.O. was de enigste sportvereniging in Heteren.
Er kwamen elftallen in verschillende leeftijdsgroepen en de leeftijd, waarop men ging voetballen werd
steeds lager. Naast juniorenvoetbal kwam er ook pupillenvoetbal.

S.D.O.O. probeerde een jeugdafdeling op te zetten, die onder toezicht van het bestuur, zelfstandig functio-
neer-den. Ded Keuken, Jacques van Harn, Theet van Haeren en Geert de Bruyn zaten in die jaren in de
jeugd-commissie en gingen kijken hoe zij het jeugdvoetbal konden verbeteren. In die jaren was Jan
Theunisse, later trainer bij de senioren, de jeugdtrainer.
In de latere jaren werd S.D.O.O. ook bekend vanwege het organiseren van allerlei reisjes.
Geert de Bruyn was hiervan eigenlijk al de voorloper. Hij organiseerde halverwege de zestiger-jaren een
reisje met de toenmalige A-junioren naar Broekhuizen (bij Arcen).
Hij was altijd met deze groep bezig en heeft hen zover gekregen, dat veel spelers uit deze groep later in de
vereniging aktief zijn geweest als bestuurder, jeugdleider, trainer en leider.

Inmiddels was Stoffel Keuken in het jeugdbestuur gekomen. In de begin jaren 70 waren er binnen het be-
stuur nog al wat problemen. Hij was het echter, die er samen met de jeugdleiders voor zorgde, dat de
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jeugdafdeling buiten schot bleef. Hij bleef bij een bestuurscrisis, naast de voorzitter, in het bestuur aanwe-
zig, om de belangen van de jeugdafdeling te kunnen behartigen. Rinie Nijenhuis was in die jaren erg be-
langrijk voor de jongste jeugd. Hij trainde op zijn vrije woensdagmiddag alle pupillen, zodat de jongste jeugd
niet in de avonduren behoefde te trainen. Stoffel en Rinie kwamen beiden uit grote gezinnen, waar
S.D.O.O. regelmatig onderwerp van gesprek was. Het was dan ook niet verwonderlijk, dat de broers van
Rinie (Arnold en Joke) en van Stoffel (Coen, Dirk, Henk en zwager Chris) zich ook bezig gingen houden
met de jeugd van S.D.O.O. In die jaren werd er door S.D.O.O. deelgenomen aan de jeugdkampen, die
door de K.N.V.B. werden georganiseerd. Zo ging de jeugd, die in die jaren nog niet zo verwend waren
met vakantietrips, met S.D.O.O. op vakantie.
Er werden kampen bezocht in o.a. Lage Vuursche, Baarn, Hoek van Holland en Zeist.
Voor de pupillen werden er reisjes georganiseerd naar kampeerboerderijen in Renkum. We hadden toen
nog geen direkte verbinding met Renkum. We gingen op de fiets over het Renkumse veer. Het leek voor
de meesten al een heel eind van huis. Er werden, naast de spelletjes, die gedaan werden, bezoeken ge-
bracht aan de Westerbouwing, Kasteel Doorwerth en zwembad “de Branding”. Het waren hele leuke
weekenden.
Financieel had S.D.O.O. het moeilijk. Binnen de jeugdafdeling was men altijd bezig om op de een of an-
dere manier geld binnen te halen. Gerrit Janssen organiseerde de meeste akties. Hij deed dat in het verle-
den zowel voor de jeugd, als voor de senioren. Zo werd tijdens de kermisdagen de snoeptent altijd bemand
door vrijwilligers van de jeugdfdeling van S.D.O.O. Ook Piet ten Westenend was hier aktief in en gooide
de snoeppot, waarvan het aantal geraden moest worden, jaarlijks over de dansvloer, zodat de jeugd gratis
snoep kon rapen. Heel belangrijk was in die jaren de verjaardagsaktie. Hebel v.d. Wal bracht bij iedereen
die jarig was een envelloppe en haalde die na de bewuste verjaardag, hopelijk gevuld, weer op. Hij deed
dit door heel Heteren en heeft veel geld opgehaald, waar de andere aktiviteiten van betaald konden wor-
den.
De trainingen voor de jeugd werden in die periode gedaan, door goedwillende jeugdleiders, die allen op hun
eigen manier de jeugd tijdens de trainingen bezig hielden. Wel hadden enkele jeugdleiders met goed gevolg
de cursus “jeugdleider”, die door de KNVB werd georgani-seerd, afgelegd. Er waren toen bij S.D.O.O.
nog geen betaalde jeugdtrainers.
Om toch een beetje op dezelfde manier te gaan werken schreef Dirk Keuken een jeugdplan voor
S.D.O.O. Het voorbeeld kwam van ESCA-Arnhem, die hier al langer mee bezig waren en er al ervaring
mee hadden. Op deze manier kregen we toch wat meer lijn in met name de jeugdtrainigen.

Ook binnen de jeugdafdeling bleven de jeugdleiders komen en gaan, het is dan ook onmogelijk, om alle
jeugdleiders, die aktief zijn geweest te benoemen, terwijl iedereen toch even belangrijk is geweest. Frans
van Balgooi (jr), Eddie Jansen en Wout Janssen zijn als voorzitter belangrijk geweest voor de jeugd-
afdeling. Ook binnen de jeugdafdeling kregen we wat meer mogelijkheden. De trainingsfaciliteiten werden
beter en er kwamen zelfs jeugdtrainers. Douwe Beyaard, Chris Siccama, Jep van Maanen en Marcel
Nijenhuis zijn hier jeugdtrainer geweest. Het voetbal ging er met name in de hogere junioren op vooruit.
De A- en B-junioren gingen meespelen om het kampioenschap. Er kwam een betere doorstroming naar de
senioren.
Er werd een jeugdcoordinator, eerst Heinz Kroon, later Chris Siccama en nu Ton Gerrits, aangesteld, on-
der andere om ervoor te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk op de zelfde manier werkt.

Halverwege de negentiger jaren was het vooral Geurt Keuken, die het voortouw nam binnen de jeugd-
afdeling. Hij hield zich in feite overal mee bezig. Hij zat in het bestuur, maar hielp ook mee met de organi-
satie van andere aktiviteiten.

In 1994 lukte het S.D.O.O. om Gerrie en Arnold Mühren naar Heteren te halen. Zij verzorgden een clinic
voor de jeugd van S.D.O.O. en E.M.M. Deze dag trad Brugman Schoenen en Sport op als sponsor en
bezorgde de Heterense en Randwijkse jeugd een onvergetelijke middag.

De jeugdafdeling van S.D.O.O. is altijd erg aktief geweest in het organiseren van aktiviteiten naast het
voetballen. We kunnen hier niet alles letterlijk benoemen, maar vanaf de jaren 70, nadat we een eigen
sportpark hadden werden er aktiviteiten georganiseerd, als sportdagen, zeskampen, onderlinge toernooien.
Alhoewel de verjaardagsaktie helaas niet meer bestaat, doet de jeugdafdeling nog altijd aan akties om aan
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extra geld te komen, onder andere de eieraktie en de grote clubactie.
Ook is men al jaren aktief met de jeugd in de zaal. Eerder deden teams mee aan het zaalvoetbaltoernooi
van TOKO-boys in Driel. Ook werd er regelmatig op zaterdag gevoetbald in sporthal “De Bongerd”. Nu
wordt er sinds enkele jaren, in de wintermaanden zelfs een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd voor alle
pupillenteams, waaraan ook meegedaan wordt door verschillende andere verenigingen uit de omgeving.
Met name de afslui-tingsdag van dit toernooi is een ware happening.
Ook de uitstapjes worden nog jaarlijks gedaan. De pupillen gaan tegenwoordig naar Beekbergen, waar de
jeugdleid(st)ers hen een onvergetelijk weekend bezorgen.
De junioren zijn jaren achtereen naar Ameland geweest, waar het vooral feest was. Het waren voor de
junioren uitstapjes, die ze nooit zullen vergeten. Er worden nu ook regelmatig gezellige avonden georgani-
seerd, zoals bowlingavonden.

Onder leiding van Henk Hartemink (bestuurslid technische zaken) en Ton Gerrits (jeugdcoordinator) moe-
ten we proberen, om met behulp van de jeugdtrainers en jeugdleiders de voetbalprestaties naar een hoger
plan te tillen.
Erg belangrijk is het ook om van elke leeftijdscategorie een team te hebben. Op dit moment hebben we
helaas geen A-junioren, waardoor we het direkte contact tussen de jeugd en de senioren een beetje mis-
sen. Een A-juniorenteam is belangrijk voor een vereniging, omdat daar de toekomstige eerste elftal spelers
uit moeten komen.

Bijna alle aktiviteiten, zoals eerder omschreven worden ook nu nog steeds gedaan door de huidige groep
jeugdleiders. We moeten dit proberen vol te houden, zodat de jeugd graag lid is van S.D.O.O.

DE VOORZITTERS

S.D.O.O.  heeft nu, in Tonny Jansen, zijn achttiende voorzitter.
De volgende voorzitters gingen hem vooraf.

De eerste voorzitter was Hannes van  Haeften. Hij was voorzitter van 1926-1929.De vereniging telde
op dat moment slechts 15 leden. Ondanks het geringe aantal leden,was het voor de voorzitter een drukke
tijd. Hij was namelijk naast voorzitter ook elftalleider en grensrechter. Onder zijn voorzitterschap werd
S.D.O.O. in het seizoen 1927-1928 kampioen.

Jan Roos was de volgende voorzitter. S.D.O.O. had enkele seizoenen niet deelgenomen aan het spelen
in competitie-verband, in verband met een tekort aan spelers. In deze rustige periode was er geen voorzit-
ter.
Jan Roos werd voorzitter, toen S.D.O.O. weer ging deelnemen aan de competitie. Hij is ook nog enkele
jaren, samen met zijn broer Bart, aktief geweest als speler. Zijn zoons Henk en Jan speelden later in het
team, dat in het seizoen 1959-1960 kampioen werd. Henk is later ook nog aktief geweest als bestuurslid.

Hent Daniel was de opvolger van Jan Roos. Hij was betrokken bij de club,omdat hij alle spelers kende,
via zijn werk. De meeste spelers en anders wel de vaders van de spelers werkten bij van Wijck’s  Waals-
teenfabriek.
Zijn zoon Grad was de eerste doelverdediger van S.D.O.O. en heeft dit doel ook heel wat jaren met suc-
ces verdedigd.

Fons Janssen werd net voor de oorlogsjaren voorzitter en bleef dit ongeveer 20 jaar. Hij is hiermee de
langstzittende voorzitter van  S.D.O.O. Iedereen kende hem als bakker en als eigenaar van de VIVO-
winkel.
Onder zijn voorzitterschap lukte het de vereniging om voor het eerst een eigen clubgebouw neer te zetten.
Het lukte tijdens zijn voorzitterschap ook om eindelijk weer eens kampioen te worden, helaas werden later
de promotiewedstrijden niet gewonnen en bleven we in afdeling Nijmegen.

Joop Brugman was zijn opvolger en ook hij is lange tijd als voorzitter aan de club verbonden geweest.
Zijn voorzitterschap is in twee delen geweest. De eerste periode duurde 5 jaar. Hij had problemen, om het



voorzitterschap te combineren met zijn werkzaamheden. De schoenenzaak koste zoveel tijd, dat hij ervoor
koos om terug te treden als voorzitter. Toen er later toch weer een beroep op hem werd gedaan, is hij toch
weer terug gekomen als voorzitter. Hij leidde de club samen met de overige bestuursleden en in het bijzon-
der met secretaris Ded Keuken door de roerige jaren na 1964. Op een gegeven moment gaf hij toch te
kennen, dat hij wilde stoppen.  Zijn enige vrije dag (zondag) ging helemaal op in het voetballen. Hij wilde
deze dag toch gaan besteden aan zijn gezin. In totaal is hij 9 jaar voorzitter geweest.

Jan Nijenhuis was voorzitter in de korte periode, toen Joop Brugman was teruggetreden als voorzitter.
Hij was voordien vele jaren penningmeester geweest. Hij wilde eigenlijk  helemaal geen voorzitter worden,
maar gewoon penningmeester blijven. Omdat de nood erg hoog was, heeft hij, als groot clubman, toch toe-
gestemd. Hij heeft toch Joop Brugman weer weten over te halen, om terug te komen als voorzitter. Jan
Nijenhuis is ook jaren aktief geweest als speler van het eerste elftal. Later is hij benoemd tot “erelid” van
de vereniging.

Henk Niels werd in de Algemene Ledenvergadering, na 2 stemrondes gekozen tot opvolger van Joop
Brugman. Voor het eerst waren er meerdere kandidaten voor de functie van voorzitter. Henk Niels was in
die tijd vooral bekend als de eerste scheidsrechter uit Heteren, die wedstrijden namens de K.N.V.B. floot.
In deze periode heeft het bestuur zich vooral bezig gehouden met een structuurwijziging binnen het bestuur
van de vereniging.

Wim Bloemink was de opvolger van Henk Niels. Hij woonde nog maar kort in Heteren, maar kende de
vereniging via Ed v.d.Eyden, die in die periode jeugdvoorzitter was. Naast het voorzitterschap zette hij zich
vooral in, in het opzetten van het clubblad, wat vooral in zijn tijd tot stand gekomen is. Helaas is hij maar
kort voorzitter geweest. Hij moest vanwege gezondheidsredenen stoppen met zijn functie. Hij bleef hierna
wel aktief binnen de redaktie van het clubblad.

F.Plevier kwam in een moeilijke tijd bij de vereniging binnen. Er was een crisis binnen de vereniging,
waarbij het bestuur verzocht werd af te treden. Na veel vergaderen bleef het bestuur zitten met uitzonde-
ring van de voorzitter. Bijna niemand kende F.Plevier, maar toch werd hij gekozen als voorzitter. Hij had de
moeilijke taak om het zowel de zondagafdeling, als de zaterdagafdeling naar de zin te maken. Er waren
zoveel tegenstellingen, dat dit onbegonnen werk was.

Ed van de Eyden, die al verschillende bestuursfuncties had gehad werd nu de nieuwe voorzitter. Als we
in Heteren zijn naam noemen, dan denken we direkt aan het clubgebouw. Vooral hij heeft de bouw voor-
bereid en hij wist ook velen te motiveren, om te helpen met het bouwen. Hij wist de vele vrijwilligers altijd
weer te motiveren om te komen helpen. Zelf was hij ook altijd op de bouw te vinden.

Wim van Gogh kennen we vooral, als de man die jarenlang  wethouder van de gemeente Heteren was.
Ook voor S.D.O.O. heeft hij veel gedaan. Naast het leiden van de vereniging als voorzitter was hij ook
met diverse akties aktief. Hij zette zich ook in bij jeugdaktiviteiten.Wim van Gogh was uiteraard de con-
tactpersoon met de gemeente, hetgeen dan ook soepel verliep. Door zijn werk en het wethoudersschap
had hij toch te weinig tijd om mee te werken aan de voorbereiding van het 50-jarig jubileum. Hij zocht zelf
een nieuwe kandidaat, die hem zou kunnen opvolgen en dat werd iemand, die net als hij bekend is als wet-
houder van onze gemeente.

Jan Beeker kenden we binnen de vereniging als wethouder van de gemeente Heteren.
Hij was niet eerder aktief binnen de vereniging. Zijn grootste taak was om het 50-jarig jubileum van
S.D.O.O. te organiseren. Het werd een groots 50-jarig jubileum, waar door veel vrijwilligers hard aan ge-
werkt is. Zijn zoons Jan en Bas hebben bij S.D.O.O. gevoetbald, totdat de familie verhuisde naar Limburg.

Bep Schrijner was de volgende voorzitter. Hij was al langer bekend binnen de vereniging.
Hij was in eerdere bestuurssamenstellingen al penningmeester geweest en kende de vereniging goed. Hij
is ook hoofdsponsor van de vereniging geweest. In die tijd werd  S.D.O.O. kampioen van de 2e klasse afd.
Nijmegen.
Ook is hij nog steeds aktief bij de supportersclub van S.D.O.O., waarvan hij één van de grondleggers is.



Hij is lid van het jubileum-comité, dat de festiviteiten organiseert rondom het 75-jarig bestaan van de vere-
niging.

Heinz Kroon had al verschillende andere functies binnen de vereniging gehad, alvorens hij voorzitter
werd. Hij kwam als trainer bij S.D.O.O. Dit heeft hij enkele jaren gedaan. Toen hij als trainer stopte bleef
hij aktief binnen de vereniging. Hij werd jeugdcoordinator en later penningmeester. Als voorzitter maakte
hij het kampioenschap in 1983 mee.Later is hij nog een keer terug gekeerd in het bestuur en toen weer als
penningmeester.
Hij is benoemd tot “erelid” van S.D.O.O.

Christ van Bussel was ook al aktief binnen de vereniging, alvorens hij voorzitter werd. Hij was ook
aktief als bestuurslid van de volleybalvereniging Toesj en had zitting in het stichtingsbestuur van sportzaal
“De Rauwen-daal”. Onder zijn voorzitterschap is het clubgebouw onder handen genomen. Zowel de kan-
tine, als de kleed-kamers waren toe aan een opknapbeurt, hetgeen ook gebeurd is. Hij heeft ook meer
structuur in de vereniging gebracht, met name op bestuurlijk nivo. Onder zijn voorzitterschap werd het 60-
jarig jubileum op uitbundige wijze gevierd.

Frans van Balgooi jr was voor iedereen een bekende. Hij was van jongs af aan bij S.D.O.O. Alhoewel
hij zelf niet altijd gevoetbald heeft, was S.D.O.O. toch altijd heel erg belangrijk voor hem. Hij is jarenlang
aktief geweest als jeugdleider, jeugdsecretaris en jeugdvoorzitter. Hij was ook nog voorzitter van de tafel-
tennis-vereniging H.T.V. Als voorzitter was zijn grote passie, om te promoveren vanuit de afdeling Nijme-
gen naar de K.N.V.B. Voor hem was het een groot feest, toen dit ook werkelijk lukte. Na al die jaren
S.D.O.O. wilde hij het wat rustiger gaan doen, maar op algemene ledenvergadering werd hij overgehaald
om te blijven. Ook toen bleef hij S.D.O.O. trouw. Hij was toen wel bezig om een nieuwe kandidaat te vin-
den. In Leen Winter vond hij zijn opvolger. Hij werd later gevraagd, om samen met een aantal S.D.O.O.-
ers, die ook al lang aktief zijn binnen de vereniging, het jubileumfeest t.g.v. het 75-jarig bestaan te organi-
seren. Helaas heeft hij dit niet kunnen afmaken. Hij overleed in de periode, dat we al bezig waren met de
organisatie van dit feest.

Leen Winter  was nieuw binnen de vereniging. Hij was aktief binnen de businessclub van Vitesse. Hij had
veel bestuurservaring, maar kende maar weinig mensen binnen de vereniging. Frans van Balgooi jr. bleef
daarom tijdelijk als adviseur beschikbaar. Leen Winter is niet lang voorzitter geweest. Hij had een eigen
bedrijf, hetgeen veel tijd in beslag nam. Hij moest daarom besluiten te stoppen als voorzitter van S.D.O.O.

Tonnie Jansen is de huidige voorzitter.
Voor velen was het een verrassing, dat hij voorzitter werd, omdat hij nooit een functie binnen de vereniging
heeft gehad. Hij wilde, dat het bestuur op een andere manier ging werken. De bestuursvorm werd aange-
past. Er wordt gewerkt met kortere lijnen, waardoor er sneller beslissingen genomen kunnen worden.
Onder zijn voorzitterschap werd  S.D.O.O. kampioen en promoveerde opnieuw naar de 4e klasse. Na-
mens het bestuur heeft hij zitting in de jubileum-commissie, waarvan hij ook voorzitter is. Wij hopen, dat hij
nog lang deze vereniging zal leiden.

DE TRAINERS VAN S.D.O.O.

S.D.O.O. heeft niet vanaf het begin van het bestaan beschikt over trainers.
In de beginjaren werd er onder elkaar wat getraind, terwijl er in de wintermaanden helemaal niet getraind
kon worden, omdat de vereniging niet over verlichting beschikte. Op het terrein aan de Zwarteweg was
toen ook geen elektriciteit, wat we ons nu niet kunnen voorstellen. In het begin was er zelfs geen club-
gebouw. De spelers kleedden zich thuis om en hingen de jassen in de heg. Ook voor de wedstrijden was er
alleen kleedgelegenheid voor de bezoekers.
In die tijd hield men in de wintermaanden de conditie op peil door een looptraining te doen door de straten
van het dorp. In de zaal van het Wapen van Heteren, waar sekretaris Ded Keuken, de scepter zwaaide,
werd een beetje met de bal getraind. Er werd toen vaak zitvoetbal gedaan, omdat de zaal te klein te was,
om er een partij te voetballen.



S.D.O.O. kocht in de jaren 60 een paar gaslampen, die op het veld werden neer gezet, zodat er een beetje
verlichting was. Dit was al een hele vooruitgang, want nu kon er in de wintermaanden op het veld getraind
worden. Toen S.D.O.O. het veld aan de Uilenburgsestraat had, trainde men opnieuw onder het licht van
de gaslampen. Het veld aan de Achterstraat was al een hele verbetering. Alhoewel het trainingsveld
slecht was, er werd vaak op het speelveld getraind, bezaten we hier wel over verlichting. In de winter-
maanden werd toch regelmatig de conditietraining in de straten van het dorp gedaan, omdat het trainings-
veld klein was en men het niet wilde overbelasten.
Op sportpark “Het Lage Land” bezat S.D.O.O. een halfverhard veld. Dit veld mocht niet met voetbal-
schoenen betreden worden. Het veld werd later keihard en er bleef regelmatig water op staan. Voor de
keepers was dit veld helemaal een ramp. Na een keeperstraining was je bont en blauw en je had regelma-
tig de kleding kapot. S.D.O.O. kreeg de beschikking over een ander trainingsveld, maar dit was onvol-
doende gedraineerd en was in de wintermaanden regelmatig niet te gebruiken. In die tijd trainden de senio-
ren regelmatig op Papendal in een opblaasbare tent. Het was een gezellige tijd, maar de prestaties hadden
er onder te leiden. In de laatste jaren zijn de trainingsvelden goed te gebruiken en met name in deze tijd,
nadat de velden op het sportpark “Het Lage Land” zijn verlegd.
Het is op zich al een prestatie voor de trainers, om onder dergelijke omstandigheden hun werk goed te
doen. Alle trainers probeerden er in ieder geval de moed in te houden en de spelers positief te motiveren
en de trainingen toch op de een of andere manier door te laten gaan.

Arie de Folmer was de eerste officiële trainer van S.D.O.O. Hij moest meer lijn in het spel gaan bren-
gen. De spelers moesten eraan wennen, dat er nu een trainer was.
Jan Zwartkruis , de latere bondscoach, was de volgende trainer. Hij hield zich vooral met de jeugd bezig.
Wim Lakenberg was de volgende trainer. Alle leden werden uitgenodigd, om naar het parochiehuis te
komen, want daar werd de trainer,die ook de jeugd ging trainen, voorgesteld. Wim Lakenberg was speler
geweest bij NEC-Nijmegen en had het zelfs gebracht tot één interlandwedstrijd.
Celis Drost, de vader van oud-international Epi Drost, uit Wageningen ging het de volgende drie seizoe-
nen proberen. In 1960 werd hij kampioen met het eerste elftal en promoveerde naar de 1e klasse afd. Nij-
megen.
De Beyer, die hem opvolgde kwam eveneens uit Wageningen. Hij had gespeeld in het eerste elftal van de
semi-profs van Wageningen. Hij was ook trainer van Sparta Opheusden. Hij begeleidde S.D.O.O. op zon-
dag en Sparta Opheusden op zaterdag. Ook de trainingen werden aan elkaar aangepast. De Beyer kwam
helaas al op jonge leeftijd te overlijden.
Ook Andr e Leander kwam uit Wageningen en had gespeeld bij de semi-profs van Wageningen. Hij
kwam naar S.D.O.O. als speler-trainer. Deze combinatie werkte goed. Hij stond als laatste man in de ver-
dediging, hetgeen een versterking in het veld was. Hij werd met zijn team kampioen in de 1e klasse en pro-
moveerde naar de hoofdklasse. S.D.O.O. hoopte direkt door te stomen naar de 4e klasse, maar het mocht
niet zo zijn. In het begin van de competitie haalde S.D.O.O. goede resultaten, maar in november ’64 ging
het mis bij S.C.E.  S.D.O.O. werd uit de competitie gehaald en in plaats van te promoveren naar de 4e

klasse, degradeerde S.D.O.O. naar de 1e klasse afd.Nijmegen.
Tonnie Nijenhuis, speler van het elftal, dat uit de competitie werd genomen, ging met een nieuwe groep
jonge spelers aan de slag om het verloren terrein te herwinnen. Er was echter te veel routine ingeleverd,
om dit mogelijk te maken. S.D.O.O. degradeerde naar de 2e klasse afd. Nijmegen. De schorsingen van de
spelers werden opgeheven, waardoor Tonnie Nijenhuis weer mocht gaan voetballen.
Koos Geutjes uit Renkum werd zijn opvolger. Enkele oud-gedienden, o.a. Tonnie Nijenhuis en Joop
Driessen, kwamen terug in het eerste elftal. Koos Geutjes maakte een mix van oudere en jongere spelers
en dit pakte goed uit. In 1969 werd hij met dit team kampioen in de 2e klasse afd Nijmegen en promo-
veerde naar de 1e klasse.
G. Nuininga ging verder met een team, waarmee geprobeerd moest worden om zich te handhaven in de
1e klasse. Het team werd aangevuld met enkele jonge spelers. Hij wist zich, met dit team te handhaven in
de 1e klasse, ondanks de slechte toestand van het trainingsveld.
Marius van Reemst, ook al een oud speler van FC Wageningen, nam op jeugdige leeftijd de training
over. Hij trainde een groep spelers, die van dezelfde leeftijd waren, als hij zelf. Hij wist de sfeer goed in de
groep te behouden door op het juiste moment aan te geven, wanneer hij in de groep, dan wel boven de
groep moest staan. Vanwege het slechte trainingsveld werd er in de wintermaanden op Papendal getraind.
Het was erg gezellig, maar lang niet optimaal. S.D.O.O. degradeerde 1n 1972 naar de 2e klasse afd. Nij-



megen.
In dezelfde periode trainde Janissen het zaterdagteam. Hij kwam uit Elst en had de pech, dat het
zaterdagvoetbal in Heteren terugliep. Het was de bedoeling van het bestuur, dat hij trainer zou worden van
het zondagteam, maar de zondagafdeling koos ervoor om met Marius van Reemst door te gaan, waarna
het bestuur met deze keuze meeging.
Cees Bosveld werd de volgende trainer. Hij beoefende naast voetballen nog meerdere sporten, waaron-
der judo. Een trainer, die er alles voor over had om met dit team te promoveren. In het begin had wat
moeite met de mentaliteit, die hier heerste. Maar toen hij gewend was, werd hij een echte clubman. Hij
ging zelfs voetballen in het zaterdagteam. Kampioen werd hij echter niet met S.D.O.O. In de laatste wed-
strijd van het seizoen moest van A.A.C. gewonnen worden, maar het werd een gelijkspel. Door tijdgebrek
moest hij de club verlaten en kwam Marius van Reemst nog een jaar terug om de training en begelei-
ding op zich te nemen.
Heinz Kroon kwam van Jonge Kracht naar S.D.O.O. Het was al gauw bekend, dat hij gespeeld had in
het eerste elftal van Feyenoord. Daar had men respect voor. Het lukte echter ook onder Heinz Kroon niet
om te promoveren. Hij bleef na zijn trainingsperiode de club trouw. Hij heeft na die tijd verschillende func-
ties binnen de vereniging gehad, zoals jeugdcoordinator, voorzitter en penningmeester. Na zijn aktieve pe-
riode werd hij benoemd tot erelid van S.D.O.O.
Inmiddels was Thijs Stokking  uit Arnhem de nieuwe trainer. Hij was voorheen ook al succesvol geweest
bij Driel. Met Driel werd hij kampioen in de 4e klasse. Hij begon fanatiek, zoals hij was, aan de klus, maar
ook hem lukte het niet om S.D.O.O. naar een hoger plan te tillen. Het was wel een erg gezellige periode,
waarin hij de sfeer er prima wist in te houden, ondanks dat promotie net niet lukte.
Jan Teunisse, die inmiddels weer bij S.D.O.O. voetbalde, nadat hij eerder voor o.a. W.A.V.V. speelde,
werd de volgende trainer. Hij kende de spelers goed en werkte goed samen met de spelers en met de
begeleidingsgroep. Maar toch lukte het S.D.O.O. niet om te promoveren. Jan Teunisse werd gevraagd om
bij Spcl Bemmel te komen trainen en deze promotie voor hem zelf liet hij niet aan zich voorbij gaan.
Chris Siccama, op dat moment de trainer van de jeugd, mocht het gaan proberen bij de senioren. Hij liet
langzamerhand wat jeugdspelers, die hij nog kende vanuit zijn tijd als jeugdtrainer, in het eerste debuteren.
Zijn eerste seizoen lukte het nog niet, maar in zijn tweede seizoen werd S.D.O.O. eindelijk kampioen van
de 2e klasse afd. Nijmegen en promoveerde naar de 1e klasse. Na veertien jaar was S.D.O.O. eindelijk
weer kampioen. Een mooie prestatie van een trainer, die voor en na zijn functie als trainer altijd aktief bin-
nen de vereniging is geweest en gebleven.
Jan Bodde werd in het seizoen ‘85-’86 trainer van S.D.O.O. Het team handhaafde zich dat seizoen in de
1e klasse. Hij zou ook het seizoen ‘86-’87 als trainer fungeren. Maar gezien de slechte financiële toestand
van S.D.O.O. werd het contract afgekocht.
Chris Siccama werd bereid gevonden, om weer als trainer aan de slag te gaan.
Rik Gerritsen uit Renkum kwam van R.V.W. Hij had een groep spelers tot zijn beschikking, die al enkele
jaren met elkaar speelden en waarmee hij toch nog enkele jaren vooruit kon. In het seizoen ‘90-’91 pro-
moveerde hij naar de hoofdklasse, na een nacompetitie, die voor alle drie de deelnemers promotie ople-
verde. Het volgende jaar werd er weer nacompetitie gespeeld, waarbij S.D.O.O. de kans liep weer te de-
graderen, maar dit gebeurde niet. In 1995 promoveerde S.D.O.O. dan eindelijk naar de grote KNVB. Rik
Gerritsen bleef de club zeven jaar trouw, waarna hij vertrok naar V.D.Z.
Theo Leenders, op dat moment trainer van V.D.Z. bewandelde de omgekeerde weg en kwam naar
S.D.O.O. Het doel was om zich te handhaven in de 4e klasse. In de twee jaren, dat hij hier trainer was is
hem dat uitstekend gelukt. Hij ging daarna van S.D.O.O. naar Dodewaard.
Zijn opvolger Ron Stoffelen kwam van Spcl Valburg, waarmee hij kampioen was geworden. In zijn eerste
seizoen begon S.D.O.O. goed, maar op het laatst ging het toch mis en degradeerde S.D.O.O. naar de 5e

klasse.
In zijn tweede seizoen stond S.D.O.O. bijna van af het begin bovenaan en liet deze plaats niet meer los.
S.D.O.O. was kampioen en promoveerde binnen een jaar weer naar de 4e klasse. In het huidige seizoen
bereikt hij met S.D.O.O. een plaats in de middenmoot en ook het volgende seizoen zal Ron Stoffelen de
trainer van S.D.O.O. zijn.



  Beste minse

Allereerst van harte gefelleceteerd met ut behalen van de vijfenzuventugste verjoardag van gullie
voebalklup, mede names mien vrouw en de blage.

Da bin lang geleje dak vuer gullie een stukske gesgreve het in ut klupkrantje, ik mos der toen in
de tiet van mien vrouw mee ophouwe um dak meer tiet mos steeke in de huuseleke besonjes en
me eige nie mir as een reedakteur van een krant mos goan vule. Nou minse da hei ze geweete
ik hei nog gien briefke mir gesgreve as ze dur um vroeg kzij dan altiet dak geen sgriever mog
zien dus da ze ut eiges mar mos bekieke.

Mar minse vuer deze gelegenhiet wik tog een uutzonderring make ent risiko van een egteleke
twis op den koop toe neme um in den jubeleeumkrant van gullie asnog een kereke vuer te
komme. Minse van ut voetjebal van tegeswoordeg snap ik gien bal mir  asje de grote speulers
van tegeswoordeg heur dan binne ze meui of ze goan ut zo worre en hoe meer da ze betoalt
kriege hoe meuier ze binnen de kortste keren binne, og og og as ter twee keer in de week ge
voetjebalt mot worre zien ze overbelas en hebbe ze kwit nie hoe lang rus nodig. Nou minse da
war in mien tiet tog heel anders dan broke we zwat onse nek um te kieke, asoe eige petijtje
afgelope war ofde in een hoger ploeggie ok nog mee kon doen en speulde je gerus twee petijtjes
op eene middeg.

Nou minse k dog bij me eige ak een stukske mot sgrieve dan zak tog ok wir es een keertje motte
goan kieke opt Lage Land veur dat ut Kruutvat de boel in beslag nim. Mar minse minse nog is
oan toe zeg ak der nog eentje van de speulers ken kum ut umda da femillie van mien vrouw mot
zien, k gleuf dak eiges mit de voaders van da spul gespeuld he op ut veld of zouwe ut de opaas
gewis zien, gutte gut minse zo kum je der agter da je eigus ok op leeftiet begin te gerake.

Ja minse de klup bestee nou 75 joar en de miste der van hek meegemakt, kwit nog goed oan de
zwarte weg ast gien hoog woater war en de koeie weggejaag weure dan weur ut doar hastikke
vein speule. Erst war ut umkleje bei Slebus, loater ut erste eige kleethok bij de heg. Doarnoa
moste we een puske sjotte aon den Uulenburg in den  buert bei Spies, minse minse wa een
knolletuun war da de grippels liepe der dwars duerhien. Doarna oan de agterstraot in de wei van
van de Hof woar nou vragwagenbedrijf Vos is, minse wa war da een weruk egeliseere, plagge
legge en een keet bouwe as kleetkamer een tweedde veld agter Rutjes.
Toen minse kwam ut Lage Land in de piksjer gutte gutte gut wa een kompleks kleetkamers en
ketine geontworepe duer Eddie van der Eijde en gebouwd duer veul lede onder toezig en
kommetoar van nog meer lede die gien tiet hadde en tog bin ut afgekomme.Ut tweedde veld
gong deur verkeerd aonlegge grandioos de mist in en mos helmoal opnei gemakt worre, mar
gien noot over de leigraaf agter Rutjes lag nog een veld wa nog een puske gebruukt kom worre.
Loater wier alles oan den overkant van de weg agter het tennusceplex wir ingepik deur hut
indestriterrijn en kwamme alle velde wir bijmekoar tereg.
En nou stee ut kruutvat wir te springe um uut te breije motte de voeballers wir verkasse mit alle
gevolge van dien, mar minse gelukkeg is de neije plek awir bekent en goan we verhuuze noar de
Kromme Diek  teminste as alle ondertusse gereze prebleme opgelos worre. Mar minse  we
zulle mar denke da der verstandige minse mee beezug binne die allemoal ut beste mit de clup
vuer hebbe, of nie dan tog.
Minse kmot ter mee ophouwe mien vrouw stee te roepe dak mot komme kan nie verstoan
woarvuer mar da heurk strakkies wel. Minse veul plesier mit de klup op ut neije sportpark en op
noar de honderd jaor mede names mien vrouw en de blaage en die ze blaage.

kobuskekobuskekobuskekobuskekobuske



In Heteren liggen mijn roots, S.D.O.O. is mijn club

Een comfortabele hoofdredactionele werkkamer, met televisie, stereotoren, drie telefoons en computers, in
het pittoreske hart van Gouda, met uitzicht op de plaatselijke schouwburg. Twee bloedmooie
secretaresses, een ruime bedrijfswagen en een goed salaris. Harde stukjes schrijven in het toonaange-
vende voetbalblad van Nederland, een grote bek op de televisie en binnenkort een wekelijks televisiepro-
gramma vanaf de redactie van Voetbal International. Niet slecht voor een jongen uit de provincie, 31 ja-
nuari 1949, Kastanjelaan 6 te Heteren, die in de swinging sixties zo tegen de draad in was, dat hij van alle
scholen werd geschopt en zich na de militaire dienst zonder diploma’s moest redden in de maatschappij.
Gelukkig belandde ik in een vak, waar ijver belangrijker is dan talent en opleiding. In de jounalistiek kun je
met hard werken nog een heel eind komen. Overal waar werd gevoetbald, ben ik geweest. Van Argentinie
tot Mexico, van de Verenigde Staten tot Brazilië. En alle grote clubs heb ik meerdere keren bezocht, van
Manchester United tot AC Milaan, van Barcelona tot Glasgow Rangers en van Bayern München tot Mo-
naco.
Toch liggen mijn voetbalroots in Heteren, in de Dorpsstraat. Dokter Hendrikx had tegenover zijn huis,
naast de voormalige VéGé-winkel van Buijze, een stukje grond met wat fruitbomen.
Voor de plaatselijke jeugd was dat Wembley, daar waren we na schooltijd te vinden, daar vonden
fantastische wedstrijden plaats. Als enige NEC-supporter had ik het moeilijk tussen alle aanhangers van
Wageningen en Vitesse. Het is inmiddels al meer dan veertig jaar geleden, maar die partijtjes staan me nog
helder voor de geest. Met Bram en Henkie Buijze, met Stoffel, Coen, Dirk en Henkie Keuken. Freddy
Hendriksen was er vaak bij, Eddy Maus, Andre Timmer, Gerrit de Kruyff, Hans van Schaik en ik zal er
ongetwijfeld een paar vergeten.
Op 6-jarige leeftijd speelde ik mijn eerste wedstrijd voor S.D.O.O. Volgens mij was de vader van Epi
Drost uit Wageningen de trainer, later kwam ex-international Wim Lakenberg op zijn Sparta-bromfiets uit
Nijmegen rijden om ons te trainen. Tegen die man keek je op, hij had als prof bij Pro Patia in Italie
gevoetbald en had in het Nederlands elftal gespeeld. Tonny Nijenhuis was onze jeugdleider. Op
zaterdagmiddag ging hij met ons in een gehuurd Volks-wagenbusje naar Jonge Kracht, De Bataven,
Opheusden of Kesteren. De thuiswedstrijden speelden we op dat hopeloze veld aan de Zwarteweg.
Iedere winter stond alles onder water, maar als het water zakte, vonden daar veldslagen plaats.
Brakkenstein en Orion Boys kwamen met angst en beven vanuit Nijmegen naar Heteren. Ook de
Betuwse clubs, DVOL, Excelsior, Ochten of Lienden, hadden het moeilijk tegen S.D.O.O. Ik herinner me
Jopie Driessen als een uitstekende verdediger, Tonny Nijenhuis als linksbuiten, de hardschietende Katje als
mid-voor, hij speelde zelfs nog een proefwedstrijd voor Leeuwarden, maar de absolute vedette was Jan
Teunisse. Hij wilde met een protestant meisje trouwen, een dochter van de smid uit de Flessestraat. Dan
zag je meneer pastoor nerveus op zijn bromfiets door het dorp rijden,want dat kon niet in de jaren vijftig,
een katholieke jongen en een protestants meisje.Hoe die love-story is afgelopen weet ik niet. Jan Teunisse
ging later voor W.A.V.V. voetballen. S.D.O.O. was de club van de steenoven. In de jeugd speelde ik ook
met jongens van de steenoven. Bloedje Burgers, Cor Menting en een jongere broer van Tonny Nijenhuis.
De groen-witte kleuren van S.D.O.O. hebben nog steeds iets magisch voor me, hoewel ik weet, dat de
club al jaren in rood-witte shirts speelt. Als jongen van twaalf ben ik ooit vertrokken uit Heteren, daarna
heb ik nauwelijks contact gehad, maar ik kijk wel iedere maandag in de krant hoe S.D.O.O.heeft
gespeeld. Sinds de brug over de Rijn borrelen de nostalgische gevoelens regelmatig op, want als ik over de
snelweg rijd, zie ik altijd mijn geboortehuis liggen en heb ik regelmatig de neiging om even af te slaan en
door de Flessestraat, Dorpsstraat en Kastanjelaan te rijden. Waarom weet ik niet, want ik ken niemand
meer, maar het geeft me een goed gevoel. Ik ben er geboren en getogen en daar ben ik trots op.
Hoewel ik besef, dat ik niet helemaal objectief ben, is de Kastanjelaan in mijn ogen één van de mooiste
straten van Nederland. Eigenlijk heb ik louter goede herinneringen aan Heteren, waar ik een onbezorgde
jeugd had en waar S.D.O.O. als mijn eerste club een belangrijke rol speelde. Daar is de basis gelegd voor
mijn verdere voetballeven. Dat leven voerde me als betaald voetballer langs Go Ahead, Cambuur,
Veendam, Haarlem en M.V.V., terwijl ik alweer een kwart eeuw bij Voetbal International werk. Ik zit
dagelijks tot mijn oren in het topvoetbal, maar ik ben S.D.O.O. nooit vergeten.

S.D.O.O. zal altijd mijn club blijven.

Johan Derksen.
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Een terugblik in het verleden

75 jaar S.D.O.O. is een mijlpaal voor deze voetbalvereniging.
Wanneer ik (Frits Onderstal) zo zit te mijmeren over de afgelopen 20 à 25 jaar, dan komt er een goed ge-
voel over me heen, dat je deel uit maakt van 75 jaar S.D.O.O. Ik denk, dat ieder lid, van F-pupil tot voor-
zitter bewust of onbewust meewerkt aan het voortbestaan van de vereniging.
Ik heb deel uit mogen maken van het bestuur en het jeugdbestuur.
Verder ben ik jeugdleider, leider van het eerste elftal en grensrechter van diverse senioren-elftallen ge-
weest. In die jaren heb je zowel hoogtepunten,als dieptepunten meegemaakt.
Dieptepunten in de vereniging voor mij waren het wegvallen van mensen, waarmee je nauw hebt samen-
gewerkt en die ook deel uit maken van 75 jaar S.D.O.O.
Bij hen wil ik ook een moment stil staan: Hebel v.d.Wal, Coen Keuken, Heinz Kroon, Frans v. Balgooi sr
en Frans v. Balgooi jr.
Ik vind het fijn, dat ik met deze mensen heb mogen samen werken.

Mijn terugblik gaat voornamelijk uit naar de jaren eind 1970 – begin 1980.
Ik had het genoegen, om samen met Chris Siccama (trainer) en Ed Jansen (verzorger) de toenmalige A-
junioren te begeleiden. Dit zou een samenwerking worden, die 7 à 8 jaar zou duren, met als hoogtepunt
het kampioenschap van het eerste elftal in 1983.
Laten we het toenmalige A-juniorenteam eens onder de loep nemen.
Wie zaten er zoal in deze groep?
Ik wil niet de hele lijst met namen opnoemen, maar u moet denken aan de generatie van: Peter Peelen,
William Janssen, Ruud Leenders, Gerard Rutten, Erwin Idema, Gerrit Roelofsen, Sander Boelens.
Voor velen zijn dit bekende namen.
De doelstelling was, om deze groep binnen een aantal jaren te vormen en voetbalrijp te maken, waarvan
het latere eerste elftal de vruchten kon plukken.
Om dit voor elkaar te krijgen, heb je enkele handvaten nodig:

- een groep worden
- spelers bewust maken van eigen kunnen
- zorgen voor voetbalplezier
- keihard werken

Nu was het niet altijd keihard werken. We hadden ook veel plezier, heel veel.
Hierbij denk ik aan een reisje naar Duitsland. Wij gingen via “Euro-Sportring” naar een internationaal
toernooi in Kassel. Er speelden clubs mee uit: Duitsland, Noorwegen, Zweden, Engeland en Nederland.
Ik moet dan denken aan de Zweden, die in de finale van het toernooi stonden. De Zweden hadden veel
blessures. Zij lieten, om de finale te spelen enkele fitte spelers overvliegen, vanuit Zweden.
En dan te bedenken, dat wij naar Duitsland gingen met een oude bus. Wij moesten, wanneer het begon te
regenen, de paraplu op zetten, om niet nat te worden, omdat de bus zo lekte. Dit was het begin van de
jaarlijkse uitwisseling met Anathal. Tijdens het bezoek aan Anathal, dat drie dagen duurde, werd ieder van
ons ondergebracht bij gastgezinnen.
Ik werd ondergebracht bij een oude dikke vrijgezel, die “Goudvisje” genoemd werd. Deze koosnaam
heeft hij, van de jongens, gekregen, omdat hij alleen maar witte wijn “Reinwasser”dronk. Bij de eerste
glazen, die hij dronk werd hij rood, bij de daarop volgende 5 à 6 glazen werd hij blauw, om aan het eind
van de avond helemaal paars naar huis te keren.
Vervolgens werd je ’s morgens gewekt met keiharde Duitse marsmuziek.
Dit had als gevolg (na de nodige pilsjes te hebben gedronken), dat mijn kop harder bonkte, dan de Duitse
marsmuziek. Tot overmaat van ramp kreeg je bij het ontbijt “Reinwasser” te drinken.
Wanneer je ’s morgens weer op het veld stond, dan zag je aan de jongens, dat ze de vorige avond niet
alleen naar de t.v. hadden gekeken.
Ik wil hier verder niet op in gaan, om te voorkomen, dat ze nu nog door hun ouders op het matje worden
geroepen.Dat de groep op voetbalgebied al ver was, bleek wel uit het feit, dat de A-junioren van
S.D.O.O. verschillende keren in een hogere afdeling werden geplaatst.

Ja, en dan is het na 3 jaar zover.
De spelers zijn voetbal- en leeftijdrijp, om over te stappen naar de senioren.



Ook wij, trainer, leider en verzorger maakten de stap mee naar de senioren. Helaas zijn er dan ook
afvallers, hoofdzakelijk door studie, verhuizing en verkering (ook in die tijd).
Nu kon er met deze jonge groep en, met alle respect, ook oudere groep gewerkt worden aan het eerste
elftal. S.D.O.O., met een mix van jong en oud, draaide met de beste ploegen mee in de 2e klasse
Afd. Nijmegen.
Na aanvulling, van nog enkele jeugdspelers, sloeg S.D.O.O. in het seizoen ‘82-’83 toe.
We begonnen het seizoen vol goede moed, omdat deze hechte groep er zelf in geloofde.
We leefden in een soort roes, die het hele seizoen duurde.
Krantenkoppen melden wekelijks met de dikke letters de gang van zaken, aangaande het eerste elftal van
S.D.O.O.: “S.D.O.O. blijft ongeslagen”, “Monsterzege S.D.O.O.”.
Maar de mooiste krantenkop was na de wedstrijd tegen Echteld:

“Titel voor S.D.O.O.”.

Door de winst van S.D.O.O. op Echteld promoveerde D.I.O.S.A., die als tweede eindigde mee naar de
1e klasse afd. Nijmegen.
’s-Avonds kwamen zij de beloofde fust bier afleveren. Dit was de eerste en ook de laatste keer, dat Frans
van Balgooi sr. het niet erg vond, dat ik de wedstrijdballen een dag te laat terug bracht.
Heerlijke tijden zouden nog aanbreken.
De doelstelling, die ons voor ogen stond werd bevestigd met een krantenkop uit die tijd:

“JEUGD LOODST S.D.O.O. OMHOOG”

Het voortbestaan van een vereniging zal afhangen van voetballiefhebbers en vrijwilligers.

De basis was toen, is nu en wordt in de toekomst de “JEUGD”  en dat is S.D.O.O. al 75 jaar gelukt.

Als zesjarig spelertje in 1955 tot supporter in 2001.

In de eerste jaren als jeugdspeler speelde je alleen oefenwedstrijden tegen Driel, Excelsior en Spero. Later
in de junioren ging je ook competitie spelen, waarvan de uitwedstrijden hier in de buurt werden gespeeld.
Het vervoer ernaar toe ging per fiets, later werd dat een busje. Als junior was je ook veel aanwezig bij de
wedstrijden van het eerste team, en kon je bij uitwedstrijden een kaartje van 1 gulden kopen voor de bus,
die in die tijd naar alle uitwedstrijden reed. Verder had je in Heteren niets om jezelf uit te leven.
De trainingen werden in de wintermaanden afgewerkt in de zaal van Keuken, Het Wapen van Heteren.
Verder deed je een rondje steenkuil voor de conditie.

De accommodatie was zoals bekend in de uiterwaarden bij de steenoven. We hebben op een gegeven mo-
ment zelfs helemaal geen veld gehad en moesten onze wedstrijden afwerken in Driel. Daarna zijn we ver-
huisd naar de greppelwei bij de Uilenburg totdat we naar de Achterstraat verhuisden. Vanuit daar zijn we
langzaam verhuisd naar de velden zoals ze nu zijn op ’t Lage Land (maar voor hoe lang nog ?).

In de jaren zestig waren er voor mij en vele SDOOers met mij hectische tijden. Eerst was er een kam-
pioenschap in 1962-63. Daarna was er de zwarte bladzijde in november 1963 toen de wedstrijd SCE –
SDOO werd gestaakt. Als gevolg werd SDOO uit de competitie genomen en werd de hele club voor en-
kele weken geschorst. In de volgende jaren ging het op en af met ons vlaggenschip, het eerste elftal, tot
het kampioensseizoen van 1968-69 in de 2e klasse onderafdeling.

In de jaren zeventig werden de trainingen in de wintertijd afgewerkt in de blaashal op Papendal. Na deze
trainingen was het nog al eens laat voordat het busje in “Heteren” arriveerde. Sommige spelers zoals
Chris Courbois, Leonard Lamers en Chris Siccama gingen naderhand een drankje nuttigen bij trainer
Marius van Reemst in Wageningen. De volgende weken werden deze heren niet meer waargenomen bij
de vereniging, ‘huisarrest’.
In de tijd dat Kees Bosveld trainer was, speelde Piet Meijnders als hardwerkende middenvelder en tim-



merman onder hem. Bij de wedstrijd Niftrik – SDOO voorzag alle spelers van haakjes voor het ophangen
van de kleding. Gewapend met een hamer en grote spijkers timmerde hij voor alle spelers in de houten
duiventil van Niftrik van een eigen plaatsje.

Halverwege de jaren tachtig tot met de jaren negentig kwam SDOO in de lift met een groep talentvolle
spelers die voor enkele kampioenschappen hebben gezorgd en SDOO dan toch de sprong hebben laten
maken van de onderafdeling naar de KNVB 4e klasse, met Chris Siccama als voorloper en Rick Gerritsen
als afmaker. Deze tijd heb ik met een waterzak en vlaggenstok langs de kant mogen meemaken.

Over de hele historie van de vereniging zijn er mensen geweest, die een rol als voortrekker van de club
hebben vervuld. Zo waren er in de jaren zestig en zeventig o.a. Tonnie Nijenhuis senior en Joop Driessen.
Deze zijn later weer opgevolgd door Peter van Bussel en Jasper Bal. Zo zie je dat er altijd mensen zijn die
een rol van betekenis voor de club spelen. Zeker niet te vergeten zijn de voorzitters met hun secretarissen,
die de vereniging naar buiten toe altijd zo goed mogelijk hebben vertegenwoordigd, de penningmeester met
de financiën op de achtergrond, jeugdleiders, het kantinepersoneel en zo kan ik er nog wel meer op noe-
men die altijd hebben klaar gestaan voor de vereniging.

Ik hoop dat wij ook na honderd jaar nog steeds naar deze fijne vereniging kunnen gaan. Ook hoop ik dat
onze vereniging met uw helpende hand en tijd in de toekomst kan blijven groeien en bloeien en in de
nieuwe gemeente een voorbeeld kan zijn hoe het ook kan en moet.

 Succes.

Een supporter.

Supportersvereniging S.D.O.O.

Het idee om een supportersvereniging op te richten is ontstaan tijdens de viering van het
6o-jarig bestaan van S.D.O.O. in 1986. De supportersvereniging, met als belangrijkste doel
het ondersteunen van S.D.O.O. (in de breedste zin van het woord), kreeg het volledige ver-
trouwen van het toenmalige S.D.O.O.-bestuur.
De supportersvereniging in oprichting kreeg al direct het vertrouwen van een 35-tal leden
en er werd een voorlopig bestuur gevormd bestaande uit Joop Driessen, Gerard Roelofs
en Bep Schrijner. Op maandag 29 september 1986 vond de oprichtingsvergadering plaats.
Op de agenda stonden o.a. het vastleggen van het doel van de supportersvereniging, ver-
kiezing van het bestuur en kascommissie en suggesties op te zetten activiteiten. In het
eerste bestuur werden gekozen: Bep Schrijner (voorzitter), Marinus de Bruijn (secreta-
ris), Wim Rutjes (penningmeester), Joop Driessen en Gerard Roelofs (commissarissen). De
contributie werd vastgesteld op f 25,= per jaar (dat is nu nog zo). Als toekomstige activi-
teiten werd afgesproken;
1. Elk lid zorgt voor een nieuw lid!
2. Een oliebollenaktie
3. Bingoavonden, kerststukjes maken, kaartavonden, pennenverkoop etc.
Tot de kascommissie werden Godfried Michels en Jan Menting benoemd.
Tijdens het bestaan van onze supportersvereniging (ruim 14 jaar) zijn er tal van activitei-
ten georganiseerd. Een nog steeds bestaande activiteit is onze oliebollenaktie. In het eer-
ste jaar bracht deze actie f 1200,= op en in de loop der jaren stegen de inkomsten naar
bijna f 5000,=! in december j.l. Onze jaarlijkse feestavonden waren altijd gezellig en goed
bezet! Tijdens haar bestaan heeft de vereniging vier verschillende voorzitters gehad; Bep
Schrijner, Christ van Bussel, Gerrit Kramer en huidige voorzitter Bertus Corton. De ove-
rige bestuursleden zijn geweest: Marinus de Bruijn, Wim Rutjes, Gerard Roelofs, Ed Jans-
sen, Ton van de Steeg en Joop Driessen. Zij hebben samen met vele andere leden enorm
veel betekend voor de supportersvereniging (en dus voor S.D.O.O.) Het huidige bestuur



bestaat uit Bertus Corton (voorzitter), Agnes Hendriks (secretaris), Bep Schrijner (pen-
ningmeester), Jan Coenders en Ans Schuiling (commissarissen).
Momenteel heeft de Supportersvereniging S.D.O.O. 126 leden; dat mogen er nog best meer
worden! De leden komen werkelijk overal vandaan. Er zijn zeer veel mensen die op de een
of andere manier een (speciale) band met S.D.O.O. hebben. S.D.O.O. is dan ook niet zomaar
een club! Onze doelstelling is nog steeds hetzelfde: ondersteunen van S.D.O.O. in de ruim-
ste zin van het woord. Voor 25,= per jaar kunt u lid worden van deze vereniging. Daarvoor
krijgt u het clubblad, veel gezelligheid en gratis! toegang bij de thuiswedstrijden van
S.D.O.O.!  Iets voor u?

Namens het supportersbestuur,

Bep Schrijner

S.D.O.O. nu en in de toekomst:

In de vorige hoofdstukken is het verleden van de vereniging aan de orde geweest. Een verleden waarop
trots teruggekeken kan worden.

Zoals hieruit blijkt is S.D.O.O. een vereniging met een sterke binding met het dorp Heteren en kwamen de
voetballers/leden veelal uit dit dorp. Ook nu is het overgrote deel van de leden woonachtig in het dorp
Heteren en wordt van jongs af aan gevoetbald bij de vereniging. Ondanks de ontwikkelingen om ons heen,
waarbij het steeds meer gewoonte wordt om spelers overal vandaan te halen om bij een vereniging te ko-
men spelen, is S.D.O.O. er trots op om nog steeds met “eigen” spelers het huidige niveau (eerste elftal 4e

klasse) te kunnen presteren.

Momenteel maakt de vereniging een groei door. Onder andere door de nieuwe woonwijk “Melkweide” en
het enthousiasme bij de jeugd om te voetballen zijn redenen voor deze groei. Deze groei vraagt om een
goede opvang. Voor wat betreft het voetbaltechnische gedeelte beschikken wij nog steeds over een goede
begeleiding vanuit de vereniging. Het enthousiasme van de begeleiding zorg mede voor de binding van de
jeugdleden met de vereniging. Het komende seizoen zullen alle jeugdteams (van A t/m F) bezet zijn met
één of meerdere elftallen. Dit is een goede basis om vol vertrouwen de toekomst in te gaan.

Voor wat betreft de senioren zijn veelal 4 of 5 teams actief in competitieverband, met zoals al aangegeven
het eerste elftal op 4e klas niveau. Ook hier geldt enthousiaste leiders/begeleiding met een sterkte binding
met de vereniging. Vanzelfsprekend streeft de vereniging ernaar om zo hoog mogelijk actief te kunnen zijn
in com-petitieverband. Maar hierbij wel als kanttekening, dat dit niveau niet ten koste mag gaan van wel-
bevinden van de leden binnen de vereniging. De leden (supporters) dienen zich rondom het veld wel te
kunnen identificeren met de spelers (nummer 3 is de zoon van…… in plaats van wie is die nummer 3?).
Hierbij past dus geen actief beleid om spelers naar S.D.O.O. te halen.

Bovenstaande laat zich het best als volgt samenvatten: “S.D.O.O. een vereniging van, door en voor
S.D.O.O.-ers”, waar elk lid met plezier vertoeft. Ook naar de toekomst toe moet dit het uitgangspunt blij-
ven.

De komende periode (eerlijk gezegd weten we op moment van schrijven nog niet hoe lang deze periode
zal zijn) zal de vereniging gaan verhuizen naar de nieuwe locatie ten westen van het dorp. Na een kleine
dertig jaar zal afscheid genomen worden van ’t Lage Land , waar door veel S.D.O.O.-ers met plezier de
favoriete voetbalsport is bedreven en veel herinneringen liggen.
Elk nadeel heeft ook zijn voordeel: na het verlaten van de vertrouwde omgeving van ‘t Lage Land zal de
vereniging haar intrek nemen in een geheel nieuwe – aan de eisen van deze tijd aangepaste - accommoda-



tie. Vanuit dit gegeven zal het makkelijker zijn om ’t Lage Land te gaan verlaten.

Toelichting plattegrond:
Links van het clubhuis zijn 2 kleedruimten (1 en 2). Vervolgens aan de lange zijde een wasruimte en
materiaalruimte (ballen etc.). Daarnaast de kleedruimten 3, 4 en vijf met een aparte toiletgroep. Naast
kleedruimte 5 een voorraadruimte. Vervolgens kleedruimte 6 met daarbij tevens een massageruimte.
Daarnaast 2 kleedruimten voor scheidsrechters. Daarnaast een berging voor onderhoudsmateriaal. Rechts
van het clubhuis is er een ruimte voor wedstrijdbesprekingen e.d. Rechts in het clubhuis is de bestuurs-
kamer. In het clubhuis zijn verder de bar, keuken en toiletgroepen aanwezig.

Een (voorlopige) tekening van de nieuwe accommodatie

Het 75-jarig jubileum is een mooi moment om te kijken naar de (nabije) toekomst. Het vertrouwen is er dat
S.D.O.O. ook zal deel uitmaken van deze toekomst.
Rondom  ons heen – zowel in de maatschappij van alle dag als in de sportwereld – wordt gesproken over
schaalvergroting. In de sportwereld wordt dit als antwoord gezien op de steeds meer individualiserende
samenleving, waardoor een tekort dreigt aan actieve leden (in de totale breedte).
Met gezamenlijke inspanning (en respect voor elkanders inspanning) en het belang van de vereniging
voorop moeten wij in staat zijn hieraan het hoofd te bieden en zo S.D.O.O..ook minimaal de komende 25
jaar (er kan veel veranderen) als vereniging te laten voortbestaan.
Op naar de 100 jaar!!!!!


