Historie
1909-04-30
Op de geboortedag van prinses Juliana (1909-2004) besluit een aantal Valkenswaardse scholieren tot oprichting van de
Valkenswaardse voetbalclub 'Juliana'. Tot 1912 worden alleen vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. In 1910 kan het huidige terrein
aan de Leenderweg gekocht worden, dat nog altijd eigendom is van de club.
1912-10-07
Op verzoek van de Brabantsche Voetbal Bond (BVB) neemt de club een andere naam aan: De Valk. In dat seizoen speelt de club in de
2-de klasse van de Brabantsche Voetbal Bond en wordt daarin meteen kampioen.
1913
De Valk wordt toegelaten tot de NVB, de Nederlandsche Voetbal Bond. In dat jaar wordt het kampioenschap in de 3-klasse van de NVB
behaald, met promotie naar de 2-de klasse. De Valk II wordt kampioen in de 2-de klasse BVB.
1914-1918
In verband met de Eerste Wereldoorlog vindt een aangepaste noodcompetitie plaats. De Valk speelt dan in de 1-ste klasse van die
noodcompetitie. Voor het seizoen 1917/18 moet De Valk zich terugtrekken uit de competitie vanwege de grote malaise.
1918
Na de oorlog komt het competitievoetbal moeizaam op gang. De Valk wordt ingedeeld in de BVB, behaalt daarin het
afdelingskampioenschap en speelt vanaf het seizoen 1919/20 in de zuidelijke 2-klasse NVB.
1924-03-16
De Valk wordt kampioen en promoveert naar de zuidelijke 1-ste klasse van de NVB. In deze klasse blijft de club twee jaar. In 1926 volgt
degradatie naar de 2-de klasse. De plaats in de 1-ste klasse wordt overgenomen door PSV uit Eindhoven.
1930
De Valk promoveert opnieuw naar de zuidelijke 1-klasse van de NVB. Opnieuw verblijft de club twee jaar in die eerste klasse, in 1932
volgt weer degradatie naar de 2-de klasse.
1931
In oktober van dat jaar verschijnt voor het eerst het clubblad De Valkenier.
1936
Oprichting van supportersclub De Valk.
1939
Oprichting van de Oud-Valken, de club van veteranen.
1939
Door de mobilisatie organiseert de KNVB voor het seizoen 1939/40 een noodcompetitie. Als de Duitsers in mei 1945 ons land
binnenvallen, wordt die noodcompetitie gestaakt.
1940-1945
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt er wel gevoetbald. De Duitsers verbieden de confessionele bonden en verplichten alle clubs te
spelen in de competitie van de NVB (de K van Koninlijke) wordt verwijderd. In het seizoen 1944/45 wordt er niet in competieverband
gevoetbald. Het Valk-complex aan de Leenderweg is door de Engelse bevrijders in gebruik tot in april 1945.
1947
De Valk wordt kampioen in de 2-klasse maar mist promotie naar de 1-ste klasse. Ook in 1949 en 1950 wordt De Valk kampioen maar
opnieuw slaagt het team er niet in te promoveren.
1955
De Valk wordt weer kampioen in de 2-de klasse. Nu volgt wel promotie naar de 1-ste klasse. In dat jaar besluit De Valk toe te treden tot
het betaald voetbal, dat vanaf 1954 in ons land bestaat. Voor het seizoen 1955/56 wordt De Valk ingedeeld in de 1-ste klasse betaald
voetbal, een jaar later volgt indeling in de 2-de divisie van het betaald voetbal.
1961
De Valk eindigt als laatste in de 2-de divisie betaald voetbal en moet terug naar het amateurvoetbal. De club wordt ingedeeld in de
eerste klasse E van het zondag amateurvoetbal.
1963
In Apeldoorn wordt De Valk op 20 juli 1963 Nederlands kampioen bij de zondagamateurs. Eerder werd het kampioenschap behaald in
de 1-ste klasse E, Ruim 40 bussen met supporters uit Valkenswaard gaan mee naar de beslissingswedstrijd om het
landskampioenschap tegen Neptunia. Valkenswaard huldigt die avond (Valkenwaard kermis) massaal de kampioenen.
1968
Degradatie naar de 2-de klasse.

1973
Kampioenschap en promotie naar de 1-ste klasse.
1974
De KNVB voert drie hoofdklassen in bij de zondagamateurs. De Valk slaagt er in de hoofdklasse C te bereiken. In dit seizoen verschijnt
ook voor het eerst de Jeugd-Valkenier.
1979
Degradatie uit de hoofdklasse In dit jaar wordt ook de nieuwe kantine in gebruik genomen.
1981
Begin damesvoetbal bij De Valk.
1982
Degradatie naar de 2-de klasse.
1984
Bij het 75-jarig bestaan worden De Valk I en II kampioen. Het eerste team promoveert naar de 1-ste klasse. Ter gelegenheid van het
jubileum vinden 3 weken lang feesten plaats.
1985
Degradatie naar de 2-de klasse.
1987
Kampioen en promotie naar de 1-ste klasse.
1995
Degradatie naar de 2-de klasse.
1998
Via de nacompetitie wordt promotie naar de 1-klasse behaald. In dit jaar begint de Grote Mega Loterij, die tot doel heeft, om bij het 90jarig bestaan de accommodatie te kunnen opknappen.
2001
Degradatie naar de 2-de klasse.
2003
Door interne problemen houdt de damesafdeling binnen De Valk op te bestaan.
2004
Heroprichting damesafdeling. Vanaf 2006 speelt er ook weer een meisjesteam bij De Valk.
2005
Degradatie naar de 3e Klasse D, na een enerverende (maar verloren) beslissingswedstrijd tegen Bladella in Bergeijk.
2006
Het eerste elftal wordt kampioen en promoveert naar de 2e klasse F.
2007
De Valk krijgt een eigen website www.vvdevalk.nl, nadat een jaar eerder een site via de KNVB in gebruik werd genomen. Het betekent
uiteindelijk het einde van het clubblad De Valkenier, dat in februari 2007 voor het laatst verschijnt.
2009
Bij het 100-jarig bestaan wordt De Valk ongeslagen kampioen en promoveert naar de 1e Klasse C. Ook het damesteam wordt kampioen
evenals de A1 dat daarmee promoveert naar de landelijke 3e Divisie.
2010
De Valk eindigt op de tweede plaats in de 1e Klasse C. De beslissingswedstrijd om het kampioenschap tegen Dongen gaat verloren.
Toch is er promotie naar de Hoofdklasse door de invoering van de Topklasse.
Ook het 2e promoveert naar de reserve 2e Klasse, na het behaalde kampioenschap

