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Korfbalvereniging Door Vrienschap Omhoog – 
kortweg DVO uit Bennekom – is opgericht in 
1946, heeft momenteel meer dan 750 leden en 
neemt met ongeveer 45 teams deel aan de diverse 
competities. Met dit ledenaantal is DVO de tweede 
korfbalvereniging van Nederland. In mei 2015 is 
DVO een naamsverbinding aangegaan met het 
bedrijf Accountor en sindsdien gaat de vereniging 
dan ook door het leven als DVO/Accountor.
Het eerste team van DVO speelt sinds 2010 op 
het hoogste niveau in Nederland, de Korfbal 
League. Naast topsport vindt DVO de wedstrijd- 
en breedtesport ook zeer belangrijk. DVO is een 
begrip in Bennekom en als korfbalvereniging 
ook een vaste waarde in de wereld van de 
gehandicaptensport. DVO heeft een eigen 
buiten-accommodatie, clubhuis en sporthal  
(de DVO/Accountor-hal) met een extra sportzaal 
(de Jaap van den Bos-hal). Thuiswedstrijden van 
het eerste team zijn in het zaalseizoen een waar 
spektakelstuk met vaak een uitverkochte hal.  
Zeker het bezoeken waard! 
Vrijwilligers zijn binnen DVO niet meer weg 
te denken en mede door hun inzet is DVO een 
complete vereniging met een mooie accommodatie 
waarin vriendschap hoog in het vaandel staat. 
De DVO-accommodatie is te vinden op Sportpark 
‘De Eikelhof’ aan de Achterstraat in Bennekom. 
Op internet is DVO te vinden via www.dvo-korfbal.nl. 
Daarnaast heeft DVO ook diverse eigen sociale 
media-kanalen. 
Correspondentie met DVO is mogelijk via de 
secretaris van de vereniging, te bereiken via 
secretaris@dvo-korfbal.nl.

Praxis Ede biedt gratis 
bezorging en klusadvies

Bloemen zijn aan het bloeien en ideeën beginnen te spruiten. 
Het voorjaar heeft al een hoop mensen geïnspireerd aan de 
slag te gaan in huis en tuin. En als je al een hoop plannen 
hebt, maar niet helemaal weet hoe je ze tot uitvoering kan 
brengen, biedt Praxis Ede alle hulp die je nodig hebt.

“Wij doen het net even anders dan andere bouwmarkten. We 
trekken eigenlijk al jaren ons eigen plan als het gaat om het 
verbeteren van onze service. En dat heeft ons tot dusver geen 
windeieren gelegd. Klanten blijven terugkomen dus onze 
inspanningen om klanttevredenheid naar een hoger niveau te 
tillen lijken te werken. Daar zijn we erg blij mee.” Vertelt Mark 
Roffelsen van Praxis Ede.

Klusadvies van onze klusadviseurs
“Bij ons komen niet alleen ervaren klussers binnenlopen. Wij 
merken dat in iedereen een ‘maker’ schuilt, maar het is voor de 
startende klusser erg lastig dit tot uiting te brengen; je weet vaak 
niet waar je moet beginnen. Wij zijn daarom doorlopend bezig 
met het trainen van ons personeel, zodat zij steeds beter in staat 
zijn onze klanten op weg te helpen en te voorzien van gedegen 
advies. Wij kunnen door de jarenlange ervaring van ons personeel 
en alle aangeboden trainingen inmiddels oprecht stellen dat 
zij als ware klusadviseurs optreden. Laat je door het personeel 
adviseren.”, luidt dan ook het advies van Mark.

Gratis bezorging
De bezorgbus van Praxis Ede rijdt voortdurend in en uit het 
magazijn volgeladen met reeds aangeschafte goederen. 
“Wij zijn een van de weinige bouwmarkten – andere Praxis 
filialen meegerekend – die gratis bezorging aanbiedt. Wellicht 
ongebruikelijk in onze branche, maar voor ons een onmisbaar 
onderdeel van onze service. Wij hebben gemerkt dat klanten 
het prettig vinden de winkel in te lopen, ter plekke alles wat ze 
nodig hebben bij elkaar te rapen, om vervolgens te weten dat het 
zonder additionele kosten kan worden thuisbezorgd. Dat wij deze 
service kosteloos aanbieden vinden we daarom vanzelfsprekend. 
Het bezorgt ons tevreden klanten en dat is en blijft het hogere 
doel.” Voor de voorwaarden van gratis bezorging kan contact 
opgenomen worden met de servicebalie van Praxis Ede.

Alles voor klantwaardering
“We willen als Praxis Ede blijven verbeteren in service, 
klantvriendelijkheid en productkennis. We zetten de 
praktijkgerichte training van het personeel daarom voort. Theorie 
is goed, maar praktijkervaring is van essentieel belang bij het 
adviseren van klanten. Dat merken we ook in de klantwaardering. 
En daar doen we het voor”, aldus Mark Roffelsen.

Meer informatie
Praxis | Lorentzstraat 1 | 6716 AE  EDE | Tel. 0318 631 982
www.praxis.nl/store/Ede 
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Inhoud

VAN DE REDACTIE
Met enige trots kunnen we melden dat voor 
u en jou het 75-jarig jubileumnummer ligt 
van de DVO.next. Met heel veel plezier hebben 
wij deze samengesteld en wij zijn blij met het 
eindresultaat. We kijken in deze DVO.next 
vanzelfsprekend terug op de geschiedenis 
van 75 jaar DVO in Bennekom. We kijken 
ook vooruit naar de ambities die er zijn voor 
de komende vijfentwintig jaar; op naar de 
honderd. Maar vooral kijken we naar de 
vereniging van nu. Wat vinden de leden van 
onze vereniging? Wat gaat goed? Wat maakt ze 
blij? En wat kenmerkt DVO als vereniging?

We willen alle schrijvers, adverteerders en 
iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan 
deze DVO.next hartelijk danken voor hun 
enthousiaste medewerking.

En tot slot aan iedereen: van harte gefeliciteerd 
met dit mooie jubileum en nog vele jaren met, 
bij en voor onze mooie club. #WIJZIJNDVO!

De redactie: Bart, Bejanca, Erik, Jolanda, 
Marten en Nicolette

VAN DE VOORZITTER
Voor jullie ligt de prachtige 
jubileumeditie van de DVO.
next. Wederom een prachtig 
stukje werk van redactie, 
alle auteurs en fotografen. 
Complimenten! 75 jaar DVO 
in Bennekom. Natuurlijk hadden 
we het vieren van deze mijlpaal ons anders 
voorgesteld. De corona-pandemie die nu al 
ruim een jaar voortduurt, heeft daar echter 
een stokje voor gestoken. Samen vieren gaan 
we op een later moment doen. Hopelijk, als al 
onze plannen over renovatie en uitbreiding van 
onze prachtige accommodatie doorgaan, bij de 
feestelijke heropening van ons complex.
Wel staan we met deze prachtige glossy stil bij 
het ontstaan, de wording en de geschiedenis 
van DVO, onze sportieve successen, de bouw 
van de hal, onze sponsoren, supporters, feesten, 
de reizen naar Tsjechië, ons clubblad en social 
media en natuurlijk bij de vele liefdes die zijn 
opgebloeid binnen DVO. Kortom, een trip down 
memory lane en lekker weg mijmeren met een 
heerlijk DVO-gevoel. Een gevoel dat we hopelijk 
snel allemaal weer samen kunnen ervaren 
aan de Achterstraat. Zelf sportend, vanaf de 
tribunes, het terras, met een bakkie koffie of 
met een biertje. Tot gauw. Op naar de 100 jaar.

Door Vriendschap Omhoog!

Iwan van den Berg
Voorzitter
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et die Bazuinen werden de leden meer 
dan 35 jaar over van alles geïnfor-
meerd, iedere commissie leverde elke 
maand een bijdrage in. Opstellingen, 
trainingsschema’s, de verjaardagska-

lender en een column van Piet de Koolmees die 
de gebeurtenissen bij DVO vanuit zijn nestkastje 
bekeek. Alles uitgetypt door Geertje, Lia, Henny, 
Joke, Francien, Nel en Gea om vervolgens geknipt 
en geplakt te worden door Dick. Wat fijn dat Dick 
en Joke Veenendaal al die nummers zo zorgvuldig 
bewaard hebben. Dank daarvoor.
Over 75 jaar historie valt heel veel te vertellen, 
evenals over de groei van de vereniging, de ont-
wikkeling van het sportieve niveau, de accommo-
datie en de hoogtepunten in het verenigingsleven. 
Sommige gebeurtenissen hebben DVO een mooie 
zet vooruit gegeven. Een aantal van deze mijlpalen 
wordt in dit artikel kort beschreven. 

De oprichting
De eerste mijlpaal is natuurlijk de oprichting. 
Dat begon met een meningsverschil en is in het 
jubileumnummer ter gelegenheid van het 60-jarig 
jubileum uitvoerig beschreven. In Bennekom was 
al een korfbalvereniging, Triumph, na de bevrij-
ding in 1945 opgericht. Zij waren aangesloten bij 
de (neutrale) KNKB, maar een aantal leden wilde 
meer garanties dat er niet op zondag gespeeld zou 
worden. Bovendien waren de meeste korfbalvereni-
gingen in de regio al aangesloten bij de Christelijke 
Korfbalbond (CKB). Op de vergadering van Triumph 
op 6 juni 1946 kwam men er niet uit en 10 leden 
vertrokken naar de huiskamer van Flip en Lena 
Haalboom om daar diezelfde avond nog de Chris-
telijke Korfbalvereniging ‘Door Vrienden Opgericht’ 

DVO 75 jaar - 
Door Vriendschap Omhoog
Een reis door de tijd met Piet Burgsteijn

MIJLPALEN 

op te richten. Die naam werd kort daarna al ‘Door 
Vriendschap Omhoog’.
Het eerste veld wordt gevonden aan de Langesteeg, 
zoals Kees Heitink schrijft, tegenover de boerde-
rij van Van Steenbergen, bij ‘de dikke boom’. Dat 
gedeelte van de Langesteeg heet nu de Driestweg 
en de dikke boom heeft zijn beste tijd gehad, maar 
ga er maar eens kijken. In 1947 is er de eerste 
bekerwinst op het 5 mei-toernooi van de Oran-
jevereniging op het nieuwe DVO-terrein aan de 
Prinsenlaan. In de jaren ‘60 hadden we een prima 
veld aan de Van Balverenweg met een fraai groen 
geverfd houten kleedgebouw, zonder douches.

De eerste korfbaljaren
Zo klein begonnen, maar na een jaar al 50 leden! 
Wanneer in 1956 DVO 10 jaar bestaat, mogen we 
de Gelderlanddag organiseren op het veld voor 
kasteel Hoekelum. Inschrijvingen bij mej. E. Rigter. 
Inschrijfgeld fl. 4,- per 12-tal en fl. 3,- per junioren 
12-tal. De Gelderlanddag was een jaarlijks toernooi 
op 2e Paasdag. Ik herinner me nog de kou en soms 
de sneeuw om negen uur ’s ochtends, maar wel 
een stevige traditie voor alle CKB-verenigingen. Op 
de jaarlijkse feestavond in het verenigingsgebouw 
werd door leden het toneelstuk ‘Het verleden sterft 
niet’ opgevoerd, was er muziek van de Spaniola’s 
en riep voorzitter Aad Huter op om op zoek te 
gaan naar dames, want daar was een tekort aan.

In 1956 wordt DVO kampioen in de hoofdklasse 
van de CKB, op het veld aan de Irenelaan. Bep 
Rigter, waar we nu nog steeds de sleutel voor het 
hek naar het veld terugbrengen na de training, 
vertelt hoe voor de uitwedstrijden in het westen 
door DKOD, SSS en DVO een gezamenlijke bus 

TEKST PIET BURGSTEIJN

Wie heeft ze nog? De Bazuin uit 1986, 1996 of 2006? Of de speciale uitgaven 
bij 40, 50 en 60 jaar DVO? De Bazuin was een maandelijks DVO-tijdschrift, 
later opgevolgd door Bazuin Magazine en daarna de DVO.next. We hebben ze 
opgezocht in het archief. Leerzaam om te lezen, want als je als club al zo lang 
bestaat, zijn er natuurlijk nog maar weinigen die je over de eerste jaren van 
de vereniging kunnen vertellen.  

M

Piet Burgsteijn heeft tot zijn 
60ste jaar actief gespeeld bij 

DVO en is ervaringsdeskundige 
als het gaat over de geschiedenis 

van DVO.
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gehuurd werd die langs de tegenstanders rijdt. 
“Opstappen bij Novita, de DKOD’ers wisten de weg 
en DVO zat achterin. Op de terugweg gingen we 
wat drinken bij ‘Het Hofje’. Een zaalcompetitie was 
er nog niet dus ook in december speelden we op 
het veld. Wel hadden we een jaarlijks toernooi voor 
alle teams op een zaterdag in januari in de Eierhal 
in Barneveld, waar echt niet alle tegels recht lagen. 
De micro-competitie begon voor het eerste met 
wedstrijden op een doordeweekse avond, opge-
propt in twee kleine auto’s en tassen op schoot, 
gingen we op weg naar Enschede en Almelo.”

We gaan groeien
In 1972 krijgen we een plek op het nieuwe sport-
park aan de Achterstraat en de vereniging komt 
in een versnelling. Er is veel ledengroei, vooral bij 
de jeugd, en DVO 1 begint omhoog te kijken en 
wordt een stevige ploeg in de eerste klasse van het 

district Oost. We bouwen met eigen handen een 
clubhuis, waar vrijwel ieder jeugdlid op zaterdag 
na de wedstrijd een patatje krijgt en de senioren 
na afloop van hun wedstrijden nog menig drankje 
nuttigen. Die senioren hebben doordeweeks af en 
toe kantinedienst, maar dat doe je graag voor de 
gezellige uurtjes na de training. 
In de winterperiode trainen en spelen we in de 
Spin akker, de Schoolstraat of de Reehorst. Maar 
ook dan is het clubhuis een thuis voor de DVO’ers 
met onder andere de klaverjascompetitie onder 
leiding van Jan van Dusschoten. 12 tafels klaver-
jassers en een vaste groep dames aan het jokeren. 
Asbakken op tafel, als dagprijs een vleesschotel 
van de slager uit Renkum en de verloting. In 2021 
kaarten we nog steeds voor een lekkere prijs zoals 
het zuivelpakket van Van Steenbergen. Disco-
avonden en feestavonden voor de jeugd, Sinter-
klaas, zelfs dansles en natuurlijk oliebollen bakken 
door de junioren. Met een enorme pollepel om in 
een grote ketel het beslag, met de hand, te mixen 
voor 2000 oliebollen. Toen het bloed van de han-
den afkwam en in het beslag belandde, was de tijd 
rijp voor een echte mixer. Het bakken en verkopen 
deden de junioren en de opbrengst was voor het 
juniorenkamp. Maar toen na een lange dag bakken 
en bezorgen bij het napraten de deegklodders het 
plafond bereikten, maakte kantinebaas Adrie van 
Heusden een eind aan de pret. Ook de winterpe-

riode verandert wanneer we in 1986 onze eigen 
DVO-hal in gebruik nemen; een absolute mijlpaal. 
Alles is nu op één plek, zes dagen per week actie en 
gezelligheid! 

Een van de grootste korfbalverenigingen 
van Nederland, met een eigen sporthal
Met onze nieuwe hal staan we meteen ‘in the 
picture’. In 1987 worden vier wedstrijden om 

10 leden vertrokken naar de huiskamer van Flip en Lena Haalboom 
om daar diezelfde avond nog de Christelijke Korfbalvereniging 

‘Door Vrienden Opgericht’ op te richten.

In het archief ligt nog dit keurig 
handgeschreven jaarverslag van 
het eerste jaar van DVO uit 1947.

DVO organiseert en speelt op de Gelderlanddag in 1956 voor kasteel Hoekelum.
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korfbalcup. ’s Avonds is het een geweldig feest in 
de DVO-hal. Geen DVO-teams die dag in de finales, 
maar in 2016, 2017 en 2018 is de Nationale Korf-
baldag weer in Bennekom en dat laatste jaar halen 
onze B-aspiranten de titel binnen!

Ook in 2003: Nicolette Borgers en Eline Honders 
nemen het initiatief voor korfbal voor mensen met 
een verstandelijke beperking bij DVO. G-korfbal 
is meteen een succes. Na een jaar zijn er al 25 
G-korfballers. Al snel volgt deelname aan toer-
nooien en de competitie en met succes. In 2004 is 
de eerste officiële thuiswedstrijd in de DVO-hal en 
in 2009 wordt DVO G1 Nederlands kampioen op 
B-niveau en volgt een rondje op de platte wagen 
door het dorp. G-korfbal is anno 2021 een grote 
en goed geïntegreerde groep binnen DVO en maakt 
DVO een vereniging voor iedereen.

In 2010 hebben we een heus korfbalplaatjesalbum. 
Je kunt maar liefst 492 portretten van spelers, 
begeleiders, scheidsrechters en trainers van DVO 
sparen bij de C1000. Kinderen die bij de uitgang 
staan en om plaatjes vragen, maar ook volwas-
senen die in het clubhuis ruilen. Wat mooi om zo 
met elkaar bezig te zijn.  En dan staan al die an-
dere DVO-vrijwilligers er nog niet eens in zoals van 
kantine, schoonmaak, beheer, redactie, veldwacht, 
secretariaat en administratie, bestuur en commis-
sies en de meeste begeleiders.

Korfballend is er ook nogal wat veranderd. Op ons 
kunstgras hoef je nu niet meer op zaterdagochtend 
te beoordelen of het veld bespeelbaar is of dat er 
afgelast moet worden. Na de afschaffing van het 
middenvak in 1992 hebben we vaste belijning. 
Dit komt het spelplezier ten goede en maakt het 
werk van de veldwachters een stukje makkelijker. 
In 2004 maakte de traditionele rieten mand plaats 
voor de kunststof korf. Belangrijkste voordeel aan 
de invoering hiervan, was dat het meewerkte aan 
de modernisatie en professionalisering van de sport 
en het was één van de basisvoorwaarden om een 
topcompetitie als de Korfbal League te kunnen 
starten.

De jeugd heeft de toekomst bij DVO
In 1973 fuseren NKB en CKB tot het KNKV en 
spelen alle verenigingen onder één bond. De eerste 
landelijke successen komen bij de jeugd. DVO 
wordt Nederlands kampioen bij de aspiranten in 
1983 in de zaal, op het veld in 1998, 2001 en 2018. 

het wereldkampioenschap korfbal in Bennekom 
gespeeld, zien we Oranje met 28-11 van Frankrijk 
winnen en maken we kennis met de korfballers uit 
Chinees Taipei, West-Duitsland, Portugal, Australië, 
België en Aruba. 

In 2003 bestaat korfbal 100 jaar en dat wordt ge-
vierd in Bennekom. Op 31 mei worden op één dag 
alle veldfinales op de Eikelhof gespeeld op de Nati-
onale Korfbaldag. Om de lichamelijke ontwikkeling 
van Amsterdamse schoolkinderen te stimuleren, 
ontwikkelde schoolmeester Nico Broekhuysen ooit 
het korfbalspel, dat in 1903 een echte sport werd 
met de oprichting van de Nederlandse Korfbalbond 
met de eerste vijf verenigingen. Dat zijn er nu ruim 
500! Dit moet groots gevierd worden en DVO wint 
de inschrijving met onze fantastische accommo-
datie en organisatiekracht. Het werd een heerlijke 
dag met acht finales, alle categorieën in gemengd- 
en dameskorfbal en bovendien een spectaculair 
één-tegen-één toernooi en de Studentenbeach-

De junioren behalen 
zelfs vier keer het 

kampioenschap in de zaal

De Eierhal in Barneveld was lang 
een van de weinige indoor accom-
modaties voor de korfbalsport 
in de omgeving, wanneer daar 
tenminste geen kippen werden 
verhandeld....

Tijdens het 50-jarige bestaan van DVO halen (oud) bestuurders gezamenlijk herinneringen op in 
het clubhuis. We zien onder andere Jan van Dusschoten, Peter Aalbers, Flip Haalboom, Gert van 
den Berg en Arie Weideman.



5

veilige plek. Ondertussen willen we doorgroeien 
naar de top vier om ook mee te doen om de titel. 

DVO 100 jaar Door Vriendschap Om-
hoog?
Ideeën, verlangen en ambitie hebben in 75 jaar 
met heel veel enthousiaste DVO’ers heel veel 
opgeleverd. Dat zal vast niet snel veranderen. Over 
25 jaar bij het 100-jarig bestaan van de vereniging, 
zullen er ongetwijfeld nieuwe mijlpalen aan te 
wijzen zijn. Wat zal het worden? Wordt de DVO-hal 
nog verder uitgebreid? Gaan we de finale halen? 
Spelen we in de Korfbal League uitwedstrijden op 
zondag, willen we dat? Hoe groeit de vereniging 
nog verder? We hebben inmiddels al 760 leden! 
Kunnen we voldoende vrijwilligers vinden en bin-
den? Dat zijn zaken waar nu al wel over nagedacht 
wordt en er komen beslist weer nieuwe thema’s 
bij. Laten we van de mijlpalen uit de eerste 75 jaar 
leren dat we veel betrokkenheid en kracht hebben 
en erop vertrouwen dat dat ons steeds weer verder 
brengt.  

De junioren behalen zelfs vier keer het kampioen-
schap in de zaal, in 1984 en 1986, en ze winnen de 
zaalfinale zelfs in Ahoy in 1991 en 2001.

Promotie naar de Korfbal League
Bij de selectie moeten we nog even geduld hebben. 
In 1977 speelt DVO 1 in de zaalcompetitie in de 
tweede klasse Oost. Tien jaar later is DVO eerste-
klasser, maar de tegenstand in het district is taai. 
Vanaf 1990 speelt DVO vaak in de hoofdklasse veld 
en zaal, maar ook wel eens een jaartje lager. In 
2007 degraderen de groen-witten in de zaal weer 
naar de overgangsklasse, maar bij terugkomst in de 
hoofdklasse promoveert DVO in 2010 direct naar 
de Korfbal League; de absolute top van het Ne-

derlandse korfbal. Dat is wat we willen: propvolle 
tribunes vol enthousiaste supporters, mooie sport 
en spanning! De promotie is een feit na kruisfina-
les, een verloren hoofdklassefinale en winst in de 
beslissingswedstrijd tegen OVVO (16-17). Dan zijn 
we overigens nog niet klaar met de beslissingswed-
strijden. In 2011 en 2012 wint DVO weer van OVVO 
en in 2018 van Dalto om in de Korfbal League te 
blijven. De jaren daarna eindigt DVO steeds op een 

Bij DVO heeft de jeugd altijd de volle aandacht. Dit is waar-
schijnlijk de oudste foto van de DVO-jeugd, welke eind jaren 
40 gemaakt moet zijn.

DVO in de Korfbal League.

DVO B1 Nederlands kampioen 
in 2018.
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75 JAAR

lichtstaven en stuiterballenacties echt gaaf! Mijn 
grootste fan is oma, die komt vaak kijken bij ons, 
maar ook bij mijn nichtje Daphne in F3.”
Over verlanglijstjes gesproken; DVO is bijna jarig en 
wordt 75. Zelf viert hij zijn verjaardag het liefst met 
familie en vrienden, veel cadeaus en lekkere hapjes 
en drankjes. “Het is wel druk dan, maar gelukkig kan 
ik dan met mijn nieuwe speelgoed spelen en mag ik 
kiezen wat we eten. De dag erna vind ik het stomst. 
Dan moet ik weer een jaar wachten.”

Jammer genoeg kunnen we bij DVO het feest niet 
met z’n allen vieren. Thijs heeft nog wel een idee: 
“allemaal vlaggetjes van DVO of flyers door heel 
Bennekom hangen. Dan is iedereen toch op het 
feestje!”

Thijs heeft zijn verlanglijstje dus al klaarliggen. 
Hopelijk kan hij er de komende jaren veel van 
afstrepen. 

igenlijk had Thijs geen keus. Als papa, 
mama, je grote broer en opa hele zaterda-
gen bij DVO zijn, ga je gewoon mee. Eerst 
als extra supporter langs de velden en toen 
het mocht zelf trainen bij de Kangoeroes. 

Eindelijk! Want ondertussen wil Thijs niks liever dan 
lekker korfballen bij DVO. Nu speelt hij in D2, een 
goed op elkaar ingespeeld team dat elkaar al lang 
kent. “Vooral met Nola, die ken ik al vanaf F1.”

Vriendschap. Wat betekent dat voor Thijs? “Pffff… 
typische plusklasvraag!” Thijs zit in groep 7 van 
de Plataan en in de Plusklas, dus met zijn ervaring 
moet een antwoord wel lukken. “Dingen samen 
doen, zoals gamen of korfballen. Dat is veel leuker 
en voel je je fijn bij.”  

Winnen doet Thijs het liefst; hij is wel drie keer 
kampioen geworden met zijn team. “Vorig jaar wa-
ren we veel te goed. Dat komt omdat we heel goed 
trainen en ons best doen. Verliezen vind ik niet fijn, 
ik moest een keer tegen het team van mijn oudere 
broer Bas. Toen werd ik wel boos, maar we leren er 
ook van.”

DVO’er van de toekomst
En later? Dan wil Thijs wel in DVO 1 spelen, hij traint 
er al hard voor. Maar Thijs heeft nog meer op zijn 
verlanglijstje staan: achter de bar helpen en patat 
bakken, al wil hij het allerliefst over een paar jaar 
in het Bully-pak mee oplopen met DVO 1. “Ik ben 
groot DVO-fan en kijk in de zaal graag de wedstrij-
den. Ik heb dan mijn trainingspak aan en vind die 

E

Feest voor Thijs! Jarig zijn op 7-5 
in het 75-jarig bestaan van DVO, 
dat verdient een plekje in de 
DVO.next. Vanachter zijn scherm, 
heeft Thijs heel wat te vertellen 
over zichzelf, zijn familie en 
DVO. Wie er over een paar jaar in 
het Bully-pak stapt als mascotte 
van DVO 1? Thijs van Zwieten, 
11 jaar, spelend in D2 en groot 
DVO-fan.

TEKST NICOLETTE BORGERS

Ik ben jarig op 7-5

Mijn beste herinnering aan DVO is het 
beachkorfbaltoernooi, want ik vond het heel 
leuk om een keer op een andere manier te 

korfballen. 

JOËL SCHOUTEN (14 JAAR); SPELER DVO B3
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doorsnee van onze leden, variërend van jong tot 
oud, top-, breedte- en G-korfbal, van spelend tot 
niet-spelend, een vragenlijst gestuurd. Ik wilde wel 
eens weten wat zij verstaan onder ‘thuis’. En voelen 
ze zich dan ook net zo thuis bij DVO als ik? En kan 
DVO er nog iets aan doen om nog meer thuis te 
bieden dan al gedaan wordt?

De eerste vraag die ik de ondervraagden gesteld 
heb, was dus wat zij onder ‘thuis’ verstaan. Voor 
hen is het een plek waar je je veilig en vertrouwd 
voelt, het gezellig is, je geaccepteerd wordt, je 
jezelf kunt zijn, je niet aan hoeft te passen, je 
je eigen plekje hebt om tot rust te komen, je je 
lekker voelt en je samen kunt genieten van mooie 
momenten. Romy (S4) noemde het de plek waar 
ze het liefste is. Een hele mooie vond ik persoonlijk 
hoe Daan Dijkstra (S1/2) het omschreef. “Thuis is 
een plek waar je het gezellig hebt met de mensen 
om je heen en waar je verbondenheid voelt.” 
Kortom, thuis is een plek die warme gevoelens bij 
mensen oproept; een plek waar je graag bent.

Acceptatie en waardering
Op de volgende vraag of men zich ook daadwerke-
lijk thuis voelt bij DVO, werd zonder uitzondering 
volmondig “ja” geantwoord. Wat maakt het nou 
dat mensen zich zo thuis voelen bij DVO? Ze vin-
den het vooral gezellig en vertrouwd bij DVO. DVO 
is een warme club waarin aandacht is voor elkaar. 
Lief en leed wordt er gedeeld. 
Dick (G1) voelt zich geaccepteerd en gewaardeerd 
bij DVO en komt er graag voor op zijn brommer 
van Arnhem naar Bennekom. Deborah (B1) heeft 
veel mensen leren kennen bij DVO en vindt het fijn 
om lekker te sporten met deze leuke mensen. DVO 
is ook een club waar veel gebeurt. Leuke feesten 
en andere festiviteiten, zoals de pubquiz, geven 
het gevoel van saamhorigheid en verbondenheid 

en half jaartje later was ik zelf aan de 
beurt. Na een paar keer bij dochterlief 
langs de kant te hebben gestaan, begon 
mijn Nunspeetse korfbalverleden zo 
ontzettend te kriebelen. Dus meldde ook 

ik me bij de buitengewoon vriendelijke Lia ‘wie-
kent-haar-niet’ Mak. Ik kon wel op de woensdag-
avond terecht. Als ik me een kwartiertje voor de 
aanvangstijd van de training even bij Matthijs zou 
melden, zou hij me wel wegwijs maken. Wat heet, 
wegwijs maken? Niet alleen Matthijs, maar ook 
Arjan stonden me op te wachten. Ik werd allerhar-
telijkst welkom geheten, heb lekker meegetraind 
en het biertje smaakte na de training geweldig. 
Ik weet het niet zeker meer, maar de volgende 
ochtend was het lastig om op gang te komen. Hoe 
welkom kun je zijn?!

Twee jaar later was zoonlief oud genoeg om ook 
lekker te gaan korfballen en ook voor hem stond 
de pendeldienst Ede-Bennekom klaar. Zijn twee 
Edese trainers vonden het de normaalste zaak van 
de wereld om Bram even op te halen en later weer 
af te zetten. Hoe welkom kun je zijn?!
Enfin, de familie Jager was binnen, de familie Jager 
was meer dan welkom. Wat kon de familie Jager 
meer doen dan zich enorm thuis te voelen? Dat 
deden we en doen we nog steeds. DVO werd een 
tweede thuis en dat is het nog steeds.

Verbondenheid en gezelligheid 
Mooi dat dat voor ons zo gegaan is, maar het 
maakte me wel nieuwsgierig naar hoe anderen 
dit ervaren. Voelt iedereen zich zo thuis bij DVO? 
Er is maar één manier om daar achter te komen. 
Precies, vraag het ze! Dat heb ik gedaan. Ik heb een 

 THUIS

Thuis bij DVO
Hoe welkom kun je zijn?!

Het moet ergens rond de millenniumwisseling geweest 
zijn dat mijn dochter, voor velen geen onbekende, haar 
eerste voetstappen bij DVO zette. Toen we ons samen 
met haar buurmeisje meldden bij DVO was er al heel 
snel iemand gevonden die de beide dames van Ede mee 
naar Bennekom wilde nemen. Ze was begeleidster van 
het team van haar zoon en moest toch al zelf heen-en-
weer rijden. Dan konden die beide meisjes er makkelijk 
bij. Hoe welkom kun je zijn?!

 

TEKST ERIK JAGER

E

Benthe van Egdom - E5. Daan Dijkstra - S1/S2.
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op te noemen waar onze leden allemaal net even 
anders tegenaan kijken.
Dat lijkt me ook prima. Volgens mij werkt dat in 
ieder thuis zo. Het echte thuis wordt gekenmerkt 
door onderling vertrouwen en verbondenheid. 
En als er dan al eens wat onenigheid is, los je het 
samen op. Misschien gaat er dan eens iemand 
stampvoetend de deur uit, maar die deur blijft 
altijd open staan; het blijft tenslotte je thuis, waar 
je altijd welkom blijft.
Zoals ik het ervaar, werkt dat bij onze prachtige 
korfbalclub Door Vrienden Opgericht, later gewij-
zigd in Door Vriendschap Omhoog, ook zo. DVO is 
en blijft voor mij die warme club, waar ik in tijden 
van lief en van leed, in verbondenheid met vrien-
den, altijd door die open deur binnen kan komen. 
En dat voelt voor mij ontzettend goed. Dat is voor 
mij iedere keer weer THUIS komen.  

MET DANK AAN DAAN, ROMY, DICK, PETER,  
MATTHIAS, BENTHE, LEON, DEBORAH EN DION.

met elkaar. Matthias (A1) noemt in dit licht ook 
het JAspirantenkamp; één van de leuke momenten 
om samen met andere DVO’ers het thuisgevoel te 
hebben.  Benthe (E5) heeft het vooral gezellig met 
haar teamgenoten én haar trainer Lennard. Voor 
Leon (F2) is het heel simpel: ‘alles’ zorgt ervoor dat 
hij zich thuis voelt en vooral de gezelligheid. 

Samen een steentje bijdragen
En de vraag waarom mensen zich misschien niet 
thuis zouden voelen, vindt hij maar een rare vraag.
Voor Dion (D1) maakt het niet uit of het in de zaal 
of op het veld is. Hij vindt het altijd fijn bij DVO te 
zijn; zeker nu hij steeds meer vriendelijke mensen 
leert kennen.

Ook onze mooie accommodatie draagt bij aan 
het thuisgevoel. Veel DVO-leden hebben ook hun 
steentje bijgedragen om ervoor te zorgen dat de 
leden zich thuis kunnen en mogen voelen aan de 
Achterstraat. Peter (S11) is al lid sinds hij vijf jaar 
oud was. Samen met vele anderen heeft hij regel-
matig de handjes laten wapperen als er gebouwd 
of verbouwd moest worden, of het nu de hal of het 
clubhuis was.

Kunnen er dan nog dingen beter? Natuurlijk kan 
er altijd iets verbeterd worden. We maken niet 
voor niets mooie plannen voor het optimaliseren 
van onze accommodatie. Ook de ondervraagden 
hebben wel wensen. Wat Benthe betreft moeten 
we vooral niet vergeten dat de speeltuin best wat 
leuker zou kunnen. 
Zoveel mensen, zoveel wensen. De één wil een 
ruimer assortiment in het clubhuis, terwijl het van 
de ander juist wel iets minder mag. De één ziet wel 
wat in uitwedstrijden van de selectie op zondag, 
terwijl een ander kiest voor een andere invulling 
van de zondag. En zo zijn er nog veel meer dingen 

Deborah Vos - B1.

Matthias ten Brinke - A1.Leon Melgers (in het midden) en F2.

Daan Dijkstra - S1/S2.
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75 JAAR

voor iedereen en iedereen kan er plezier beleven. 
Ik vond het zo’n mooi moment dat een van de 
G-sporters na heel veel maanden niet korfballen 
naar me toe kwam en keihard moest huilen omdat 
hij het zo gemist had. Dat vergeet ik niet meer 
en verder vind ik het gewoon leuk om ervoor te 
zorgen dat de spelers van D3 en de G-teams wat 
leren en lol hebben.”

Een plek voor iedereen
Het mooiste cadeau wat DVO hen heeft gegeven, 
is voor zowel Sanne als Anton hun vriendschap-
pen. “Wat missen we de vrijdagavonden nu! Maar 
gelukkig kunnen we vanwege onze leeftijd wel 
lekker trainen en spelen. Dat samen het terras op, 
komt wel weer.” Ze zijn ook trots op DVO. Hoe de 
club klaarstond na het overlijden van Stephan 
van den Hul, hun korfbalmaatje, zullen ze niet 
vergeten. DVO is een beetje als Bennekom zelf: ‘ons 
kent ons’, volgens Sanne. “Er is plek voor jong en 
oud, we vieren samen mooie momenten zoals bij 
de DVO-feesten maar ook staat iedereen klaar bij 
verdrietige momenten. Dat vind ik fijn.”  

Tot slot hebben Anton en Sanne nog een wens 
voor DVO. “We wensen DVO toe dat het nog lang 
die grote en mooie club blijft zoals het is. En o ja, 
dat DVO eindelijk de finale in Ahoy gaat halen.”   

et fanatieke van DVO 5, dat spreekt mij 
wel aan; met allemaal jonge gasten 
gaat het er soms kneiterhard aan toe op 
de trainingen”, aldus Anton. Hij heeft 
ondanks zijn relatief korte lidmaatschap 

behoorlijk wat progressie gemaakt. Waar hij een 
paar jaar geleden startte in A5, stroomde hij door 
naar het 10e, 6e en zit hij nu in het 5e. Het gebied 
rond de korf is Antons domein. “Laat mij maar van-
uit de rebound spelen, dan komt het wel goed.”

Sanne is via schoolkorfbal en alle jeugdteams 
ondertussen in DVO 7 beland. “Zeker een gezellig 
team, maar vanwege corona ontbreekt het echte 
teamgevoel nog wel. Bij ons liggen de leeftijden 
en levensfases wat meer uiteen, maar we hebben 
allemaal hetzelfde plezier in het spelletje. Mijn rol 
in het veld is dat ik graag de kansen van anderen 
zie en mijn schoten meepak.”

Inzetten voor je club
Niet alleen in het veld zetten Sanne en Anton zich 
in voor DVO. Sanne, in het dagelijks leven student 
Creative Business in Amsterdam en werkzaam 
bij Boerderij Hoekelum, kun je samen met haar 
moeder op zaterdag achter de bar vinden en geeft 
maar liefst drie teams training. G1, B3 en B-extra. 
Anton werkt fulltime bij de Plus in Bennekom op 
de groenteafdeling en regelt de bezorgdienst. Hij 
traint D3 en is als allround G-trainer inzetbaar op 
alle drie de G-groepen.

Beiden geven ze aan dat ze het belangrijk vinden 
om niet alleen aan jezelf te denken, maar ook iets 
te betekenen voor een ander. Sanne: “ik heb zelf 
ook altijd trainers gehad, vooral als je jong bent 
heb je dat zeker nodig.” Anton vult aan: “ik vind 
het echt leuk dat DVO zo’n G-team heeft. DVO is er 

H

De één komt al van jongs af aan naar de Achterstraat, 
de ander weet de weg naar DVO pas een paar jaar te 
vinden. En waar de één in DVO 7 speelt, speelt de ander 
in DVO 5. Maar er zijn vooral overeenkomsten tussen 
deze twee jonge DVO’ers die zich op meerdere fronten 
inzetten voor DVO. Sanne Vonk, 22 jaar en spelend in 
DVO 7 versus Anton van Doleweerd, 21 jaar uit DVO 5. 
Over spelen in DVO 7 en 5 en wat hen zoal bezighoudt.

TEKST NICOLETTE BORGERS

Wij spelen in DVO 7 en 5

Ik wens DVO heel veel nieuwe ballen en  
gezelligheid toe.

CAS RUTTEN (7 JAAR); SPELER F4 
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D

Het was af en toe best pijnlijk eind jaren 80 tot in het begin van deze eeuw… Er werd naar 
DVO gekeken als ‘dat is een club die goed kan bouwen, maar topsport dat wordt ‘m niet’. Vele 
cruciale momenten waren er, waarbij die stap naar de top van Nederland in het korfbal werd 
gemist. Een stap die we op het gebied van onze accommodatie al wel hadden gemaakt en die 
uiteindelijk een onderdeel van de basis vormde van een gezonde, grote vereniging met een 
eerste team dat nu al meer dan 10 jaar op het hoogste niveau speelt.

TEKST ERIK VAN BUREN

e beginjaren, zwervend door 
Bennekom
Het begon natuurlijk allemaal niet 
zo groots. In 1946 bij de oprichting 
van DVO kregen we de gelegenheid 

om gebruik te maken van een weiland tegenover 
boer Van Steenbergen, waar met behulp van wat 
boomstammen en rietmatten de eerste DVO-
accommodatie werd gebouwd. Omdat het veld 
daar erg nat was, werd in 1947 verhuisd en werden 
de wedstrijden gespeeld op een grasveld op de 
Prinsenlaan. Tot 1958, DVO moest noodgedwon-
gen vertrekken, aangezien de eigenaar de huur 
verhoogde van 50 naar 200 gulden, wat de club 
niet kon opbrengen. Op de Prinsenlaan werd wel 
een kleine kleedaccommodatie gebouwd die vele 
jaren dienst heeft gedaan en achtereenvolgens 
met de club mee verhuisde naar de Soetendaal 
en de Halderweg. Het was niet veel meer dan een 
gebouw van planken met twee kleedruimten en 

een plekje om de thee te maken. Een toilet was er 
niet en wassen kon je buiten, waar een bak stond 
met een koudwaterkraan.

Naar de Eikelhof
In 1972 kon DVO verhuizen naar het huidige thuis, 
sportpark de Eikelhof. Hier was door de gemeente 
een kleedaccommodatie neergezet die we deelden 
met de voetbalvereniging, de huidige kleedruimten 
van VV Bennekom. We bouwden met ons clubhuis 
onze eerste stenen accommodatie die in 1973 klaar 
was. Tijdens het ‘microkorfbal’, zoals het zaalkorf-
bal toen nog werd genoemd, speelde de jeugd in 
de diverse gymzaaltjes in Bennekom. De senioren 
speelden hun indoorwedstrijden voornamelijk in 
sporthal de Reehorst in Ede.

In 1985 neemt DVO een grote sprong in het 
diepe met de beslissing om een eigen sporthal 
te bouwen. Iets wat op dat moment nog redelijk 
uniek was in korfballand. Alleen topclubs als PKC 
en Blauw-Wit Amsterdam konden op dat moment 
spelen in een eigen hal. Het was een ambitieus 
plan, gerealiseerd met inzet van heel veel DVO-

ACCOMMODATIE 

DVO ‘bouw’ vereniging
Centrum van sport en gezelligheid

Het was niet veel meer dan een gebouw 
van planken met twee kleedruimten en 

een plekje om de thee te maken

 Eerste DVO-accommodatie op 
de Prinsenlaan.

Na de verbouwing van het clubhuis in 1982 heeft Jan van 
Dusschoten de eerste steen (opnieuw) gelegd, onder het 
toeziend oog van Adrie van Heusden.



13

vloer in de DVO-hal, is dit de huidige status van 
onze accommodatie. Een ongelofelijke route en 
progressie van een boomstammenhutje tot een 
prachtige accommodatie met kunstgrasvelden en 
indooraccommodatie voor 800 leden.

Wensen en ambities voor de toekomst 
Hebben we een accommodatie voor 800 leden die 
dàt biedt wat een moderne ambitieuze topsport-
vereniging nodig heeft? In 2018 hebben we met 
behulp van de Rabobank deze vraag gesteld en 
een analyse gemaakt van de vereniging. Hieruit 
kwam naar voren dat de accommodatie, hoe mooi 
ook, nog steeds wat te wensen overlaat. Door de 
groei van de vereniging is het lastig om iedereen 
de gewenste trainingsuren en tijden te bieden, ver-
gaderruimten zijn regelmatig een strijdtoneel van 
reserveringen, een aantal thuiswedstrijden moet 
jaarlijks noodgedwongen buiten de eigen hal wor-
den gespeeld omdat de hal vol zit, de kleedkamers 
zijn ‘gedateerd’, de ontvangsthal is donker, de sani-
taire voorzieningen beperkt, het aantal zitplaatsen 
in de hal onvoldoende, de sponsorontvangstruimte 
te klein, de looproute naar het clubhuis te smal en 
we hebben geen goede plek voor krachtsporttrai-
ning wat inmiddels een onmisbaar onderdeel in de 
topkorfbalsport is. En dan ben ik vast nog wel wat 
zaken vergeten.

Zijn we dan verwend geraakt? Misschien, maar we 
kunnen ook zeggen dat we nog steeds ambities 
hebben. Ambities die niet stoppen na 75 jaar, 
ook niet voor onze accommodatie. In april is een 
eerste presentatie gedaan waar we naar toe willen. 
Opnieuw een grote stap, een grote investering, 
waarbij we ook andere verenigingen uit Bennekom 
willen betrekken. DVO is allang niet meer alleen 
een korfbalsportvereniging. We zijn een centrum 
van sport en gezelligheid voor heel veel Benne-
kommers en mensen uit de omgeving en dat willen 
we blijven en verder uitbouwen.

In september bij onze ledenvergadering gaan we 
de knoop doorhakken. Laten we hopen dat we bij 
ons 100-jarig bestaan dit weer kunnen meenemen 
als een positieve mijlpaal in de geschiedenis van 
onze accommodatie. DVO ‘bouw’ vereniging? Laten 
we het met trots zien als een geuzennaam.   

Deze  
gedurfde 

bouwonder-
neming heeft 
de vereniging 

heel positief 
beïnvloed
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handen en ondersteuning vanuit de Bennekomse 
winkeliers en de gemeente Ede.
Ook het clubhuis is in die periode aangepast en 
uitgebouwd. Omdat de vergaderruimte verhuisde 
naar de DVO-hal, was deze niet meer nodig in het 
clubhuis en kon er meer plek aan de bar worden 
gecreëerd. 
Deze gedurfde bouwonderneming heeft de vereni-
ging heel positief beïnvloed. Het ledenaantal van 
DVO steeg in de 10 jaar na de bouw van 350 naar 
550, waardoor we qua verenigingsomvang echt bij 
de top van Nederland gingen behoren.

Geen afgelasting meer door een te nat 
veld
Met Jaap van den Bos aan het roer als voorzitter 
bleef de vereniging echter ambitieus en in 1996 bij 
het 50-jarige bestaan van DVO, treedt Jaap af als 
voorzitter bij de opening van het kunstgrasveld. 
Met de komst van het kunstgras is het tijdperk van 
modder en afgelastingen door een onbespeelbaar 
veld voorbij. Ook hier liepen we als vereniging 
voorop in het veranderen. Waar nu spelen op 
kunstgras standaard is geworden, was dit toen niet 
het geval.

En hoewel Jaap aftrad als voorzitter van de ver-
eniging, was zijn invloed en ambitie als voorzit-
ter van de stichting DVO-hal nog aanwezig. Slim 
gebruikmakend van een aantal ontwikkelingen in 
Bennekom, zoals het sluiten van de oude gymzaal 
aan de Spinakker en de noodzaak van VV Ben-
nekom van meer kleedruimte, sluiten we in 2001 
een mooie deal met de gemeente Ede. We werden 
financieel ondersteund in de bouw van de Jaap van 
den Bos zaal (gymzaal) en de buitenkleedkamers 
aangrenzend aan de hal. Met uitzondering van 
wat modernisering van het clubhuis en een nieuwe 

DVO ‘bouw’ vereniging
Centrum van sport en gezelligheid

De bouw van de DVO-hal in 1985 
was een financieel gewaagde 

onderneming die alleen door 
inzet van heel veel trouwe leden 

en sponsoren mogelijk werd 
gemaakt.

Voor de opening van het kunst-
grasveld op de Eikelhof werd 

het clubhuis-team in het nieuw 
gestoken.

Schets van de plannen voor de accommodatie in de komende jaren.
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Ontdek de voordelen van het KernGroen GroenComfortPlan! Uw 
tuin of terrein het gehele jaar door tot in de puntjes verzorgd en 
onderhouden, op basis van een vaste prijsafspraak! 

Onze bedrijfsfilosofie is gericht op het inzetten van mensen met 
een arbeidsbeperking. KernGroen levert de hoogste kwaliteit tegen 
scherpe tarieven. Een verantwoorde keuze dus!
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Van den Bos speelde lang onder Gerrevink tot hij 
in 1983 door Crum naar DKOD gehaald werd. Daar 
werd hij nog wel een tijdje op aangekeken. Toch 
bleef hij DVO volgen. Zo had hij wel een mening 
toen Van Gerrevinks opvolger, Bram van Geffen, bij 
zijn vader in de huiskamer kwam solliciteren: “Van 
Geffen kwam uit het westen en Deetos was een 
topclub. Daar keken ze in Bennekom tegenop.”

“Bram nam de trainingsvormen van Jan Wals 
mee: hele grote circuits met heel veel oefeningen 
achter elkaar, vol vaste techniekopvattingen. Hij 
kwam uit die school, eigenlijk net als Richard [Van 
Vloten, red.]. Zelf ben ik daar helemaal niet in 
opgeleid. Bij DKOD leerden wij dat van Crum heel 
anders. Daar hadden we de opgeleide sportlera-
ren, fysiotherapeuten en artsen. Dus aan de ene 
kant had je eigenlijk de bravoure en volkssport, 
en aan de andere kant de jongens en meisjes die 
een studie deden en dachten dat ze prestaties met 
verstand konden realiseren. Oost-Arnhem tegen 
DKOD. Een levendige tijd, van ‘82 tot ‘87. De top 
van Nederland, hier in De Vallei.”

Van den Bos moet erkennen dat Oost-Arnhem in 
deze tijd de meest winstgevende formule had: “Die 
hebben meer gewonnen. Die haalden ook gewoon 
spelers uit Dordrecht en Amsterdam – Bram van 
der Zee, Erik Wolsink – dankzij sponsors met geld. 
Bij ons was het wat idealistischer. Spelers kwamen 
bij ons binnen via de sportacademie of andere 
sportgerelateerde opleidingen.”

Grote ambities 
Twee weken eerder vindt al een eerste sessie herin-
neringen ophalen voor gevorderden plaats. Aanwe-
zig zijn ‘schoffies’ Richard van Vloten en Bram van 

et achter zich een mooie lentezon 
turen zijn ogen over de parkeerplaats. 
De fietsenstalling. De hoofdingang. 
Na een paar seconden nadenken over 
de vraag “Wat is jouw eerste ervaring 

met een toptrainer” duikt de KNKV Mastercoach 
in vogelvlucht door het verleden. “Van Ballegoijen 
speelde bij DKOD, veel hoger dus. Goede korfbal-
ler die het 1e team van DVO één of twee uur per 
week trainde in de Reehorst. Maar hij was alleen 
trainer, want zaterdag speelde hij zelf. Zijn opvol-
ger, Bertus van Gerrevink, was naast trainer ook 
coach. Ook hij werd aangetrokken, want hij was 

heel ambitieus en deed de Oefenmees-
tercursus van Ben Crum. Hij kreeg 

de verantwoordelijkheid en 
heeft mij ook definitief 

aan het korfballen 
gekregen.”

Van Gerrevink had 
het geluk dat hij 
arriveerde toen 
de gemeente 
Ede woonwijk na 
woonwijk uit de 
grond stampte in 

Bennekom. En DVO 
groeide mee, van 

200 naar 400 leden. 
Mede daardoor kreeg 

Van Gerrevink veel voor 
elkaar. “Van ’77 tot ’84 voerde 

hij een soort mentaliteitsverande-
ring door. Korfbal werd, bewust of onbewust, 

steeds serieuzer genomen. Het werd echt een 
wedstrijdsport.”

TEKST TIM VAN ZOEREN 

TOPCOACHES

Hoe het vak van de DVO-coach door 
de jaren is veranderd
Het moet wel een grapje zijn, de naam van de eerste trainer die DVO van buiten haalde. 
Om te bewijzen dat de beste man echt zo heet, slaat Jan-Sjouke van den Bos het groene 
boek open dat hij onder z’n arm heeft meegenomen. Gekregen van zijn moeder na de 
uitvaart van zijn vader, Jaap van den Bos, die het werk als erevoorzitter schreef. En 
ja hoor, het staat er echt: ‘1975 – 1977: Jan van Ballegoijen’. Van Ballegoijen. Het is 
een passende afsluiting van een reeks net zo legendarische coaches uit de beginjaren 
van DVO. Ruijsch, Van Dusschoten, Teunissen, Vermeer. Namen die al decennialang 
weergalmen in onze clubgeschiedenis.

M

Richard 
van Vloten.
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klasse. Met verlenging. Toen stond aan de ene 
kant van mij Bertus te coachen en aan de andere 
kant Jan-Sjouke.” [Een prachtig krantenknipsel dat 
Van Geffen nastuurt, met als kop ‘EN WEER LUKT 
HET NIET – DVO VERLIEST WEDSTRIJD OM KAM-
PIOENSCHAP’, toont een foto van een chagrijnige 
Van Geffen met naast hem de karakteristieke kop 
van zijn latere opvolger Van den Bos, red.] 

“Ik zat klem tussen die twee clubmensen. Toen was 
al bekend dat ik zou stoppen, onder andere omdat 
ik een relatie kreeg met een speelster uit het team 
[Alice Klein Hulze, wat wél een gelukkig huwelijk is 
geworden, red.]. Crum heeft me toen bij PSV in de 
Hoofdklasse binnengebracht. Overigens hebben ze 
me bij DVO zeker niet weggehoond, want later ben 
ik nog eens een half jaar teruggekomen op de plek 
van Jacko Vermeer.”

Van den Bos nam het over. In zes jaar tijd speelde 
DVO zich daarna met bijna alleen maar promoties 
van de 2e klasse naar de hoofdklasse. Van den Bos 
plaatst z’n succes snel in een breder perspectief: 
“Ik was precies op het goede moment binnen. 
Het dorp was groter, de club was sterk aan het 
groeien en het denken ontwikkelde zich. Er was 
aardig wat talent. Zo maakte ik het allereerste 
jeugdkampioenschap van de aspiranten mee. 
Toen was dat de A1 met Jacko Vermeer. Vanaf dat 
moment behaalde DVO veel jeugdkampioenschap-
pen en andere goede resultaten. We deden mee. 
Een aantal lichtingen achter elkaar. Klinkende 
namen speelden toen: Johan Rigter, Marian Floor, 
Ariena van Heesen, Marian Hak, Gea Roseboom, 
Koos Meinsma, Tjeerd de Vries, Wilco van den Bos, 
Heleen Danen, Jeannette Teunissen... Ik vergeet er 
vast nog een boel. Jacko en Cees Vermeer waren 
kampioenenmakers.”
Zijn verblijf als coach eindigde alsnog in mineur: 
“In mijn laatste seizoen verspeelden we de hoofd-
klasseplek tegen Deetos. Jacqueline Poleij scoorde 
in de laatste seconde. Toen was ik heel teleurge-
steld. Zes jaar hier ongeveer gewoond, misschien 
iets te lang, en toch afscheid genomen door eruit 
te donderen. Ik wilde DVO op het hoogste niveau 
houden.”

Rijk verleden aan hoofdtrainers
Van den Bos grijpt weer naar z’n encyclopedie en 
bladert naar een overzicht van coaches die na hem 
kwamen. Netjes uitgelijnde foto’s komen voorbij: 
Erik Wolsink, Jacques Kop Jansen, Jan Kooiman, 
Jacko Vermeer, Kees Rodenburg (de eerste in kleur), 

Geffen, die dus in 1984 als opge-
leid en aanstormend trainerstalent 

naar Bennekom werd gehaald. Zelf 
speelde hij nog op hoog niveau en DVO 

wilde dat ook. Toch werd het geen succes: 
“DVO was een club met talentvolle jeugd. De 

junioren speelden steeds om de prijzen. Daar-
door ontstond het idee dat er met al dat talent 
gepromoveerd moest kunnen worden. Alleen viel 
dat iedere keer tegen en de grootste fout was 
vervolgens dat die teleurgestelde jeugdspelers 
weer werden vervangen door nieuwe aanwas. Ze 
hadden niet het geduld om aan een ervaren team 
te bouwen. Het was te korte termijn denken. Die 
mening heb ik destijds ook geventileerd.”

Van Geffens periode in Bennekom eindigde mis-
schien wel iets té typerend: “Mijn laatste wedstrijd 
was een cruciaal duel om promotie naar de 1e 

“We moeten eens een 
keer de beste willen 

 worden”

DVO is voor mij de perfecte combinatie van 
inspanning en ontspanning.

ALEIDA DIJKMAN (54 JAAR); 

SPEELSTER DVO 11, TRAINSTER DVO A4

Bram van Geffen en Richard van 
Vloten halen herinneringen op.

Jan-Sjouke van den Bos en Bram van 
Geffen in hun jongere jaren.
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“Dat komt omdat PKC al jaren aan 
de top speelt en DVO daar geen 
ervaring mee heeft. Wij hebben 
nu voor het eerst meegemaakt 
wat het is om een finale te 
spelen. Daar zijn we dan 
niet in geslaagd, want 
we hebben niet gewon-
nen. Zo simpel wordt het 
beredeneerd. Maar als ik 
zelf kijk dan zijn er heel 
veel dingen goed gegaan, 
en zijn er dingen gebeurd die 
we de volgende keer anders of 
beter moeten doen. Bijvoorbeeld in 
beide wedstrijden de eindfase. Daarin 
doen we het gewoon niet goed. Dus voor 
ons is het een harstikke mooi moment geweest om 
een keer onder die druk, met die spanning, ergens 
voor te spelen. Dat kenden ze hier niet.”

Doorontwikkelen in Bennekom
Van den Bos heeft veel respect voor de impact die 
de selfmade man heeft op Bennekomse topkorf-
bal-aspiraties: “Richard is een praktijkman. Die 
weet hoe het gaat op de straat. Daar is ‘ie ook 
goed in en dat zie je ook terug. Hij kan heel goed 
een wedstrijd leiden en op het juiste moment de 
juiste dingen doen. En dat is voor DVO een grote 
aanvulling, want we bestonden natuurlijk altijd uit 
welopgevoede, nette mensen.”

DVO moet zich blijven doorontwikkelen, vindt 
‘Sjouk’: “We moeten eens een keer de beste wil-
len worden. De lat hoog leggen en dan kijken 
of we het kunnen. We hebben meer dan genoeg 
capaciteit aan mensen. Maar we moeten het wel 
willen!”  

Ben Crum, Jan Neelen, Daniël Beekmans, nogmaals 
Vermeer, Gerald Aukes en nogmaals Crum. Dat is de 
indrukwekkende reeks die zit tussen Van den Bos 
en Richard van Vloten. 

De weg die onze hoofdcoach aflegde op weg naar 
het hoofdtrainerschap bij verschillende Korfbal 
League clubs heeft niets met opleidingen of cur-
sussen te maken gehad. Een rasechte autodidact 
dus. Geleerd door te doen. “Het eerste seizoen van 
Crum was mijn laatste seizoen als actieve speler. 
Toen hebben we dat akkefietje bij TOP gehad en 
moest ik noodgedwongen stoppen omdat ik die 
schorsing kreeg. Toen belde ODIK, waar ook mijn 
schoonzusje speelde. En ik had nooit bedacht 
om trainer te worden. Met 0 ambitie ben ik dat 
maar gaan doen. Het kwam me aanwaaien. Lekker 
dichtbij. Eerste klas niveau, want die ploeg was 
net een aantal keer gepromoveerd. Dus ik dacht: 
‘Dit kan alleen maar tegenvallen.’ Prompt pro-
moveerden we op het veld en in de zaal naar de 
overgangsklasse. Toen kreeg ik als trainer wel een 
naam.”

Na omzwervingen in Veenendaal (SKF), Antwerpen 
(Ri4a), Eindhoven (DSC), Capelle aan den IJssel 
(KCC) staat Van Vloten inmiddels drie jaar aan het 
roer in Bennekom. Het afgelopen seizoen ging met 
pieken en dalen, maar in de historische play-offs 
maakte hij het PKC met zijn selectie erg lastig: 
“Het zegt alles dat wij het een ploeg als PKC, waar 
we volgens Bram niet van zouden moeten kunnen 
winnen, twee keer enorm lastig maken met onze 
tactiek en manier van spelen. Ik denk dat we 
dat hebben afgedwongen, al roept een deel van 
Nederland dat PKC slecht was.”

Van Geffen, met een steek onder water: “En toch 
heb je niet de halve finale bereikt.”

Scan de QR-code of ga naar dvo-korfbal.nl/topcoaches voor een uitgebreidere 
versie van dit artikel, waarin Van den Bos, Van Geffen en Van Vloten elk op 
hun eigen wijze dieper ingaan op het verleden, het heden en de toekomst van 
topkorfbal en DVO in het bijzonder!

Van de vele goede herinneringen aan DVO denk ik met een grote glimlach vaak terug aan de tijd 
dat wij met ons bierbuikteam (de heren dan hè, dames waren goed in shape), kampioen werden. 
Terwijl de tegenstander in vol ornaat druk bezig was met de warming-up, kwamen wij 5 minuten 

van tevoren het veld opgerold om met de punten naar huis terug te keren.

ERIKA BUITENHUIS (54 JAAR); SPEELSTER RECREANTEN EN VRIJWILLIGER KAARTVERKOOP EN CLUBHUIS



18  DVO.next | 2021

AMBITIE

TEKST SPONSORCOMMISSIE DVO

Op dit moment heeft DVO circa 760 leden met korfbal 
voor jong en oud op ieder niveau, van recreatief tot 
topsport èn met een geweldige groep G-korfballers. 
Mede door de prachtige accommodatie groeide 
het ledenbestand en kreeg DVO een nog grotere 
aantrekkingskracht in Bennekom en omgeving.
We hebben als club altijd vooruitgekeken, maar hoe 
hebben we dat als club gedaan en hoe blijven we ook 
in de toekomst die gezonde vereniging en aantrekkelijk 
voor sponsoren? 

Sponsorverleden in vogelvlucht
De eerste sponsoring binnen DVO werd eind jaren 
70 gerealiseerd. De firma Van Wonderen reikte 
gesponsorde trainingspakken uit aan de Junioren 1 
(nu A1). Hazeleger Wegenbouw Ede deed dit voor 
het eerste team. 
In de begin jaren 80 kwamen er nog meer sponso-
ren bij, te weten Kaashandel J.C. Oskam, bouwbe-
drijf Van Grootheest, Supermarkt Snetselaar en in 
1985 kwamen daar Auto Van de Weerd en Geels 
bij. De Kaasjager, Autobedrijf Van de Weerd en 
Geels zijn nog steeds sponsor van onze club.
Dat we de beschikking hebben over een eigen 
DVO-hal komt mede door de steun van (oude) 
sponsoren. De bouw van de hal werd in 1985 deels 
gefinancierd door zogenaamde ‘Stersponsoren’ en 
‘Steunfondsleden’.   
 
Tot 2004 werden de sponsorzaken behartigd door 
het bestuur en de Stichting DVO-hal. In het jaar 

2004 werd de eerste sponsorcommissie opgericht. 
De eerste leden waren Hamke Meijer, Kees Mak en 
Jan Pieter van de Dijk. Toen in 2008 de Stich-
ting Topkorfbal DVO zijn intrede deed, werd de 
sponsorcommissie een onderdeel van de Stichting 
en kwamen Harold Oskam, Jeanette Oostendorp, 
Jan-Anne van Ginkel, Johan Alberts, Martin Spaan 
en Martijn Vlastuin het team versterken. In 2018 
heeft de commissie het stokje overgedragen aan de 
huidige sponsorcommissie.
Sinds juni 2015 hebben we een naamsponsor, de 
financiële dienstverlener Accountor Nederland. 
Hierdoor is de clubnaam veranderd in DVO/Ac-
countor. Accountor is zeker tot en met 2022 de 
naamsponsor van onze vereniging. 

Kledingsponsoring door de jaren heen
Net zo lang als Van Wonderen Intersport gevestigd 
was in Bennekom, lagen er ook de lijntjes naar 
onze vereniging. Van Wonderen was het ervaren 
adres voor alle korfbalspullen. Je kon er de beste 
veldschoenen kopen en na de intreding van het 
micro-korfbal ook schoenen voor in de hal. Ze 
brachten een uitstekende collectie binnen- en 
buitenschoenen op elk gewenst prijsniveau. Door 
de groeiende vraag vanuit de klantenkring waren 
ze ook uitgerust met trainingskleding, speciaal in 
de DVO-kleuren. De pakken, tassen en korfbalkou-
sen waren altijd op voorraad. Bestellen en onnodig 

Eerste kledingsponsoring 
bij DVO.

Hazeleger Wegenbouw was de eerste kledingsponsor van 
DVO (1978). Ook droeg A1 de shirtjes van dit bedrijf in 1982 
tijdens de finale in Ahoy Rotterdam en werden hierin kam-
pioen van Nederland. Daarna werden ook Van Wonderen 
(1982), Kaashandel J.C. Oskam (1983), Super Donkelaar 
(1984) en Geels (1985) shirtsponsor. 

DVO: een rijk verleden 
en een mooie toekomst
Zonder sponsoren ben je als ambitieuze vereniging nergens
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DVO is een korfbalvereniging met een dusdanig 
DNA waar elk bedrijf zich wel aan wil spiegelen

in de media. Op deze manier kan ook een bedrijf 
meeliften op deze media-aandacht.
DVO is een korfbalvereniging met een dusdanig 
DNA waar elk bedrijf zich wel aan wil spiegelen. 
Ambitie, topsport op lange termijn waarborgen, 
breedtesport voor jongens en meisjes, G-korfbal, 
familiair, maatschappelijk betrokken, professionele 
streaming, nieuwe initiatieven, meer dan alleen 
korfbal… zo maar een paar eigenschappen van het 
unieke karakter, het bijzondere DNA van korfbal-
vereniging DVO uit Bennekom.

De sponsorcommissie wil graag de betrokkenheid 
van de groep sponsoren met DVO verstevigen. 
Bijvoorbeeld door het gezamenlijk netwerk uit te 
breiden om zo nog hogere punten te scoren met 
betrekking tot het ‘nut’ van sponsoring van een 
vereniging als DVO. Het streven is om zo de ambi-
tieuze, lange-termijn-doelstellingen te realiseren, 
met veel enthousiasme en plezier.
De sponsorcommissie bedankt namens alle DVO’ers 
de sponsoren van vroeger en nu met het mee-
helpen realiseren van onze doelstellingen. Want 
de trots van DVO  is een gedeelde trots met onze 
sponsoren. Een prettige verbondenheid en nuttige 
samenwerking is altijd ons doel geweest en dat zal 
ook in de toekomst zo blijven.   

wachten was niet nodig. Door de opkomst van de 
webshops en de hierdoor ontstane achterstand, 
sluit Van Wonderen Intersport op 31 maart 2017 
haar deuren.  
In hetzelfde jaar introduceert DVO/Accountor een 
nieuwe kledinglijn. Muta is sindsdien de kleding-
sponsor van DVO en leverancier van de kleding. 
De wedstrijdshirts zijn in het beheer van DVO en 
worden aan de spelers uitgeleend. Andere korfbal-
kleding, bijvoorbeeld trainingspakken, shorts en 
rokjes, kan via de webshop worden besteld.  

Praxis Player of the Year …  
een blijvertje?
Alle DVO-leden konden in het seizoen 2019-2020 
voor het eerst stemmen op de beste speler/speel-
ster van de wedstrijd en aan het einde van het 
seizoen de beste speler en speelster van het jaar. 
Dit was mogelijk gemaakt door de samenwerking 
met Praxis en Oceanz 3D printing. Een succesvolle 
eerste editie was het zeker. Omdat deze verkiezing 
zowel bij de selectie als bij de leden het nodige 
heeft losgemaakt, is een nieuwe traditie wellicht 
geboren. 

Wat brengt de toekomst?
DVO is inmiddels een goede bekende in de Korfbal 
League, het hoogste niveau van Nederland. De 
afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet op 
sportief en organisatorisch vlak, waarmee een 
goede basis is gelegd voor een lang verblijf in de 
hoogste klasse. Op sportief gebied is de selectie 
gericht versterkt en er is nu een goede afwisse-
ling van jong talent en internationaal gerenom-
meerde spelers. Zowel binnen de selectie als de 
jeugd is DVO goed vertegenwoordigd in Oranje. 
De aanwezigheid van DVO in de Korfbal League en 
de achterban van zowel DVO als de Nederlandse 
korfbalfamilie maakt DVO tot een perfecte partner 
voor exposure van bedrijven.
Door de unieke, gemengde, insteek van de sport 
is korfbal een familiesport pur sang. De achterban 
is betrokken bij de vereniging en blijft lang lid, 
ook na actieve deelname aan de sport. De Korfbal 
League heeft als hoogste niveau veel aandacht 

De huidige kledinglijn van DVO/Accountor.

DVO: een rijk verleden 
en een mooie toekomst
Zonder sponsoren ben je als ambitieuze vereniging nergens
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LIEFDE

TEKST BEN DELSMAN EN MARTEN VAN DEN BRINK

Eef Rigter en Nick Teunissen

“We ontmoetten elkaar bij DVO op 14-jarige leeftijd. 
De vonk sloeg gelijk over. Na een jaar of vier speelden 
wij in het eerste team van DVO. We waren best fanatiek. 
Eef werd ooit in een partij tegen DKOD dwars gezeten 
door een heer van DKOD. De gemoederen liepen hoog 
op en Eef gaf hem een stevige tik in het gezicht. Een officiële waarschuwing volgde hierop. Dit 
was nog niet eerder vertoond. Ze mocht gelukkig wel doorspelen. Kort na de watersnoodramp 
(1953) hadden we een uitwisseling met een korfbalclub uit Strijen. Fietsend vanuit Bennekom. 
We sliepen daar in een kippenschuur. ‘Hanen en kippen’ moesten gescheiden blijven. Dit ge-
beurde onder streng toezicht van de heren Van den Berg en Van Dorland. Spannetjes zoals Arie 
Weideman en Artie van Buren en wij mochten voor het slapen gaan even wandelen op de dijk. 
Hier werd dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. Op 7 oktober 1959 zijn we getrouwd, na 
10 jaar verkering te hebben gehad. Na de kerkelijke inzegening in de Oude kerk in Bennekom 
werden we verrast door een erehaag van DVO’ers.” 

Verliefd, verloofd....getrouwd
Boven Bennekom schoot Cupido bij DVO vanaf een wolk 
zijn pijlen vaak raak en hoe mooi is het als verliefdheid 
bekroond wordt met samenwonen of een prachtig DVO-
korfbalhuwelijk. Op welk moment trof Cupido bij deze 
korfballers doel en kwam er liefde in het spel?

Esmee van Schuppen en  

Floris Barnhoorn

“Al bijna 10 jaar geleden leerden we elkaar 
kennen. We zaten samen in de B5 en wer-
den al snel korfbalmaatjes. Inmiddels zijn 
we al heel wat jaren samen en nog steeds 
vaste maatjes en teamgenoten!”

Martina Tauchmanová 
en Edwin Bouman
“Wij hebben elkaar leren kennen in 1992 
bij een uitwisseling met spelers van DVO 
en van České Budějovic. Edwin is daarna 
gaan studeren en werken in Tsjechië. We 
hebben hier jarenlang gekorfbald en zijn 
er ook getrouwd. In 2006, vlak na ons 
trouwen, zijn we naar Bennekom ver-
huisd.” Martina heeft nog jarenlang in de 
selectie van DVO gespeeld. Edwin is via de 
selectie van DVO en Oost-Arnhem in het 
trainersvak gerold.
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Marieke Sinke en 
Arjen van Egdom

“Ik riep altijd, “ik trouw nooit met een korf-
baller!” Gelukkig heb ik dat wel gedaan. Wij 
zijn op 20 mei 2010 getrouwd, een mooi jaar, 
want toen promoveerden we ook naar de 
League. We hebben elkaar ontmoet bij DVO 
en daarom hebben we een deel van onze 
trouwreportage in de DVO-hal gedaan.”

“Bij de DVO-disco’s kwamen regelmatig korfballers uit de regio hun 
beste danskunsten laten zien en een biertje drinken, zo ook René van 
SSS uit Wageningen. Na veel, soms iets te gezellige, feestjes zijn we in 
1995 met elkaar getrouwd.”

Annike van Zoeren en 
Wilco Ruijsch
“Wij zijn van kleins af aan lid van DVO en 
hebben elkaar ook leren in de ‘trainer-
speelster’-sfeer, maar de vonk sloeg snel 
over. Inmiddels zijn we vier jaar getrouwd 
en twee prachtige kinderen rijker!” De 
geschiedenis heeft zich herhaald, want 
ook de ouders van Wilco kennen elkaar 
van DVO. 

Wilma Wichards en André Jochemsen 

“Toen het oogcontact in het clubhuis, nu gezellig met z’n drietjes. 
De paal, de bal, de bruidegom en de bruid, het moge duidelijk zijn, 
zonder DVO zag ons leventje er heel anders uit.”

Gea Roseboom en René Bakker
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75 JAAR

Ik ben van ’75 
Van enthousiaste korfbalvader tot teammanager van 
B4, invalcoach en fanatieke recreant. Voor je het 
weet, kleurt je week steeds een beetje groener. Robert 
Segaar, bouwjaar 1975, weet er alles van. Hoe Robert 
zijn draai helemaal heeft gevonden bij DVO.

TEKST NICOLETTE BORGERS

M et drie korfballende kinderen is Robert 
met regelmaat te vinden op het DVO-
veld. Om te juichen voor Lotte en de 
rest van E1, bij het C2-team van Fleur 
of bij Joost en zijn B4. Supporter zijn 

langs de lijn, werd al snel teamouder en hulp-
trainer en ondertussen is Robert gepromoveerd 
tot teammanager en invalcoach van B4. Het is al 
ruim zeven jaar geleden dat Robert via zoon Joost 
kennismaakte met DVO, alhoewel de DVO-hal niet 
helemaal onbekend terrein was als volleyballer bij 
CTB/De Springer. Hij leerde DVO en het vereni-
gingsleven steeds een beetje beter kennen. En dat 
bevalt nog steeds.

Familieclub met veel energie
“DVO ervaar ik als een hele prettige vereniging. Ik 
voel me er thuis, jong en oud loopt er rond, het 
is een echte familieclub. Er is altijd wel reuring 
met zo’n grote club, de sfeer is gemoedelijk en het 
clubhuis is gezellig. Ook tijdens corona valt het me 
op, dat DVO veel blijft organiseren. Zoals de onder-
linge wedstrijden voor de jeugd, de online huiska-
mergesprekken maar ook het estafette-interview 
op de DVO-site. Dat zoeken naar verbinding, daar 
hou ik wel van.”

In het dagelijks leven komt Robert ook voldoende 
dynamiek tegen. Na zijn studie bedrijfseconomie, is 
hij via verschillende functies bij zorgorganisaties in 
het ondernemerschap beland. Na het opstarten van 
een eigen administratiekantoor, volgde nog wat 
interim werk voor Robert en sinds 2012 heeft hij 
een succesvol eigen bedrijf op de financiële markt.
Waar Robert zijn voldoening uit haalt?  “Samen-
werken, vertrouwen, creatief en nieuwsgierig zijn 
en de kick wanneer alles op zijn plaats valt, daar 
word ik wel vrolijk van.” Allemaal eigenschappen 
die ook als teammanager van B4 prima van pas 
komen.

Ik wens DVO nog heeeel veel van dit soort gezellige, succesvolle en sportieve 
jaren toe en op naar de volgende 75.    

KIRSTEN FLEER (15 JAAR); SPEELSTER A2

Fanatiek zijn en een drankje na afloop
Wat betreft zijn eigen sportcarrière, is de volleybal 
ondertussen ingeruild voor een korfbal en heeft 
Robert zich aangesloten bij de recreanten. “Het 
leuke aan sporten bij de recreanten is dat leeftijd 
er helemaal niet toe doet, we schieten vooral lek-
ker een balletje met elkaar. Hoewel; bij partijtje 
is iedereen stiekem toch wel fanatiek. Maar dan 
smaakt het drankje na afloop natuurlijk ook des 
te beter.” En zo denken meer DVO’ers erover, 
de gezellige donderdagavonden in het clubhuis 
worden goed bezocht, ook door recreanten die die 
avond niet gesport hebben, maar uiteraard wel een 
drankje verdiend hebben. 

Ook al geeft de verjaardagskalender het dubbele 
aan, in zijn hoofd is Robert nog steeds die spor-
tieve twintiger en voelt hij zich topfit. En ondanks 
zijn drukke baan en het gezinsleven, zijn onder-
tussen de onderhandelingen gestart om volgend 
seizoen weer een duo-trainerschap aan te gaan 
met onder andere Nick Rijken. Dit vrolijke duo 
heeft al enkele successen gevierd met F1 en dat 
smaakt toch naar meer. Aan ambitie geen gebrek 
bij Robert, aan tijd helaas wel. Maar met zoveel 
enthousiasme voor de club, blijft deze korfbalvader 
vast nog wel even behouden voor DVO.   

“Het leuke bij 
de recreanten 
is dat leeftijd 
er niet toe 
doet”
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DATA

Ontwikkeling verenigingsopbouw 
1998 - 2021
Hoe zit dat dan binnen onze vereniging? We zagen 
al dat het aandeel niet-spelende leden toegeno-
men is. Dit is gegroeid van 38% in 1998 naar 44% 
vandaag. Hoe heeft de opbouw binnen de spelende 
leden zich ontwikkeld? Alleen in de junioren is er 
krimp; van 66 in 1998 naar 41 nu. De overige cate-
gorieën zorgen ervoor dat we in dezelfde periode 
van 345 naar 423 spelende leden zijn gegroeid.

Hoe lang zijn we lid?
Gemiddeld zijn we ongeveer 14,5 jaar lid van DVO, 
maar er zijn nieuwelingen en clubcoryfeeën. Op 
het moment van schrijven, is de nieuwste aanwinst 
drie dagen lid, maar Nick Teunissen is bijvoorbeeld 
al sinds 1 augustus 1947 lid. Corrie van den Bos 
werd precies een maand eerder lid en is met bijna 
74 jaar het meest ervaren DVO-lid.

75 jaar DVO heeft veel verhalen opgeleverd. Een 
klein deel is in dit magazine terug te vinden. Het 
grootste deel wordt mondeling overgedragen en 
met brede goedkeuring van wat extra glans voor-
zien. De verhalende geschiedenis geeft een mooi 
beeld van de mensen, maar hoe zit het met de 
cijfers? Hebben we cijfers die iets kunnen zeggen 
over de leden? Die hebben we. Sinds 1998 houdt 
Lia Mak namelijk alles digitaal bij. Zo kunnen we 
zien hoe we van 560 leden in 1998 naar de 762 
van vandaag zijn gegaan en wat de 762 heden-
daagse leden kenmerkt.

Ontwikkeling ledenaantal 1998 - 2021
In onderstaande grafiek is te zien hoe DVO van 
de genoemde 560 naar 762 is gegroeid. Is zo’n 
groei nou normaal voor een korfbalclub? Om dat 
inzichtelijk te maken, is de groei van het KNKV ook 
toegevoegd. In de grafiek zie je de ledenaantallen 
ten opzichte van 1999, van 1998 is geen leden-
stand van het KNKV bekend.

Dan zien we dat het bij DVO beter gaat dan bij het 
KNKV. Alleen de DVO-leden die competitie spelen 
zijn ook lid van het KNKV. Zou het zo zijn dat we 
vooral gegroeid zijn in de niet-spelende leden en 
het aantal spelende leden zich heeft ontwikkeld 
zoals het KNKV? Dat is niet zo. De niet-spelende 
leden groeiden weliswaar harder, maar ook de spe-
lende leden zijn in aantal gegroeid. Waar het KNKV 
van 1999 - 2017 11% aan leden verliest, komen er 
bij DVO 17% spelende leden bij.

DVO in cijfers
Feitjes en weetjes

TEKST JOS ROSEBOOM
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Hoe oud zijn we?
De gemiddelde leeftijd bij DVO is 
32,3 jaar. De jongsten moeten nog 4 
worden, maar voor Siny de Vries is 
dat al enige tijd geleden. Met 91,5 
jaar is zij de DVO’er met de meeste 

levenservaring.

Hoe heten we?
Sanne is, met 6 dragers, de 
meest voorkomende meisjes-
naam bij DVO. 
Bij jongens lijkt de nomencla-
tuur een minder gewichtige 
kwestie, want Bart, Daan, Jeroen, 
Koen, Peter, Thomas en Tim komen 
allemaal vaker voor dan Sanne. 
Daan is met 11 keer winnaar van dit stel. Van den Brink is met 14 
keer de meest voorkomende achternaam. We hebben een Daan van 
den Brink in ons midden. Hij mag dan ook met trots zeggen dat hij 
dé DVO-naam heeft.

Waar wonen we?
Hoe ver we van DVO wonen, wisselt sterk. Jari Hardies moet 153 
kilometer afleggen om onze club te bereiken, uitgaande van een 
normale autoroute. Als hij bereid is te gaan lopen en de veerboot 
te nemen, kan hij dat terugbrengen tot 139 kilometer, maar het 

blijft een eind. Niet iedereen hoeft 
zover: we hebben ook een lid dat na 
350 meter al thuis is.

Bennekom is met 69% de populair-
ste woonplaats van de DVO’er, ge-
volgd door Ede (16%) en Wageningen 
(5%). De DVO-straat is de Laarweg, waar 
15 leden hun thuis vinden. De DVO-woning 
is die van Jan-Anne, Sanne, Maudy, Luca en Nilo. Met vijf leden 
op een adres laten zij een peloton van huishoudens met vier leden 
achter zich.

Tot slot
We hebben cijfers die wat kunnen vertellen over onze club. Als 
kleine toegift is nog te melden dat de 421 mannelijke DVO’ers met 
55% de meerderheid vormen. Voor hen die het naderend einde 
van dit artikel droevig stemt, en voor ieder ander, nog een laatste 
hartverwarmende wetenswaardigheid. Op
1 augustus 1974 verwelkomde DVO 
een jongetje en een meisje, beiden 8 
jaar, als lid. 10 jaar later kregen ze 
verkering, gevolgd door een huwe-
lijk en kinderen die ook weer naar 
DVO kwamen. Inmiddels zijn Hans 
en Jeannette Teunissen niet meer 
bij DVO weg te denken.  

Het is alweer zo’n 25 jaar geleden dat ik mijn eerste voetstappen 
binnen DVO heb gezet. We hebben hier veel mooie momenten 

meegemaakt. Het allermooiste moment voor ons was natuurlijk de 
juniorenfinale in Ahoy in het seizoen 2000/2001. Niet alleen omdat 

deze gewonnen werd, maar ook dat onze dochter Pauline hierin 
meespeelde.

PAUL CONSTANT (67 JAAR); RECREANT, PENNINGMEESTER RECREANTEN- EN 

JEUGDCOMMISSIE, SCHOONMAAKPLOEG, BARMEDEWERKER

Fijne herinneringen: DVO met kampioensfoto’s op de trap in de Soetendaal, veldtrainingen met 
hardlooprondjes op zandgras, winnen na 90 minuten met 2-1 van Rapiditas in drie vakken zonder 

aanval te hebben gestaan. Kamp in Wierden. Onder Erik Wolsink in 1. Mooie tijd.

EDWIN BOUMAN (49 JAAR); VOORMALIG SPELER DVO 1, JEUGDTRAINER EN JEUGDCOÖRDINATOR

Ik wens DVO nòg 75 jaar heel veel plezier.

TIBBE (11 JAAR); SPELER D1



26  DVO.next | 2021

FIETSROUTE

(nieuwbouw)huizen. In 1945 was dat wel anders, 
toen Willem terugkeerde in een uitgestorven, 
verwoest en leeggeroofd dorp. Wie de plattegron-
den en foto’s van Bennekom vanaf eind jaren 40 er 
op naslaat, ziet dat veel van de huidige wijken nog 
niet eens bestonden. Willem vindt het jammer dat 
veel oude panden in het dorp worden afgebroken. 
“Het is fijn dat een plek als Boekelo nog een beetje 
intact blijkt.” Op de vraag of er nog veel plek-
ken zijn in het dorp die er nog uitzien als in de 
begindagen van DVO, laat hij weten: “Heel weinig, 
het zijn er steeds minder.” Een plekje waar hij echt 
nog van geniet en dat er nog zo uitziet als ‘toen’? 
“De Hullenberg.”

Klootjesvolk
Twee maanden nadat in Wageningen de vrede 
werd getekend, werd in Bennekom op 14 juli 1945 
de korfbalvereniging Triumph opgericht. Even 
nemen we een kijkje aan de Laar/Laarweg met, 
zover bekend, de oudste korfbalfoto van Ben-
nekom waarop te zien is hoe er door Triumph 
wordt gekorfbald op een heitje. Dat er ooit werd 
gekorfbald, is op geen enkele plek die we bezoeken 
meer te zien. Willem heeft nooit iets gehad met 
Triumph. “Het merendeel van de spelers bij Triumph 
was gereformeerd en bestond uit, toen in die tijd, 
de meer vooraanstaanden. Wij waren het kloot-
jesvolk, de gewone mensen. Wij hadden daar geen 
binding mee.”

illem, voor velen bekend als ‘oom’ of 
‘opa’ Willem, werd geboren in 1933 
aan de Bakkerstraat. Middenin het 
dorp, waar zijn ouders een groente-
handel hadden in het huis waar nu 

kapper Piet van der Vliet zit. Sporten in clubver-
band zat er voor de jonge Willem niet in. “In die 
tijd waren er nog nauwelijks sportverenigingen 
in het dorp. Ja, de gymnastiekvereniging en LOL 
(wandelvereniging ‘Laat Ons Lopen’). Ik was zeven 
toen de Tweede Wereldoorlog begon. In 1944 
moesten we evacueren en werd Bennekom sper-
gebied. Als ze je toch in het dorp betrapten, dan 
kreeg je de kogel. We zijn destijds gevlucht naar 
Ede, waar we terecht konden bij een boerderij aan 
de Veenderweg en gebruik konden maken van de 
(aardappel)kelders.” 

Het oude dorp verdwijnt
We fietsen begin mei 2021 door een zonnig Ben-
nekom met haar gezellige centrum en prachtige 

Het verborgen 
verleden van DVO

Fietsen door de DVO-historie   

TEKST ARJEN LUTGENDORFF

“Wij waren het 
klootjesvolk, 

de gewone mensen”

Een middag door Bennekom 
fietsen met Willem van Heusden 
(88 jaar) leert je een heel ander 
(korfbal)dorp kennen dan dat 
je vandaag de dag ziet. Het is 
bij sommige plekken die we 
bezoeken maar moeilijk voor te 
stellen dat het er zwart zag van 
de mensen bij een wedstrijd van 
DVO in de jaren 40, 50 of 60 van 
de vorige eeuw. 

Willem in de Brinkstraat, 
waarachter 60 jaar geleden een 
DVO-veld werd geopend.

1961, opening van het veld achter 
de Brinkstraat. DVO j1 - SSS j1.

W
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voor een volks-/binnentuin. De cirkel lijkt rond, 
terwijl Willem glunderend om zich heen kijkt. De 
herinneringen komen weer boven. “Geweldig dat 
hij ons op die plek liet kijken”, zo laat hij achteraf 
weten. “Het was een typisch Bennekoms moment, 
want we zijn een dorp met loyale en vriendelijke 
inwoners die elkaar graag helpen. Bij DVO zie je 
dat ook terug. Ik heb er geweldige vriendschappen 
aan overgehouden. We haalden altijd alles uit de 
kast om een wedstrijd te winnen, maar wanneer 
we verloren, kon je dat niet aan ons merken. We 
hadden de grootste schik met elkaar.” Met een 
oude foto in de hand noemt hij de namen van zijn 
teamgenoten en, onvermijdelijk, van hen die er 
niet meer zijn en met wie hij zoveel mooie mo-
menten heeft meegemaakt. Hoewel hij laat weten 
liever in het heden te leven dan in het verleden, 
heeft Willem het verborgen DVO-verleden op een 
prachtige manier zichtbaar gemaakt in het heden.  

De fiets
Waar we als DVO’ers in 2021 de auto pak-
ken wanneer we in Ede, Wageningen, Ren-
kum of Veenendaal spelen, was dat in de 

tijd van Willem wel anders. “Wij gingen op de fiets 
naar onze uitwedstrijden. Niet alleen naar omrin-
gende dorpen, maar ook naar bijvoorbeeld Zelhem 
(bij Doetinchem, red.). Daar zou je nu eens mee aan 
moeten komen. Boterhammetje mee, ’s middags 
de wedstrijd spelen en weer terug fietsen. Weer of 
geen weer. Nu worden ze met de auto gebracht. 
Als DVO’ers gingen we ook op vakantie naar Strijen 
bij Dordrecht met uiteraard een bezoek aan de 
plaatselijke korfbalclub. Ook daar gingen we op de 
fiets naartoe. Dat was geweldig.”

Korfballen op volkstuintjes
Niet alleen schoten de huizen in Bennekom de 
afgelopen 75 jaar als paddenstoelen uit de wei-
landen, ook het aantal inwoners groeide fors. Van 
6.056 in 1947 tot 15.150 in 2020, maar Willem 
groet ze op z’n minst allemaal en wordt door me-
nigeen aangesproken. Bij de Irenelaan is hij zo vrij 
om aan te bellen met de vraag om in de achtertuin 
te kijken, de plek waar DVO van eind jaren 40 tot 
in de jaren 50 haar wedstrijden speelde. Een zeer 
vriendelijke jongeman geeft ons via zijn achter-
tuin toegang tot een door de bewoners sinds kort 
gedeelde binnentuin. Het veld haalde in 1957 nog 
dagblad Trouw met de kop: ‘DVO speelt op volks-
tuintjes’. Nadat DVO er vertrok, was er een school 
gevestigd, die inmiddels weer heeft plaatsgemaakt 

Fietstocht

Speciaal voor het 75-jarig bestaan van DVO bezochten we met Willem van Heusden de 
oude velden waar DVO ooit speelde. Het is een geweldige manier om de club beter te leren 
kennen en om verhalen van oudere DVO-leden beter te begrijpen. Fiets de (interactieve) 
fietstocht en neem een mobiele telefoon mee, want op een aantal locaties hebben we met 
Willem video’s opgenomen waarin hij vertelt zoals alleen Willem kan vertellen. Benieuwd 
naar de verhalen achter het allereerste veld tegenover ‘De dikke boom’ 
en het ‘verborgen’ terrein waar je honderdmaal langs zou kunnen lopen 
zonder het op te merken? Fiets dan de DVO Memory Lane. De route is te 
vinden op www.dvo-korfbal.nl/fietsroute. 

Willem van Heusen en Arjen Lutgendorff.

Prinsenlaan 1954, DVO 1 – 
DKOD 1 (8 – 3). Promotie naar 
hoofdklasse CKB.

Willem in de binnentuin achter de Irenelaan.

Wedstrijd van DVO op 
het veld aan de Irenelaan, 
1957. Links de Julianalaan.
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VRIENDSCHAP

De leren bal was magisch
In 1946 wordt er in Bennekom een korfbalvereni-
ging opgericht met de naam ‘Door Vriendschap 
Omhoog’, oftewel DVO genoemd. Corrie kan de 
namen van Gert van Dorland en Flip en Lena Haal-
boom nog herinneren als leden van het eerste uur. 

Ook Gert van den Berg en zijn vader waren lid van 
DVO. Zij hadden een bijzondere eer: de enige leren 
bal van de vereniging werd door hen bewaard en 
na gebruik weer gepoetst. Deze echte leren bal was 
magisch. Regelmatig kwamen buurtkinderen langs 
om deze bal te lenen. Als het regende hadden ze 
pech en kregen ze de bal niet mee. Regen zorgde er 
namelijk voor dat de bal weer helemaal gedroogd 
en opgepoetst moest worden. 

Meisje met talent
Corrie werd ook lid en kwam al snel als 14-jarig 
meisje in het eerste team te spelen. De competitie 
bestond uit wedstrijden in de omgeving. Verre 

nder het genot van een kopje koffie gaan 
we 85 jaar terug in de tijd, want toen 
werd Corrie Vermeer geboren, in maart 
1936 op de Alexanderweg, waar Corrie 
opgroeide in een gezin met zes kinderen. 

Na de oorlog komt de vrijheid terug en is het voor 
een grote groep buurtkinderen vooral samen bui-
tenspelen op het grasveld tussen de Veenderweg 
en de Bakkerstraat. 

TEKST JOLANDA VAN GOLBERDINGE 

Corrie van den Bos
74 jaar lief en leed met DVO   

“Als het regende hadden 
ze pech en kregen ze de 

bal niet mee”

Door Vriendschap Omhoog al 75 jaar, wat een 
prachtige mijlpaal en hoe bijzonder is het als 
je al 74 jaar lid bent van deze vereniging. Dat 
je meegemaakt hebt hoe dat kleine clubje uit 
Bennekom uitgroeide tot een vereniging met ruim 
700 leden, zelfs tot de tweede club van Nederland wat 
ze graag en trots noemt. Dat je in 1946 op een veldje met 
een groep buurtkinderen met korfbal begon en waar nu op een prachtig complex door 
zoveel leden korfbal wordt gespeeld en dat jouw eigen gezin van dit alles onderdeel was 
en is. Alle reden voor een gesprek met Corrie van den Bos en het kan geen toeval zijn dat 
dit erelid gewoon vlakbij de haar zo geliefde korfbalclub woont, alleen, want we weten 
allemaal dat afgelopen jaar haar man Jaap helaas overleden is. Corrie verwelkomt me 
hartelijk in haar gezellige huis met veel foto’s die een warme gezinsband uitstralen en 
waaraan te zien is hoe korfbal met hun hele leven verweven is.

O
DVO 1 promoveert naar de 
hoofdklasse CKB (1954), 
Corrie = 3e van rechts, zittend.
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de eerder opgedane ervaring van Corrie om alleen 
thuis te zijn goed van pas en zij en haar jongens 
redden zich prima. 

Weer terug op stek
Nadat het project in Tsjechië succesvol is afgeslo-
ten, keert het gezin weer terug naar Bennekom 
waar Jaap bij de Akzo chef Algemene Dienst wordt. 
Voor Corrie was het mooi geweest: niet langer 
rondzwerven, maar op een vaste plek blijven. Ze 
vond het belangrijk om voor de jongens vastigheid 
te hebben met school en sporten. Corrie gaat weer 
korfballen bij de recreanten, maar stopt definitief 
met korfballen door een zweepslag. Het was voor 
haar een mooi moment om activiteiten buiten het 
korfbal te gaan zoeken. Het werd gymmen bij DOS. 

Weer actief bij DVO
Voor Jaap begon in deze tijd zijn avontuur als 
DVO-vrijwilliger, eerst als voorzitter van de Tech-
nische Commissie en later werd hij voorzitter van 
DVO. Ook Corrie ging aan de slag en deed kantine-
diensten op de zaterdag en in de avond. Aan het 
eind van de avond belde ze Jaap op om haar op te 
halen. De geldkist was dan zo gevuld dat ze niet 
alleen over straat durfde. Ook is ze bijna 10 jaar 
voorzitster van de pupillencommissie geweest. Al-
les regelen rondom de wedstrijden, teams compleet 
maken, vervoer, kilometergeld uitbetalen en dat 
alles zonder internet, dus bellen en bellen. Daar 
ging veel tijd in zitten.

uitwedstrijden waren er toen nog niet, simpelweg 
omdat er vrijwel geen auto’s waren. Hooguit op de 
fiets naar Arnhem. 
Snel bleek dat dit meisje talent had en werd ze 
gekozen voor het Gelders team, een enorme eer 
voor Corrie. Maar DVO ging ook steeds beter 
spelen, zodat ze uiteindelijk op het hoogste niveau 
uitkwamen, net zoals DKOD en SSS. Dit betekende 
wedstrijden in het westen van het land. Om het 
vervoersprobleem op te lossen, huurden ze samen 
een bus en waren ze de halve dag op pad. Corrie 
werkte inmiddels op kantoor, dus was het op zater-
dag om 13.00 uur snel naar huis.

Tegenwoordig is het zaalseizoen erg belang-
rijk, maar toentertijd werd er alleen op het veld 
gespeeld. Trainen gebeurde wel in een zaaltje aan 
de Schoolstraat en één keer per jaar gingen ze 
competitief de zaal in: het jaarlijkse toernooi in de 
Eierhal in Barneveld, die moest dan eerst helemaal 
schoongemaakt worden. 

Jaap was eens 14 maanden weg
Ook Jaap van den Bos hoorde tot de vrienden-
groep, maar hij zat eerst bij de padvinderij. Toch 
ging hij in 1955 al snel korfballen, nadat hij 
verliefd was geworden op Corrie. In 1958 gaven 
zij elkaar het ja-woord en werd Ede hun thuis. 
Jaap was echter lang niet altijd thuis, want hij was 
zeeman. Hij maakte vaak lange reizen en was zelfs 
een keer 14 maanden weg! Corrie was dus veel al-
leen, maar gelukkig speelde ze nog altijd met veel 
plezier korfbal. En dat niet alleen, ze speelde ook 
in de toneelgroep van DVO. Sommige korfballeden 
hadden dus ook talent op het podium, want eens 
per jaar was er een toneelopvoering.

In 1958 verwelkomen Corrie en Jaap zoon Jan-
Sjouke in hun leven. Corrie moest stoppen met 
werken, want zo ging dat vroeger als je moeder 
werd. Zes jaar later komt Wilco ter wereld en na 
zijn geboorte vond Corrie het mooi geweest en be-
sluit ze te stoppen met korfballen op het hoogste 
niveau. 

Van zeeman tot landrot
Gelukkig besloot Jaap in die tijd om te gaan wer-
ken op de Willem Ruys. Dit betekende periodes van 
zeven weken op de boot en een week af; daarmee 
was hij gelijk meer thuis bij het gezin. Maar Jaap 
ziet ook een vacature bij de Enka in de krant staan 
en besluit er even langs te gaan om vooral de 
machinekamer eens te bekijken, want die vindt 
hij het meest interessant. Gelijk ‘s avonds al staan 
twee heren van de Enka voor hem op de stoep. Het 
is het begin van een lange loopbaan bij de Enka 
en later bij Akzo. Na vijf jaar gaat Jaap een nieuwe 
uitdaging aan wat betekent dat het gezin verhuist 
naar Emmen. Jaap gaat een fabriek in Tsjechië 
opbouwen en is opnieuw veel van huis: drie weken 
in Tsjechië en dan een weekendje thuis. Nu kwam 

DVO1 promoveert naar de 
hoofdklasse, Jaap en Corrie met 
de vlag.

1961 opening van het veld achter 
de Brinkstraat, met Corrie uiterst 
rechts. 
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en zijn Corrie en Sjouke erelid van de vereniging. 
Corrie is ondanks dat ze een talentvolle korfbal-
ster was nooit trainer of coach van de jongens 
geweest maar was wel alle zaterdagen chauffeur. 
Een prachtige tijd om op terug te kijken. Allemaal 
betrokken bij het wel en wee van de club. 

Pioniers van club en korfbal
In 1972 verhuisde DVO naar de Eikelhof. De plek 
waar Corrie en haar medeclubgenoten voor de his-
torie hebben gezorgd waar alle DVO-leden nu zo 
trots op zijn. Het verhaal van Jaap en Corrie is het 
verhaal van heel veel gezinnen bij DVO. Ze waren 
pioniers, vrijwilligers die uit liefde voor dit clubje 
een complex bouwden. Jaap was heel vaak op pad 
voor de vereniging, maar bij thuiskomst besprak hij 
altijd alles uitgebreid met Corrie, ze was eigenlijk 
ook een beetje de voorzitster van DVO. Voor Corrie 
is DVO een club van vriendschappen. Het stemt 
Corrie dan ook verdrietig dat nu zij 85 jaar oud is 
geworden, er van die vriendengroep nog maar een 
paar over zijn. 

Dat Jaap op zijn 58e met pensioen kon, betekende 
voornamelijk dat hij nog meer tijd in DVO kon ste-
ken. Jarenlang was hij ook actief in het afdelings-
bestuur van Gelderland. Zijn liefde voor korfbal 
stopte overigens niet bij onze landsgrenzen. Vele 
jaren was hij voorzitter van de KIK, Kommissie 
Internationaal Korfbal, die het korfbal buiten 
Nederland promootte. Het is dan ook niet vreemd 
dat Sjouke voor het korfbal over de hele wereld 
reist en Wilco al jaren trainer is van het Duitse 
team. In 1996 stopte Jaap als voorzitter en droeg 
tevreden en trots de voorzittershamer over aan Jos 
van Ginkel. Alleen in 2002 keert hij nog even terug 
als interim-voorzitter. 

Maar Jaap had naam gemaakt in de sportwe-
reld en dan weten ze je altijd te vinden. Vanuit 
de gemeente Ede kwam dan ook de vraag of hij 
Sportservice op wilde zetten. Een organisatie die 
dankzij de jarenlange inzet van Jaap vanaf niets 
gegroeid is naar nu een belangrijke organisatie in 
de sportwereld van Ede.

Genieten van korfbal en het gezin
Er volgden nu jaren waarin Jaap en Corrie vooral 
supporter waren en konden genieten. Alle wedstrij-
den van DVO 1 werden bezocht en voor Corrie was 
er altijd een plekje vrij naar de uitwedstrijden. Jaap 
ging niet mee. Hij wilde als voorzitter achterwacht 
thuis voor de vereniging zijn. 

De korfbalpassie is doorgegeven aan het hele ge-
zin. Jan-Sjouke werkt al jaren voor de KNKV, eerst 
als bondscoach van het Nederlands team en nu 
is hij mastercoach. Wilco en Angela zijn met hun 
twee zonen Olaf en Tico betrokken bij Novioma-
gum in Nijmegen. Tico speelt inmiddels bij DVO en 
voor hem staat er bij oma altijd een bed klaar. Ook 

Van rood naar groen en oranje
Terug in Bennekom gaat Sjouke voetballen bij VV 
Bennekom, maar na de wedstrijd was het snel naar 
de kantine van DVO; veel gezelliger, niet in de laat-
ste plaats vanwege de meisjes. Je bent nooit te oud 
om te leren en dus ruilde Sjouke de rode kleur in 
voor de groene. Een goede keuze, want later kwam 
daar ook nog het oranje bij van het Nederlands 
team. Corrie en Jaap stonden trots langs de zijlijn 
bij iedere interland die hij speelde. 

Gesprekken aan tafel gaan over korfbal
Wilco ziet al vroeg in hoe leuk korfbal is en start 
gelijk als pupil met korfbal. De familie Van den 
Bos is dus een echte korfbalfamilie. Dit wordt 
mooi geïllustreerd door deze situatie: op een 
gegeven moment was het zo dat Jaap voorzitter 
was, Wilco aanvoerder van DVO 1 met Sjouke als 
trainer. We kunnen wel raden waar de gesprekken 
’s avonds aan tafel bij de familie Van den Bos over 
zijn gegaan. Niet voor niets is Jaap erevoorzitter 

Omdat ze vooral vindt dat al die fijne 
mensen het tot zo’n fijne club maken

Jaap en Corrie in 1958. 

Mijn fijnste herinnering aan DVO is de 
gezelligheid op de club. Gezellig met z’n allen 
een drankje doen na een overwinning van een 

wedstrijd of kampioenschap. 

LEON VERMIJN (23 JAAR); SPELER DVO G1
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Jaap had toch eens moeten weten
Aan het eind van dit interview vroeg ik Corrie naar 
haar mooiste herinnering. Ze kon dit niet direct 
benoemen. Niet omdat ze er geen heeft, maar juist 
omdat ze er zoveel heeft. Er springt er voor haar 
niet één speciaal uit, omdat ze vooral vindt dat al 
die fijne mensen het tot zo’n fijne club maken. Ze 
hoopt dan ook dat ze weer snel langs de lijn mag 
staan, want ze kijkt graag naar alle teams op elk 
niveau. Want op topniveau korfballen is bijzonder, 
maar het is toch het meest waardevol om als team 
een hechte groep te zijn. Dat als er iets verschrik-
kelijks in je midden gebeurt, je er voor elkaar bent 
en elkaar ondersteunt. Net zoals de vereniging er 
voor haar was na het overlijden van Jaap, de condo-
leance die zo respectvol in de sporthal plaatsvond. 
“Jaap had dat toch eens moeten weten”, zegt ze. 

Maar wij denken dat Jaap het wel weet. Dat 
hij ergens tevreden toekijkt hoe voor zijn lieve, 
positieve vrouw symbolisch de groene loper wordt 
uitgerold in deze jubileumeditie. Trots op de vrouw 
die momenteel het langst lid van DVO is en onze 
allereerste topkorfbalster. Omdat hij weet dat zij 
dit verdient.  

kleindochter Senna maakt graag gebruik van deze 
logeerplek na een DVO-feestje. Schoondochter 
Annet is de enige niet-korfballer, maar wel trouwe 
supporter van dochters Nikki en Senna. Nikki heeft 
bij Oost-Arnhem gekorfbald en Senna speelt daar 
nu ook, maar is momenteel helaas geblesseerd.

In de zomer gingen Corrie en Jaap graag lang op 
vakantie met de caravan, maar belangrijk was 
elk jaar die ene week dat het hele gezin ergens 
samenkwam. Van elke vakantie is er een prachtig 
fotoboek. Corrie bladert graag door deze hele 
mooie stapel van herinneringen, met een lach en 
met een traan. 
Corrie had veel interesses. Zoals gezegd was ze 
jarenlang lid van DOS en heeft ze met veel plezier 
in het Fiducia-koor gezongen. Helaas heeft zij 
de laatste jaren COPD ontwikkeld en was zingen 
niet meer mogelijk. Ze was ook maar liefst 30 jaar 
vrijwilliger in de Halderhof. 

Voor Corrie was er altijd een plekje vrij 
naar de uitwedstrijden

Selectie DVO 1 in seizoen 
1989/1990 met Jan-Sjouke en 
Wilco (2e en 1e van rechts).

Familie Van den Bos bij de 
korfbalfinale in de Ziggo Dome 
(2016).

Mijn fijnste herinnering: toen we met de 
partybus naar de uitwedstrijd van de selectie 
tegen Tempo gingen; de sfeer en de mensen 

waren geweldig! Ook heb ik vele mooie 
herinneringen gemaakt met mijn vrienden, 
teamgenoten en de sporters en begeleiders 

van het G-korfbal.

STIJN BERENS (19 JAAR); SPELER DVO 9, 

G-KORFBALTRAINER
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75 JAAR

Wij zijn 7 en 5 jaar lid van DVO 

TEKST NICOLETTE BORGERS

Vanwege corona is Lisanne al heel veel maanden niet bij DVO geweest, maar normaal 
gesproken komt ze er elke woensdagavond. Dan traint ze met DVO G2. Het is eigenlijk 
toevallig dat Lisanne bij DVO terecht kwam. “Ik zocht een sport en DVO was lekker dichtbij 
huis. Ik begon in C4, maar dat ging een beetje te snel. Toen ging ik naar G2. Dat is een 
superleuk en sociaal team waar iedereen met elkaar optrekt. Nu mis ik het teamgevoel, de 
gezelligheid en alle activiteiten die we samen buiten doen zoals kamp en boerengolf. Als ik 
een rondje ga lopen, kom ik wel eens langs de boerengolf. En dan denk ik aan mijn team”. 

Gelukkig heeft ze in haar tuin een eigen korfbalpaal. Daar oefent ze vaak op en maakt ze 
heel veel doelpunten. Ze traint flink door, voor als de wedstrijden weer kunnen. Lisanne is 
een bezige bij, naast het korfballen houdt ze ook van fietsen, wandelen, zingen, dwarsfluit 
spelen en tekenen. 

Toekomstdromen
Ze houdt zich ook bezig met volwassen zijn en haar toekomst. “Ik heb dit jaar voor het 
eerst gestemd. Dat was spannend, maar ik vond het wel leuk”. Lisanne volgt nu de oplei-
ding Assistent dienstverlening en zorg op niveau 1. “Ik loop nu stage bij De Sonnenberg in 
Oosterbeek, daar ondersteun ik bij de ouderenzorg. Ik vind vooral de koffie- en theeronde 
leuk, dan maak je een praatje met de ouderen. Verder help ik bij de schoonmaak of spel-
letjes doen met de ouderen. Het zijn lange dagen, maar ik doe het met plezier. In de zomer 
is de stage afgerond en kan ik door naar niveau 2: Helpende in de zorg. Dan ga ik naar 
Barneveld. Met de opleiding van volgend jaar, kan ik doorstromen naar werk. Daar ga ik 
leren om mensen te wassen, aan te kleden en eten te geven. Ik heb er alle vertrouwen in 
dat het gaat lukken. Mijn droom is om later een leuke baan te vinden in de zorg en mijn 
rijbewijs te halen. “En voor DVO droomt Lisanne dat het altijd zo gezellig blijft. Ik blijf nog 
wel even; sowieso nog 5 jaar!”

IK BEN 7 JAAR LID 
Heee! Deze vrolijke begroeting hoort 
bij niemand anders dan Krissy van de 
Weerd. Net als haar 100 knuffels en 
meer dan 100 treinen van Thomas de 
Trein. Al ruim 7 jaar komt zij elke week 
op woensdagavond met veel plezier 
naar de G-korfbaltraining. Krissy ver-
telt over zichzelf en wat korfballen bij 
DVO voor haar betekent.

IK BEN 5 JAAR LID
Lisanne Hamoen, 19 jaar, is al 5 jaar 
lid van DVO. Wat DVO betekent, hoef 
je Lisanne niet te vertellen. ‘Ik voel me 
er thuis vanwege de clubnaam: Door 
Vriendschap Omhoog. Ik vind het er 
gewoon gezellig en je hoeft elkaar niet 
allemaal te kennen. Ook vind ik het fijn 
dat er niet gescholden wordt en dat 
alle mensen gelijk zijn.’ Lisanne vertelt 
hoe haar leven er binnen en buiten het 
korfbalveld uit ziet.

Krissy is 22 jaar en woont sinds anderhalf jaar op ‘de Driesprong’ in Bennekom. Daar heeft 
ze haar eigen appartement waar ze erg blij mee is. “Het is leuk om daar te wonen en 
gezellig om samen te eten met de andere mensen.’ Daarvoor woonde ze bij papa en mama, 
maar daar komt ze nu nog logeren in het weekend. Krissy heeft twee werkplekken; bij In 
Goede Aarde is ze druk bezig met in de tuin werken, eieren rapen of te helpen met koken. 
‘Op mijn andere werkplek ABC zoek ik stokjes uit en maak ik vliegergordijnen. Dat is leuk 
werk. Ik werk samen met Ruud, Vivian en Bunga-Melati. Dat zijn ook mijn trainingsmaatjes 
bij G3.”

Fit blijven
Krissy doet naast korfballen ook fanatiek aan bowlen, atletiek en zwemmen. Ze heeft zich 
de afgelopen maanden fit gehouden door veel te wandelen. Het liefst gaat ze naar het bos 
om vogelhuisjes te kijken of bij het spoor naar treinen te kijken.
Krissy korfbalt al 7 jaar bij DVO. Ze kwam er terecht via meester Bouke van de Toekomst. 
Die dacht dat korfballen best eens een goede sport voor haar kon zijn. En daar heeft ze 
ondertussen al heel wat mooie momenten meegemaakt. “Bij de training vind ik schieten 
en partijtje het leukst. Net als bowlen, kerstfeest en op kamp. Maar het allerleukst vind ik 
het optreden op korfbalkamp. De laatste keer deed ik ‘Kedeng kedeng’ en had ik een echte 
conducteurspet. Toen kwam de polonaise en ging iedereen dansen.’
Veel DVO’ers ervaren vriendschap bij DVO. “Rebecca is mijn korfbalvriendin. Met haar zit 
ik ook op bowlen en zwemmen.” Krissy weet goed wat vriendschap voor haar betekent. 
“Aardig voor elkaar zijn en een kaartje sturen. Zo blijf je aan elkaar denken als je elkaar 
niet kan zien. En op de verjaardag van DVO moet heel Bennekom de vlag maar uithangen; 
dan denken we ook aan elkaar. “
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Drie generaties 
Van den Heuvel hebben 
DVO zien en doen groeien

De familie Van den Heuvel is een echte korfbalfamilie. Annemarie en Wim zijn de trotse 
(schoon) ouders van Arjan en Natasja en grootouders van Yara (6 jaar), Milou (4 jaar) en Liva 
(2 jaar). Ze zijn al heel lang lid van DVO en hebben de club zien groeien, maar vooral ook 
doen groeien. Ook Arjan en Natasja zijn al vanaf hun kindertijd verbonden met de club en 
inmiddels weten ook de jongste telgen uit de familie het korfbalveld te vinden. Hoog tijd om 
nader kennis te maken.  

TEKST MARTEN VAN DEN BRINK 

De actieve korfbalcarrière van Wim was minder 
lang. “Ik heb even met de recreanten meegedaan”, 
vertelt hij. “Dat was geen succes. Tijdens een 
toernooitje floot Annemarie en ik hield af, volgens 
haar.” Annemarie vult aan: “Hij was net een poli-
tieagent, liep met zijn armen wijd iedereen tegen 
te houden.” Wim: “Het lag niet aan de scheidsrech-
ter hoor, het was gewoon niets voor mij.”  

Specie, schoenen en fluiten 
De eerste kennismaking met DVO voor Wim was al 
toen DVO nog speelde op het veld op de Prinsen-
laan. “Jan van Dusschoten vroeg aan mijn vader 
of hij het metselwerk wilde doen voor het bouwen 
van de kleedkamer. Ik hielp als klein ventje mijn 
vader mee. Het was niet meer dan een stenen 
muurtje waar een paar schotten op kwamen. Deze 
kleedkamer werd later ook naar andere locaties 
meegenomen.” 

Veel leden kennen Annemarie vooral als contact-
persoon van de schoenenbeurs. Al 30 jaar staat ze 
bij aanvang van ieder seizoen klaar om kinderen en 
hun ouders gelukkig te maken met een paar mooie 
schoenen. Ook is ze al 45 jaar scheidsrechter. 
Annemarie: “Ik fluit nu alleen nog voor het G-
team. Dat is trouwens best moeilijk, omdat iedere 
G-sporter verschilt op zowel emotioneel als fysiek 
vlak en dat moet je goed aanvoelen. Wat ik vroeger 
ook gedaan heb, is één keer per maand de contri-
butie ophalen bij de leden. Dat was toen fl. 1,50 
per maand. Je kunt het je bijna niet voorstellen”, 
vertelt ze. 

Ook heeft ze een grote rol gespeeld in de ont-
wikkeling van het jeugdbeleid. Naast dat ze veel 
jeugdleden training heeft gegeven, heeft zij 

teundame en politieagent
In 1964 doet Annemarie als 11-jarig 
meisje mee aan het schoolkorfbaltoernooi. 
“Arie Heesen vroeg aan mij of ik wilde 
komen korfballen en ik vond het wel wat”, 

aldus Annemarie. “Ik was geen aanvallende dame, 
maar meer voor het ondersteunende werk en 
heb een aantal jaren met de selectie meegedaan. 
Tot 1980, toen Arjan geboren werd, heb ik in het 
tweede gespeeld en daarna ben ik steeds lager 
gaan spelen.”  

FAMILIE

“Hij was net een politieagent, liep met zijn 
armen wijd iedereen tegen te houden”

S

Generaties Van den Heuvel bij hun geliefde DVO.
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dat op vrijdagavond geen alcohol meer dronk.  Dat 
was best een ding in die tijd, maar onze trainer 
Jeroen Filius zei dat als je ervoor wilt gaan, je 
hiermee moest stoppen.” 

Alleen voor de foto
Voor zijn studie verhuisde Arjan naar Scheveningen 
en Natasja volgde hem. Ze werden daar lid van 
KVS. Ze vertellen: “We hebben daar samen in het 
derde team gespeeld en ons ook aangesloten bij 
de strandsportvereniging. Je kon bij die club aan 
het strand zitten, een biertje kopen voor € 1,00 en 
mee-eten met de ‘daghap’ voor € 3,50. Je begrijpt, 
het sporten stond niet op het hoogste plan.  We 
zijn in die periode betrokken geweest bij de oprich-
ting van KVS-beach, de eerste beachkorfbalclub 
van Nederland. We hadden daar een opslag voor 
twee palen en wat ballen maar die kwamen er 
maar zelden uit. Eén keer per jaar voor het toer-
nooi en een paar keer voor de foto.” 

Dansles en gala
Wim vertelt enthousiast dat ze samen net na de 
opening van het eerste clubhuis op dansles hebben 
gezeten. “We moesten baromzet genereren en wij 
zaten in die tijd in de kantinecommissie. De klaver-
jasavonden, georganiseerd door Jan en Geertje van 
Dusschoten, werden toen ook heel druk bezocht.” 
Het juniorenkampioensteam van Natasja was het 
eerste team dat ooit het DVO-gala organiseerde. 
Dat was toen alleen nog met de A1 en A2. “Ieder-
een had toen een date en als je geen date had, 
werd je aan elkaar gekoppeld. We begonnen met 
een galadiner en daarna feest.”  

jarenlang alle Bennekomse basisschoolleerlin-
gen korfballes gegeven. Zo zijn er vele kinderen 
enthousiast geworden voor de korfbalsport. Ook 
heeft ze jarenlang de welpen begeleid en is ze 
nauw betrokken geweest bij het schoolkorfbal.

Slootjespringen bij ome Willem
De eerste korfbalherinneringen van Arjan komen 
uit zijn welpentijd. “Ome Willem van Heusden 
was onze trainer en aan het einde van de training 
gingen we slootjespringen. De matten waar tussen 
we moesten springen, gingen dan steeds verder 
uit elkaar en als je jarig was, mocht je een rondje 
rijden in een winkelkar.”  

De wei weer in
Dat het middenvak werd opgeheven, vond An-
nemarie wel een beetje jammer. “Ik speelde bijna 
altijd met Jan van Ingen in een vak. We konden 
elkaar vinden met de ogen dicht. Jan gooide zo 
hard dat veel meiden zijn ballen niet durfden te 
vangen.” Vanaf begin jaren 70 werd ’s winters 
de zaalcompetitie gespeeld. Annemarie: “Na de 
zaalcompetitie gingen we dan ‘weer de wei in’, zo 
noemden we dat en werd het gras platgestampt. 
Dat rook je en ik werd daar altijd heel blij van.”  
Haar mannen vonden dit toch wat merkwaardig 
en reageerden hierop als volgt: “Ach, ach, ach, je 
krijgt van ons een schaaltje vers gemaaid gras op je 
verjaardag.”

Geen alcohol op vrijdagavond
Natasja begon op haar zevende met korfballen. Pas 
in de junioren speelden Natasja en Arjan voor het 
eerst een jaar samen. “Het was in die periode nog 
niet spectaculair tussen ons”, vertelt Arjan. “De 
vonk tussen ons is pas later overgeslagen.” Natasja: 
“We hadden alle twee onze eigen vriendengroep 
in die periode. Ik ben wat jonger dan Arjan en ik 
speelde later in de A1. Wij werden met ons team 
Nederlands juniorenkampioen in Ahoy. We trainden 
drie keer per week en wij waren het eerste team 

“Ik heb er wel een dagje 
HALT aan overgehouden”

Annemarie in actie.

Natasja, 2e van rechts staand, Nederlands kampioen A1 2001.

Gefeliciteerd DVO, ik hoop dat jullie nog 
75 jaar bestaan, zodat ik nog lang bij jullie 

kan korfballen.

DAAN BUIS (9 JAAR); SPELER E6



Van Putten Van Apeldoorn notarissen
feliciteert DVO/Accountor
met hun 75 jarig jubileum!

Nog veel sportieve jaren toegewenst. 

www.vpvanotarissen.nl

Als ondernemer wilt u in uw kracht staan. 
U wilt datgene doen waar u goed in bent, met plezier en energie. 
Dat maakt ondernemen zo leuk.

Wij ontzorgen ondernemers. 
Zo kunt u doen waar u goed in bent en wij ook.

Wij hebben een team van deskundige mensen en helpen u graag op 
onze eigen wijze, zodat we samen met plezier kunnen ondernemen.

Kijk wat wij voor u kunnen betekenen op www.sedl.nl

AMBITIEUS   BETROKKEN   FLEXIBEL

SAMEN MET PLEZIER ONDERNEMEN

Nieuwe Kanaal 9D, 6709 PA Wageningen, Tel. 0317 - 413281 | accountancy, belastingadvies, salaris & loon, corporate-fi nance, fusie en overname, bedrijfsadvies, subsidiecontrole
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een klein vast clubje. Dat waren gezellige tijden. 
De stroom haalden we met lange haspels bij het 
boerderijtje aan de overkant vandaan. En we dron-
ken aan het einde van de werkdag een biertje met 
elkaar.” Annemarie vult aan: “Heel veel leden hiel-
pen ook mee. Op zaterdagmorgen hielpen zelfs de 
mannen van het eerste mee met het uitgraven van 
de fundering en het sjouwen van betonblokken. Ze 
waren ’s middags in de wedstrijd helemaal kapot 
en kwamen met hun schoten niet halverwege de 
korf.” Wim: “De bouw van het clubhuis en de hal 
heeft de club een enorme boost gegeven.”
Arjan: “Voor mij is het hoogtepunt dat we veel 
vrienden hebben leren kennen vanuit de jeugd van 
DVO en dat we elkaar nog steeds zien. Er zijn veel 
relaties uit ontstaan waaronder die van Natasja en 
mij. Vroeger zaten we ’s avonds aan de bar en nu 
zitten we zaterdagmorgen om 9.00 uur met elkaar 
aan de bar als onze kinderen trainen. Dat is toch 
mooi.”  

De toekomst
De hoogtepunten in de korte korfbalcarrières voor 
Yara en Milou zijn nu vooral nog het spelen in de 
speeltuin met andere kinderen en het binnenbren-
gen van het eerste. Liva is nog niet begonnen met 
korfballen en Yara weet nog niet goed of ze wil 
blijven korfballen. Ze zou wel wedstrijden willen 
spelen, maar dat trainen.... Ze wil het eigenlijk 
gewoon kunnen zonder te oefenen. Milou zit bij de 
kangoeroes. Die trainen ’s morgens om 9.00 uur en 
dan is het soms wel heel koud. Ze heeft zelfs al ge-
traind in een hagelbui wat voor haar oma vroeger 
zo gewoon was.   

Dames en heren gescheiden 
Annemarie en Wim zijn ook mee geweest naar het 
kamp in Oosterzee. “Dat was wat,” zegt Annemarie. 
“Dames en heren sliepen gescheiden, ook de echt-
paren, en ’s zondags gingen we naar de kerk. De 
dominee had nog nooit zoveel mensen in de kerk 
gezien. Aan het ontbijt deden we een wedstrijd wie 
het meeste brood kon eten. Arie van Heusden en 
Jan van Ingen haalden ieder 26 boterhammen.”

Politie Almelo… niet schrikken 
De juniorenkampen in Wierden waren voor Natasja 
en Arjan het hoogtepunt. Het korfbaltoernooi 
daar was bijzaak, het ging natuurlijk maar om een 
ding en dat waren de feesten in de kantine van 
de camping. Arjan vertelt dat hij tijdens een van 
de nachtelijke uitstapjes werd opgepakt door de 
politie. “We zagen een oude fiets staan zonder 
banden en ik ging rondjes rijden op deze fiets. 
Omdat er politie aankwam, liep ik hard weg. Dat 
was natuurlijk verdacht en ik werd opgepakt, maar 
omdat ik minderjarig was, mocht ik niet op het 
politiebureau blijven. De kampleiding was niet 
in staat om mij op te halen, dus belden ze naar 
huis.” Annemarie vertelt: “Ja, de politie belde ons ’s 
nachts om half drie op. We moesten niet schrikken, 
maar of we onze zoon even op wilden komen ha-
len in Almelo. Morgenochtend wil ik dat wel doen, 
zei ik maar niet nu midden in de nacht. Brengen 
jullie hem maar terug naar de camping in Wierden, 
zei ik en dat gebeurde.”  Arjan: “Ik heb er wel een 
dagje HALT aan overgehouden voor het ’vernielen’ 
van een al vernielde oude fiets.”

Na gedane arbeid is het niet goed  
wedstrijd spelen
Voor Wim en Annemarie zijn de bouw van de hal 
en het clubhuis de hoogtepunten voor de club.  Als 
bouwkundige en metselaar is Wim hierbij nauw 
betrokken geweest. Wim: “Er waren niet zoveel 
metselaars, dus deden we al het metselwerk met 

“De bouw van het clubhuis en de hal 
heeft de club een enorme boost gegeven”

Arjan, 3e links staand, 
pupillenkampioen 1992.

Een herinnering aan DVO die mij altijd bij zal 
blijven, is het seizoen 2009/2010. DVO, nieuw 
in de hoofdklasse, presteert het onmogelijke 

door direct door te promoveren naar de 
Korfbal League. De beslissende 17-16 van 

Momo Stavenuiter tegen OVVO en de tranen 
van geluk bij spelers en supporters zal ik 

nooit vergeten.

SJOERD DE VOS (31 JAAR);

 SPELER DVO 5 EN BESTUURSLID COMMUNICATIE

Wim, 1e links, met de opruimploeg NK.
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75 JAAR

herinneringen. Het enige waar ik niet met plezier 
aan terug denk, zijn de afzeggingen op het laatste 
moment. Dan losten we het wel weer op samen 
met Rijk, maar toch.”
Gezelligheid vond Ottolien ook terug bij de re-
creanten. De toernooien naar België met allemaal 
bekenden zoals Ruth van den Hul, Teus de Ruiter, 
Teus Hubert, Henny Rozeboom, Dolf en Cobie 
Teunissen. Iedereen nam een tentje of caravan 
mee en er werden mooie vriendschappen gevierd. 
Vriendschappen die Ottolien ook zag ontstaan bij 
de teams van haar zoon Wilbert en schoondochter 
Agnes en bij korfballende kleindochters Esther en 
Mirjam. 

Helaas maakte een hernia een einde aan haar 
actieve korfbalcarrière. Ottolien heeft dat als een 
groot gemis ervaren, maar kon haar creativiteit en 
energie gelukkig kwijt op hun vertrouwde plek aan 
de Bovenbuurtweg in de tuin, het pottenbakken 
van vazen en schalen en naaiwerk. Ook aan de vele 
teamfeestjes denkt Ottolien met lichte weemoed 
terug.

Elkaar blijven zien
Dat was toen. Tegenwoordig zien de dagen van 
Ottolien er vanaf de stoel, uitkijkend op Ben-
nekom, er heel anders uit. Ouder worden, valt 
niet altijd mee. Wel maakt Ottolien dagelijks haar 
vaste rondje door het centrum met haar rollator. 
Soms komt ze toevallig wat DVO’ers tegen en is 
het fijn om elkaar even te zien. Ottolien kijkt er 
naar uit als haar beweeggroepje, het zwemmen en 
de activiteiten van de Buurtkamer weer van start 
gaan. Om te bewegen en voor het gezelschap. Net 
als vroeger bij haar club DVO waar zij zoveel voor 
heeft betekend.  

ttolien maakte jaren geleden via Joke 
Veenendaal, vanuit het zwembad, kennis 
met DVO. Toen zoon Wilbert lid werd, 
rolde ze ook het vrijwilligerswerk in. 
Begonnen bij de toenmalige welpen is 

Ottolien heel lang pupillenleidster geweest. Daarna 
kwam ze ook terecht in de pupillencommissie. Als 
voorzitter en secretaris wist Ottolien van wanten. 
Zo draaide ze haar hand niet om voor het regelen 
van het befaamde Zoomtoernooi in Wageningen, 
kampioenschappen en sinterklaasvieringen. De 
nieuwe kleren van de Sint kwamen in die tijd ook 
van de hand van Ottolien.

Gezelligheid en samenwerken 
“Ik heb veel plezier beleefd aan mijn tijd bij de 
jeugd. Alle gezelligheid, het samenwerken dat 
paste bij me. Maar ook aan het soep maken voor 
alle oliebollenbakkers, het schoonmaken na afloop 
van de oliebollenactie met een drankje erbij en 
de bouw van de hal, bewaren we allebei mooie 

O

De vele teamfeestjes op de Bovenbuurtweg, 
oliebollenacties, recreantentoernooien 
in België… Bij het opsommen van al die 
herinneringen verschijnt er een brede 
glimlach op het gezicht van Ottolien van 

Beek. Net als DVO, viert zij dit jaar ook 
haar 75-jarig bestaan. In hartje 

centrum van Bennekom blikken 
Ottolien en haar man Rijk samen 
terug op hun tijd bij DVO.

TEKST NICOLETTE BORGERS

Ik ben 
75 jaar 

Ik ben dol op DVO! Een lekkere, warme vereniging waar ik trots op ben. 
Een bron van vriendschappen, gezelligheid en troost op momenten dat dat 

nodig is. Ja, ik ben echt dol op DVO!

MARLEEN JAGER (31 JAAR), SPEELSTER MIDWEEK 2, BESTUURSLID VERENIGINGSZAKEN
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De Bazuin door de jaren heen.

Als direct betrokkene bij de huidige mediacrew 
neem ik jullie mee in hoe ik de DVO-media in mijn 
jeugd ervaren heb en hoe dit er nu uitziet. Tim 
van Zoeren vroeg ik daarnaast naar zijn visie op de 
korte en lange termijn.

De Bazuin 
Mijn vader, Jos van Ginkel, was al jaren actief als 
bestuurslid en later voorzitter. Hij vertelde me dat 
hij vanuit Ede de nodige ritjes naar Bennekom 
maakte om bij Dick en Joke Veenendaal een geprint 
artikel of zelfs handgeschreven stukje in te leveren. 
Dick en Joke tikten dit keurig over voor een nieuwe 
editie van ‘de Bazuin’ die bij alle leden op de deur-
mat plofte.

Met plezier keek ik uit naar de nieuwe edities en 
vol spanning keek ik in het blad of er nog ‘bekende 
items’ in stonden. Die van een kampioenschap 
in F1 is natuurlijk bewaard. Dan voelde je je wel 
de koning. In het archief vond ik nog de gouden 
editie, de 200e Bazuin van 8 maart 1994. Later 
werd ‘de Bazuin’ wat meer een magazine en nam 

de frequentie af. Sinds kort kennen we de DVO.
next. Inmiddels hebben we veel digitale mogelijk-
heden daaraan toegevoegd, maar ik weet zeker dat 
velen met een grote glimlach terugdenken aan het 
tijdperk ‘de Bazuin’ en er soms ook vast een beetje 
naar terug verlangen. Door het werk van Dick 

(overleden in 1997) en Joke Veenendaal (overleden 
in 2020) is er een zeer rijk archief beschikbaar aan 
oude ‘Bazuins’.

De NOS op bezoek 
Een livestream van de wedstrijden van DVO kenden 
we in mijn jeugdjaren niet. Je ging gewoon naar de 
hal en als kind laat naar bed. Een bijzondere herin-
nering is seizoen 1999-2000. Met Jacko Vermeer 
als coach, Johan Rigter, Richard van Vloten, Tjeerd 
de Vries en Evert Houtriet bij de mannen. Moni-
que van der Hulst, Liesbeth Baggerman, Henriët 
Brandsma en Tineke Post bij de dames. DVO deed 
mee voor de kruisfinales tegen de uiteindelijk fi-
nalist NIC uit Groningen. De NOS kwam dit filmen. 
Wat een happening! Dat betekende: videoband 
in de recorder en opnemen maar. En vervolgens…
het hele weekend grijsdraaien. Al was de uitkomst 
niet zoals we hoopten: DVO verloor. Ondanks het 
verlies, herinner ik me vooral de trots: DVO hoorde 
dat jaar, in mijn beleving voor het eerst na veel 
degraderen en promoveren, bij de top. DVO was op 
TV! Ook in de jeugd ontstonden er successen. De 
saamhorigheid tussen supporters en de selectie, iets 
wat eigenlijk mijn hele jeugd bij DVO kenmerkt. Wij 
werden zelf het jaar erop Nederlands veldkampioen 
met B1 en DVO A1 won Ahoy. We kenden al wel 
videocamera’s in die tijd. Met kwalitatief niet al 
te beste beelden, is één en ander terug te vinden 
op YouTube. Net als die NOS-uitzending van de 
wedstrijd DVO 1 - NIC 1.  

De nieuwe media; van Facebook tot 
livestream
Wat is de tijd toch veranderd. We hebben 24/7 
‘toegang’ tot onze club via de website, Facebook, 

Van ‘de Bazuin’ naar ‘DVO 
on-demand 24/7’
Over de ‘oude media’ versus de ‘nieuwe media’ bij DVO

Ik was acht jaar (1994) toen we van Ede naar Bennekom verhuisden. Inmiddels was ik 
al fanatiek korfballer bij DVO, begonnen op mijn zevende bij de welpen. Annemarie van 
den Heuvel, ‘de boodschappenkar’ voor als je jarig was en die gifgroene welpentruien zijn 
mijn belangrijkste herinneringen aan die tijd. Annemarie vertelde me verder dat ik vooral 
snel de vraag stelde: “Wanneer speel ik mijn eerste wedstrijd?” In die tijd kenden we het 
clubblaadje ‘de Bazuin’, maar alle digitale mogelijkheden bestonden nog niet. 

TEKST JAN-ANNE VAN GINKEL

Met een grote glimlach terugdenken aan 
het tijdperk ‘de Bazuin’

MEDIA



Instagram, Twitter en natuurlijk de livestream. 
Of video- en live content zoals de ‘Player of the 
Year’- verkiezing met verloting, de online fami-
liebingo, onze razende reporters Koen en Niels en 
in coronatijd even ‘De Huiskamer van DVO’. Met 
veel plezier maak ik nu drie seizoenen onderdeel 
uit van de mediacrew, aangevoerd door Tim van 
Zoeren. Werken met deze mannen, alleen mannen 
ja, dus dames meld je ook aan, is elk seizoen weer 
een feest. De voorbereiding, samenwerking met 
crew en selectie en de waardering die er is voor 
wat we maken. De agenda komt er gelijk bij als het 
programma bekend is. Sinds dit seizoen is dit te 
volgen via Eyecons nadat er jarenlang is gestreamd 
via YouTube. De manier waarop het korfbal daarin 
wordt georganiseerd, door honderden vrijwilligers, 
zie je bij geen andere sport.

DE grote aanjager bij DVO is Tim van Zoeren. 
Omdat hij zelf niet zo de behoefte voelt om de 
schijnwerpers op te zoeken, ga ik hem dat podium 
geven, want dat verdient hij. Tim is de koning van 
de video- en live content binnen DVO. Van selectie 
(promo’s en livestream) tot het regisseren van de 

grote familiebingo. Zijn kundige en objectieve 
wedstrijdcommentaar wordt daarnaast terecht 
geroemd en elk jaar heeft hij weer ideeën om de 
stream weer net wat beter te maken dan het jaar 
ervoor. Hoe ziet Tim de rol van de media in de 
nabije toekomst?

Lange termijn versus korte termijn
“Het lijkt mij wel gaaf als we op de langere termijn 
bij een vernieuwde accommodatie tijdens de 
livestream in een studio voor- en nabeschouwingen 
kunnen doen, in een ruimte waar sponsoren of ge-
nodigden live bij kunnen zijn. Daarnaast zie ik wel 
een 24/7 clubkanaal voor me, waar roulerende con-
tent te zien is met items vanuit de hele vereniging 
of op zaterdag bijvoorbeeld de wedstrijden van die 
dag. Voor de korte termijn zie ik veel kansen voor 
het uitbreiden van ons media team, bijvoorbeeld 
met kennis van social media. Hoe kunnen we de 
volgers goed najagen? Welke content post je waar 
en wanneer? Met als doel dat we meer uit onze 
huidige platforms kunnen halen. Een grote wens op 
korte termijn is daarnaast om de wedstrijden van 
DVO 2 en A1 ook uitgebreider te gaan uitzenden. 

Hiervoor moeten we uitbreiden als team op zowel 
technisch als redactioneel vlak zodat we meer 
kunnen rouleren met presentatoren, analisten, 
commentatoren, cameramannen, regie, statistici. 
Daarnaast willen we met onze livestream van DVO 
1, tegenwoordig via Eyecons, bij de top blijven 
behoren. En daar horen vernieuwingen bij: investe-
ringen in materialen, kennis en kunde is dan nodig 
om aangehaakt te blijven, want we zitten in een 
streamversnelling!”, aldus Tim van Zoeren.

Terug- en vooruitkijken
Normaliter ben ik niet van heel erg terugkijken, 
maar voor dit onderwerp en het verzoek hier wat 
over te schrijven, was dit erg leuk om te doen. DVO 
heeft een prachtig archief en ik heb allerlei inspira-
tie opgedaan voor ‘de nieuwe media’ in combinatie 
met ‘de oude media’. Ik kijk er zelf erg naar uit om 
nog mooie stappen met de mediacrew te maken, 
vooral om als groep mee te blijven stromen in de 
ontwikkeling die het korfbal daar elk jaar weer in 
maakt.   

“Elk jaar 
heeft hij weer 
ideeën om de 
stream weer 
net wat beter 
te maken”
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Razende reporters Niels en Koen in actie voor DVO.

Professionele livestreams met deskundig commentaar is nu 
al niet meer weg te denken bij wedstrijden van DVO in de 
Korfbal League.

Mediacrew van DVO, met Tim 
van Zoeren staand 3e van links.
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75 JAAR

Wij zijn 7 en 5 jaar 

TEKST NICOLETTE BORGERS

Leanne woont samen met papa, mama en grote zus Alinda in Bennekom. De vrolijke kleu-
ter zit in groep 1 van de Kraatsschool, waar ze graag speelt met haar vrienden Daniel, Fleur 
en Marit. Marit is ook haar korfbalvriendin bij de Kangoeroes. Met haar schoenen met 
lichtjes maakt Leanne er daar elke zaterdag een klein feestje van op het veld. “We doen 
heel veel spelletjes en springen als kangoeroes. Dat is wel alsof, hoor. En je wordt er wel 
een beetje moe van. Ook gooien we de bal door de korf of rollen we de bal over de grond.” 
Thuis is Leanne ook sportief. “Dan speel ik met de bal, overgooien 

of voetballen in de tuin. Dat vind ik ook leuk.” 

Allemaal op de bank voor DVO
Net als DVO was Leanne onlangs jarig, ze vierde 
haar 5e verjaardag. “Ik vind mezelf al groot. 
Het was leuk, ik kreeg spelletjes en een doos 
met allemaal balletjes van magneten en 
gekleurde staafjes.” Als DVO jarig is, vindt 
Leanne dat alle mensen op de bank moeten 
staan. “Dat hoort als je jarig bent. En o ja; een 

liedje zingen natuurlijk. Er is er een jarig of 
Lang zal ze leven.” Een mooie wens van Leanne 

voor DVO!

IK BEN 7 JAAR 

Dat de koning en de 
minister-president 

langskomen. Dat lijkt Florian 
wel wat als DVO 75 wordt. 

Dan moeten we nog wel 
het telefoonnummer even 
vinden. Maar als het niet 
gaat lukken, vindt Florian 

het ook leuk als er een 
luchtkasteel of trampoline 
komt. Als we er maar een 

leuke verjaardag van maken 
met elkaar. 

IK BEN 5 JAAR  

Als je twee konijnen, paard 
Fluga en je een eigen kip 
‘Tantankie’ hebt, kan het 

niet anders dan dat je 
je op je plek voelt bij de 

Kangoeroes van DVO. 
Leanne Jonker vertelt 

over zichzelf, hoe het 
is om 5 jaar te zijn en 

waarom het op korfbal 
zo leuk is.

Florian de Nooij is 7 jaar en zit in groep 4 van de Alexanderschool. Hij zit nu ruim een jaar 
met veel plezier op korfbal. “Papa zat er vroeger ook op en toen wilde ik het ook proberen. 
Het leek me wel leuk, vooral het overgooien met de bal. Nu zit ik in F3, het gaat super-
goed! Mijn trainers zijn Lucas en Niek en mijn korfbalvrienden zijn Tygo en Luca. Ik ben 
goed in de bal ver passen, schieten op de korf vind ik moeilijker dan gooien. Het aller-
leukst vind ik het als de trainers de bal de lucht in gooien en dan moet je hem pakken. We 
trainen op woensdag en spelen op zaterdag wedstrijden. Het was jammer dat we niet meer 
tegen andere teams konden spelen. Nu spelen we tegen DVO-teams. Mijn broertje Philipp 
zit er sinds kort ook op. Hij zit in F5 en we moeten tegen elkaar. Ik denk dat wij gaan win-
nen, ik zit er langer op.”   

De beste van de wereld worden
Sporten is belangrijk voor Florian. Naast korfballen 
vindt hij het ook leuk om trampoline te springen, 
te gymmen op school of te sporten met kinderen 
uit de buurt. “Dat houd je lekker fit!” Dromen 
heeft Florian ook, het liefst wil hij de beste van de 
wereld worden. Hoe hij dat gaat doen? “Supergoed 
korfballen, tegen iedereen spelen en dat je dan 
steeds wint. Dan ben je kampioen van de wereld.”
De jonge DVO’er vertelt ook over hoe hij zijn ver-
jaardag viert. “Dan komen er gasten en hebben we 
lekkere hapjes en drankjes. Ook krijg je dan cadeaus. 
Ik heb mijn verlanglijstje al gemaakt. Ik hoop een baar-
dagaam, mama vond dat ook een leuk idee. Of anders Lego en 
Pokémon VMAX kaartjes met superkrachten. Die spaar ik met Philipp.” 
Een echte teamspeler die Florian met mooie toekomstdromen. Dat ze allemaal maar uit 
mogen komen, Florian!
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Gezelligheid uit en thuis

Gezelligheid thuis 
75 jaar DVO betekent ook dat we al 75 jaar met elkaar feesten vieren. Feesten zijn altijd 
een onderdeel van DVO geweest. Ze zorgen voor verbinding, maar zijn in principe ook 
propaganda voor de club. We laten zien hoe gezellig het is bij DVO wat weer bijdraagt 
aan de aantrekkingskracht van onze vereniging. De feesten van nu verschillen nogal 
met de feesten zoals onze ouders en grootouders ze vierden, maar ze hebben één ding 
gemeen: ze zorgen voor ledenbinding.

TEKST MARTEN VAN DEN BRINK 

FEEST

“Het gala is tegenwoordig 
meer dan een feestje”

spraken hierover met Rick van Roekel. Als lid van 
de feestcommissie zien we Rick vaak tijdens de 
feesten met een brede glimlach rondlopen, genie-
tend van alle feestende en blije mensen.

DVO-gala
Voor Rick is het jaarlijkse gala het leukste feest van 
het jaar. Hij vertelt: “In de tijd dat ik in de junioren 
zat, was het gala alleen voor junioren en begon het 
vaak met een diner. Daarna was er meestal een ac-
tiviteit, denk hierbij aan een casino of bijvoorbeeld 
een cursus salsa dansen. Vervolgens werd de avond 
afgesloten met een feestje.”
Het was voor Rick onverteerbaar dat hij na zijn 
juniorentijd niet meer naar het gala mocht en 
het op een gegeven moment zelfs niet meer werd 
georganiseerd. Rick: “We hebben toen met DVO 7, 
het team waar ik in speelde, besloten de organisa-
tie op ons te nemen. Op één voorwaarde, dat ook 
de senioren ernaar toe mochten gaan.”

Inmiddels wordt de organisatie van het gala met 
veel succes opgepakt door de feestcommissie. Rick 
vertelt: “We merkten dat het clubhuis te klein werd 
voor het aantal gasten en we hebben er toen voor 
gekozen maximaal uit te gaan pakken. De Jaap van 
den Bos-zaal werd omgetoverd tot een feestzaal 
met zwarte doeken langs de muren en een groot 
podium met een coverband en een DJ. Het bleek 
een succes en voor herhaling vatbaar. De afge-
lopen jaren waren de thema’s: Harry Potter, 007 
en Hollywood.” Rick vertelt verder dat de kosten 
en hierdoor de entreeprijzen wel gestegen zijn, 

oneelavonden
Al vanaf het allereerste begin van het 
bestaan van de Bennekomse korfbalclub 
werden er feesten gevierd. Zover bekend 
werd het eerste feest in februari 1946 

georganiseerd door Triumph, de neutrale voorlo-
per van DVO. Dit feest vond plaats in het vereni-
gingsgebouw, nu het ‘Kijk en Luister museum’. Het 
eerst bekende DVO-feestje werd gehouden op 8 
december 1946. Het was een gezamenlijk sinter-
klaasfeest dat werd gehouden in de Kraats. Het 
was in de jaren net na de oorlog de gewoonte dat 
verenigingen jaarlijks een feest organiseerden voor 
het publiek. De DVO-feestavonden waren toen 
vooral toneelavonden waar de leden van de club 
iets opvoerden. 

Na de bouw van het clubhuis in de jaren 70 kon 
er meer en anders gefeest worden. Er werden in 
die periode zelfs danslessen gegeven, zodat de 
voetjes gemakkelijker van de vloer konden tijdens 
de feesten.

Nog steeds in voor een feestje
Ook nu is er een enthousiaste feestcommissie 
actief. Zij organiseren veel gezellige feesten. We 

T

DVO vakantie Offelte, 1947.
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maar dat de gasten er ook meer voor terugkrijgen. 
Rick: “Het gala is tegenwoordig meer dan alleen 
een feestje. Je wordt ontvangen met een heerlijk 
glas champagne. Vervolgens loop je door naar de 
fotograaf voor een prachtige galafoto. Daarna stap 
je de feestzaal in waar de band al speelt.” 

Ouders en kinderen samen op de dans-
vloer
Een mooi detail van het gala is dat tegenwoordig 
iedereen komt, ook de ouders van veel feestgan-
gers. Veel ouders gingen liever niet naar een feest 
waar ook hun kinderen kwamen. Rick: “Gelukkig 
hebben veel ouders wel de stap genomen om het 
gala mee te vieren en wordt het door zowel ouders 
als hun kinderen leuk gevonden. We hebben wel 
een gezellig hoekje ingericht voor hen, maar in 
de praktijk staan ze gewoon de hele avond op de 
dansvloer hoor.”

Themafeestjes
Rick vertelt enthousiast verder: “Ik ben zelf altijd 
wel van de themafeestjes. Het ‘glow in the dark’- 
feest waarbij je elkaar volledig kon beschilderen, 
was heel leuk. We hebben ook eens het hele club-
huis gevuld met zand en een beachparty gegeven. 
Verder is de schuimparty van twee jaar geleden 
echt een groot succes geweest. We hadden een 
groot zwembad en een schuimkanon gehuurd. De 
kleintjes genoten al in de ochtend van het bad en 
het schuim en later na het familietoernooi moch-
ten de volwassenen zich uitleven. Dit was voor mij 
een van de mooiste feestjes.”

Slapen op het toilet
Op mijn vraag naar een leuke anekdote vertelt 
Rick: “Een aantal jaren geleden werd ik na een 
geslaagd feest midden in de nacht gebeld. Een 
feestganger van een andere vereniging was tijdens 
het opruimen naar het toilet gegaan en daar in 
slaap gevallen. Zijn vrienden hadden hem blijkbaar 
niet gemist en zijn door de BOB naar huis gereden. 
Hij is diep in de nacht door de politie bevrijd en op 
het treinstation afgezet. Ik denk dat hij dit nog wel 
een aantal keer te horen heeft gekregen.”

Op de fiets naar Strijen, 1953.

Rick, 4e van links, tussen de sterren van DVO.

Gala ‘nieuwe stijl’, wat een feest!

De DVO-hal is voor iedere DVO’er een 
belangrijke plek. Er wordt gesport, gewonnen, 

verloren en gefeest, maar nog veel 
belangrijker: lief en leed gedeeld. Ik wens 
DVO alle ruimte toe om een nog grotere 

familie te worden met een mooie, nieuwe 
accommodatie.

LOIS BAKKER (22 JAAR); SPEELSTER DVO-SELECTIE

DVO betekent voor mij heel veel; een plek waar het voelt als thuiskomen. 
Het spelen van het leuke spelletje, het laten ontwikkelen van sporters en het 
biertje in de kantine. Waar vreugde en verdriet soms dichtbij elkaar liggen, 

maar we dit altijd met elkaar dragen.

NIELS JANSEN (26 JAAR); TRAINER/COACH DVO 3
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Gezelligheid uit 
Op pad gaan met je club en met je teamgenoten is gezellig en levert leuke herinneringen 
op die later weer (sterke) verhalen aan de bar van het clubhuis opleveren. In het 75-jarig 
bestaan zijn DVO’ers regelmatig met elkaar op pad geweest.  

Gezelligheid uit en thuis

De kippen en hanen moesten 
gescheiden worden

van 1953 op vakantie te gaan naar Strijen. Veel 
mogelijkheden voor vervoer waren er niet. De 
goedkoopste en gemakkelijkste manier was fietsen, 
maar dat was wel een heel eind. Gelukkig vond 
men een oplossing om de bagage vooruit te sturen 
met een bode. Zo gingen ze met 15 jonge mensen 
op pad. Ze zagen veel vernielde huizen, maar 
voor de vakantiegangers stonden er twee nieuwe 
kippenschuren gereed om te slapen. Nadrukkelijk 
twee schuren want de ‘kippen en hanen’ moesten 
gescheiden worden.
 
Later op pad 
In de loop van de tijd zijn DVO-leden vaker op pad 
geweest. In het interview met de familie Van den 
Heuvel wordt gesproken over de vakantie naar 
Oosterzee en het juniorenkamp naar Wierden. 
Over het kamp in Wierden vertelt Erik van Buren 
een leuke anekdote: “Het moet begin jaren 80 zijn 
geweest toen we op vrijdagavond met de JMR, 
zeg maar de voorloper van het jeugdbestuur, naar 
Wierden vertrokken om als voorbereiding voor het 
juniorenkamp alvast de tenten op te zetten. We 
hadden drie ruime tenten mee. We begonnen aan 
de opbouw en toen we één tent hadden staan, 
vonden we dat we wel een break hadden verdiend 
met een biertje in de kantine. Van het eerste biertje 
kwam het volgende... Om het kort te houden, we 
werden de volgende dag wakker toen de rest van 
de junioren al toeterend arriveerden. Uiteindelijk 
was de rest van het kamp snel opgebouwd.”
Veel leden zullen ook met plezier terugdenken aan 
de ONDO- en DES jeugdtoernooien. Er werd daar 
gekorfbald, maar de vraag is of korfballen daar het 
hoofddoel was.

Nog steeds op pad 
Vanaf 2011 gaat de DVO-jeugd in de zomer op 
JAspirantenkamp. Veel jeugdspelers hebben al 
genoten van deze weekenden vol sport, spel en 
gezelligheid. De actieve activiteitencrew verzint 
ieder jaar weer een origineel thema met de daarbij 
behorende spectaculaire spelen. Velen zullen zich 
het spannende douanespel in de nacht herinneren 
en het dansje “ik ben een kopje, een theepot, een 
lepel en een kom.” Ook het waterverfspuitgevecht 
en het waterballongevecht met een paar duizend 
waterballonnen zullen de meeste kampdeelnemers 
niet vergeten zijn. Termen als komkommer sjoelen, 

Vroeger op pad 
De eerst bekende vakantie in verenigingsverband 
was in 1947 en ging naar Uffelte in Drenthe. Veel 
is niet bekend van deze vakantie, maar wat wel be-
kend is dat er voor die tijd best veel mensen mee-
gingen. Het was namelijk een hele onderneming. 
Men kon toen niet gemakkelijk vrij krijgen van het 
werk en veel jonge mannen waren dienstplichtig 
of werden uitgezonden naar Nederlands-Indië. Ook 
op financieel vlak was zo’n tripje een uitdaging.  

In 1953 gingen 15 jonge DVO-leden op pad naar 
Strijen. In februari van dat jaar vond de waters-
noodramp plaats op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse 
eilanden. Vanuit het hele land kwamen er geld- en 
goederenstromen op gang en hierdoor ontston-
den veel nieuwe contacten. Het is niet duidelijk 
waardoor de contacten met Strijen ontstonden. 
Misschien door de plaatselijke korfbalclub? Deze 
contacten leidden ertoe om met DVO in de zomer 

JAspirantenkamp, waterverfpret.

JAspirantenkamp: kopje, theepot, 
lepel, kom.
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tostigirls en zwembadjesdans zijn ontstaan tijdens 
de JAspirantenkampen.  
Ook de G-korfballers en vrijwilligers pakken ieder 
jaar hun koffers om met elkaar een weekend door 
te brengen op de locatie van Kaasboerderij Van de 
Kamp. Er worden ook hier originele activiteiten 
verzonnen met als hoogtepunt de traditionele 
feestavond waar de ‘mystery-guest’ geraden moet 
worden en er playback-optredens zijn van de deel-
nemers en vrijwilligers.  

Saamhorigheid  
Van een klein groepje met samen korfballen als 
doel, zijn we gegroeid dankzij een geweldig saam-
horigheidsgevoel. We korfballen niet alleen samen, 
we gaan op stap, we feesten, we delen, beleven en 
vieren met elkaar. Al 75 jaar, door liefde voor onze 
sport en voor DVO.   

Op G-kamp via de livestream B-aspiranten aanmoedigen 
op het NK.

Uitwisselingen met České Budějovice 
Al vanaf 1989 zijn er vanuit DVO contacten met onze Tsjechische korfbalvrien-
den rond České Budějovice. Hier en daar werd al wel wat gekorfbald in Tsjechië 
en er waren vanuit andere Nederlandse clubs al wat contacten, vooral in het 
noorden van het land. Vanuit Gelderland ontstonden contacten met korfbal-
lers in het zuiden van Tsjechië rond České Budějovice, Trebon en Tábor. De 
eerste reis in 1989 was vooral een promotiereis voor het korfbal. Het was een 
gezellige reis, maar ook een moeilijke, want er was in Tsjechië nog niet veel 
bekend over korfbal en dus was het onderaan beginnen. Onderlinge wedstrij-
den werden er georganiseerd en er werd vooral veel over de sport gepraat. Veel 
spelers en bestuurders van DVO namen deel aan deze eerste reis. Ze werden 
ondergebracht bij leden van de club en er werd gegeten op de plaats waar 
de demonstratietrainingen plaatsvonden. Ook waren er leuke uitstapjes, zoals 
naar een potlodenfabriek en een naaldenfabriek. 

Op het korfbalgebied moest daar wel veel gebeuren om voet aan de grond te 
krijgen en er werd al snel afgesproken dat men ook DVO zou komen bezoeken. 
Dit vond plaats in 1990 en ruim 40 spelers en speelsters kwamen bij ons. Een 
hele organisatie, maar gelukkig hadden we inmiddels de beschikking over de 
DVO-hal en maakte beroepskok Jan van Dusschoten iedere dag weer een maal-
tijd klaar. Naast veel trainen, was er ook veel aandacht voor de opleiding van 
scheidsrechters. Om het opleiden te vervolgen, ging DVO in maart 1991 met 
een club mensen weer op reis naar České Budějovice. Naast de inspanning van 
trainen en wedstrijden spelen, was er ook voldoende tijd om leuke dingen te 
doen en er ontstond een band tussen de mensen van DVO en České Budějovice. 
In hetzelfde jaar volgde een tegenbezoek van 20 jeugdleden en 20 senioren, 
maar na wat uitwisselingen begin jaren 90 werd het echter stil. 
Totdat in 2011 het verzoek kwam via Edwin en Martina Bouman of de 
korfbalvereniging K.B. České Budějovice hun voorbereiding op het seizoen 
2011-2012 bij DVO zou mogen organiseren. Zij kenden beiden de talen, de 
korfbalverenigingen en wilden dit graag coördineren. Zo werd de uitwisseling 
weer nieuw leven ingeblazen en arriveren er in augustus 2011 40 Tsjechische 
korfballers in Bennekom. De gastgezinnen waren snel gevonden en het bezoek 
was een groot succes. Er werd volop getraind, er werden onderlinge wedstrij-
den gespeeld en leuke uitstapjes gemaakt. Vanwege het succes en de goede 
contacten werd afgesproken dat DVO in 2012 een tegenbezoek zou doen en zo 
vertrokken er in juni 2012 43 DVO’ers naar České Budějovice. Ook tijdens deze 
zinderend warme reis zijn er clinics gegeven en wedstrijden gespeeld, maar 
men heeft ook heerlijk gezwommen, geraft, feest gevierd en er is een uitstapje 
naar Praag gedaan. Ook deze reis was er een gastvrije ontvangst in alle gast-
gezinnen. Sommigen logeerden in kleine flatjes en anderen in grote villa’s. Dit 
leverde mooie ervaringen en leuke verhalen op. Hoewel communiceren soms 
best lastig was, maakten al deze verschillende ervaringen de reis heel bijzonder 
en zijn er ook tijdens deze reis mooie vriendschappen ontstaan. 

Trainen op een mooie Tsjechische locatie.

 DVO, al 75 jaar meer dan korfbal alleen. 
Fantastische club, succesvol door vrijwilligers, 
leden en sponsoren. Klaar voor de toekomst 

en op naar de 100 jaar.

COEN HARTMAN (49 JAAR); 

SPELER MIDWEEK 1, SPONSOR

 Naast de fysieke uitlaatklep, waarbij ik 
alle dagelijkse stress van me af kan zweten, 

betekent DVO veel voor mij. Waardevolle 
vriendschappen, mooie ontmoetingen, leuke 
gesprekken, samen lachen en het samenzijn 

en de ontspanning in leuke en minder 
leuke tijden.

DIANNE BOS (27 JAAR); SPEELSTER DVO 10, VRIJWILLIGER 

VERENIGINGSCOMMISSIE EN NIEUWSBRIEF
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Zilvervloot Sparen
en JongWijs

Hiermee regelt u het in één keer goed voor uw kind.
Met het bekende Zilvervloot Sparen spaart u een mooi
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Kom langs en wij vertellen u graag meer.

Vier jaar op rij de 
hoogste waardering!
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E info@zandschulp.nl
I www.zandschulp.nl
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mogen zij (voorlopig) vanwege de coronamaatre-
gelen niet meer deelnemen aan groepstrainingen 
en onderlinge partijen. Helaas zit er niets anders 
op dan zelf fit te blijven en alle pijlen op volgend 
seizoen te richten. 

Dromen van Ahoy
En dat alles om de ene droom na te jagen; Ahoy 
halen. Adriënne: “Mijn droom, maar dat geldt ook 
gelijk voor de selectie en DVO, is dat ik toch een 
keer in Ahoy wil staan. En mocht dat lukken, dan 
ook maar gelijk de eerste prijs pakken.” Chris laat 
hetzelfde optekenen. 
Dan hopen ze hun vertrouwde wedstrijdshirts met 
nummer 7 en 5 weer aan te trekken in een volle 
DVO-hal. Of hun rugnummers nog speciaal voor 
hen zijn? Adriënne: “Niet echt. Bij Korbis had ik 
altijd nummer 1. Toen ik bij DVO kwam kreeg ik 
nummer 5, dat wende snel.”

Ook Chris had nooit eerder met nummer 7 ge-
speeld voor DVO. Sinds hij speler van de selectie 
is, is het zijn nummer en draagt hij dat met trots. 
Bijgeloof zien beide toppers meer als onderdeel van 
hun systeem. Adriënne legt uit: ‘Mijn warming-up 
is bijvoorbeeld op de tel gelijk, iedere keer het-
zelfde en eet ik een banaan in de rust van DVO 2.“
“Ik loop altijd als laatste de bespreekruimte uit en 
heb zo mijn vastigheden met naar de wedstrijd 
toeleven. Een banaantje voor het inschieten en 
veel warmlopen. Dat is meer voor het gevoel dan 
dat ik het bijgeloof zou noemen,” volgens Chris.
De club DVO is voor hen allebei een belangrijke 
plek, ze brengen er vele uren per week door. Wat 
DVO voor beide sterspelers betekent?  “DVO roept 
bij mij gezelligheid, doelgerichtheid en eenheid 
op”, aldus Adriënne. Haar teamgenoot antwoordt: 
“DVO is mijn tweede thuis waar sportief presteren, 
vrienden, familie en samenkomen een mooie mix 
vormen. Daarnaast hoop ik voor de toekomst dat 
de vereniging zich blijft onderscheiden op organi-
satorisch gebied, want kijk maar eens om je heen, 
er staat echt een stevige vereniging waar menig 
bezoeker jaloers op is. Zonder een duidelijke visie, 
investeringen doen en een goed bestuur kom je 
niet daar waar we nu staan en daar ben ik best een 
beetje trots op!” Was getekend: Chris van Haren.  

driënne (28 jaar) woont sinds drie jaar 
samen met haar vriend Emiel in Capelle 
aan den IJssel. Oorspronkelijk komt ze 
uit Waddinxveen waar ze ooit met korf-
ballen begon bij WKV Korbis. Via KCC 

uit Capelle aan den IJssel is ze alweer twee jaar 
actief bij DVO. In het dagelijks leven is Adriënne 
werkzaam als kleuterjuf en vanaf volgend jaar is ze 
juf van groep 3. 

Zoals iedereen moeten ook Adriënne en Chris 
dealen met alle coronaperikelen. En dat gaat ze 
gelukkig goed af. Adriënne: ‘Het gaat ondertussen 
goed. Helaas scheurde ik vorig jaar vier wedstrijden 
voor het einde van het seizoen mijn hamstring en 
ben ik daarvoor in juni 2020 geopereerd. Daardoor 
kon ik dit seizoen de hele voorbereiding en een 
deel van de competitie niet meedoen.”

Een brede selectie geeft vertrouwen 
Chris: “Afgelopen seizoen was heel raar, eigen-
lijk een verloren jaar. Ik ben blij dat we mochten 
spelen en trainen, maar de aanloop was zo anders. 
We hadden een korte voorbereiding en een slechte 
start. In de play-offs hebben we pas ons niveau 
gehaald. Je mist echt het publiek dat voor extra 
beleving en sfeer zorgt. Ik had niet verwacht dat 
dit zoveel impact zou hebben. En ondanks veel 
blessures, hadden we een brede selectie. Dat geeft 

vertrouwen voor het volgende seizoen.”
Chris vindt het zuur dat ze in de 

play-offs tweemaal met zo’n 
klein verschil verloren, maar 

het chagrijn hierover is weg. 
“PKC is gewoon net wat 
slimmer geweest. En het 
antwoord op die ene 
vraag: ‘Hadden jullie ook 
in die halve finale kun-
nen staan?’ Ja, dat had 
zeker gekund.”

Voor zowel Chris als voor 
Adriënne zit het korfbal-

seizoen 2020-2021 er of-
ficieel op. Beide sterkhouders 

uit onze selectie zijn de leeftijds-
grens van 27 gepasseerd en hierdoor 

A

De nummers 7 en 5 van ons vlaggenschip in gesprek over het 
afgelopen Korfbal League seizoen, de club DVO, het belang van 
nummers en rituelen, dromen en de persoon achter de topsporter. 
Maak kennis met Chris van Haren en Adriënne van Ofwegen.

Wij spelen met nummer 7 en 5

75 JAAR

TEKST KOEN LIJNKAMP
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CLUBLIEFDE

Beiden hebben ze een groen-wit hart en zijn ze altijd aanwezig 
bij de wedstrijden van DVO. Daan (20 jaar) is als voorzitter van de 
supportersvereniging altijd luidruchtig aanwezig, zingend en trommelend 
in VAK-D. Moeder Henriëtte (53 jaar) is minstens even opvallend aanwezig 
boven op de voorste rij van Vak Max en heft met haar duidelijke stem vaak 
de supportersliederen aan. Het oude clublied ‘witte broeken, groene trui’ 
wordt vaak door haar ingezet, waarop de rest volgt. 

Ze hebben meer overeenkomsten. Als het even 
tegenzit met onze helden van de selectie gaan 
Daan en Henriëtte altijd door met aanmoedigen. 
Henriëtte vertelt: “Tijdens de wedstrijd is onze 
kracht dat wij als Vak Max het voortouw nemen op 
de boventribune waardoor iedereen gaat meedoen. 
We voelen vaak aan als er iets nodig is, ook buiten 
de wedstrijden om. Bijvoorbeeld een kaartje voor 
de spelers of een schouderklopje.”

De origineelste en allerbeste suppor-
tersvereniging van de korfbalwereld 
Daan vult aan: “VAK-D is altijd overal aanwezig 
met veel groen, sfeeracties en lawaai. Wij staan 
altijd achter de selectie, ook afgelopen seizoen 
toen we er niet bij mochten zijn. We hadden een 
uitzwaaiactie met de auto’s en vuurwerk. Samen 
met mijn broer Bram brainstorm ik vaak over 
nieuwe sfeeracties, spandoeken en liedjes. Ik vind 
dat wij de origineelste en allerbeste supportersver-
eniging van de korfbalwereld zijn. Wij staan er niet 
alleen als we winnen of tijdens play-off wedstrij-
den, nee, wij staan er altijd. Wij denken zelf dat dit 
de spelers heel erg helpt. Er zullen zeker kippenvel-
momentjes zijn.”

De familie Van den Hul is een echte DVO-familie. 
Daan: “Ik ben vanaf dat ik een baby was al mee-
genomen naar DVO en ging al snel bij de welpen.” 
Henriëtte: “DVO betekent heel veel in ons gezin. 
We zijn allemaal bezig met DVO en DVO is ook heel 
vaak het hoofdonderwerp van onze gesprekken. 
Vooral op zondag, na een mooie wedstrijddag.” 

Henriëtte speelt zelf geen korfbal meer. Ze geeft 
trainen aan het G-team en bakt af en toe frietjes 

Supporters Henriëtte en 
Daan van den Hul
Gehuld in witte broeken, groene trui

TEKST MARTEN VAN DEN BRINK
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voor het clubhuis. Henriëtte: “Met Vak Max hebben 
we het vooral heel gezellig. Af en toe maken we 
lekkere hapjes voor tijdens de wedstrijd en met de 
Max-meisjes versieren we het clubhuis met kerst.”
Daan: “Ik speel momenteel in het altijd gezellige 
DVO 6, een fijn vriendenteam. Naast voorzitter 
van de supportersvereniging, ben ik ook trainer bij 
de kangoeroes en help ik vaak met allerlei dingen 
binnen de club.”

Ze vinden DVO een gezellige en warme vereniging 
en vertellen: “Iedereen is welkom, of je nou jong of 
oud bent, in de selectie of breedtekorfbal speelt, 
kangoeroe of G-korfballer bent: we zijn met z’n 
allen DVO. Bij DVO hoef je nooit iets alleen te doen, 
iedereen helpt mee en als de klus klaar is, kunnen 
we er met z’n allen van genieten. Wij zien DVO dan 
ook als een grote familie. Supporter zijn van deze 
vereniging gaat dus eigenlijk helemaal vanzelf.”
Henriëtte en Daan verheugen zich nu al op 
volgend seizoen. Samen weer kunnen juichen en 
zingen voor DVO.   

Supporters Henriëtte en 
Daan van den Hul
Gehuld in witte broeken, groene trui

“Supporter zijn van deze 
vereniging gaat eigenlijk 

helemaal vanzelf ”

Als je 60 jaar lid bent, zo’n 45 jaar gekorfbald hebt, bijna 49 
jaar met veel plezier vrijwilligerswerk doet, als leidster en 

kantinemedewerkster, behoeft het geen uitleg wat DVO heeft 
betekend en nog betekent voor mij: alles. Ik hoop hiermee een 

voorbeeld te zijn voor veel jongeren.

RINA VAN DEN HUL (71 JAAR); ERELID, VRIJWILLIGER CLUBHUIS

Begonnen in P8, via Nederlandse kampioenschappen, veel gezellige vrijdagavonden met 
A1, juniorenkamp in Wierden, JMR, eerste jaar hoofdklasse met DVO 1, grote liefde Henco, 

korfbalhuwelijk, mooie wedstrijden en na een pauze van 8 jaar weer THUISKOMEN in DVO 8. 
DVO is mijn club.

MIRANDA VAN DE KAMP (50 JAAR); SPEELSTER DVO 8

 Ik wens DVO nog minstens zoveel mooie, 
sportieve, gezellige korfbaljaren met veel 

kampioenschappen, spannende wedstrijden, 
leuke feestjes en vriendschappen.

NOË VAN DER SOMMEN (10 JAAR); SPEELSTER D3



Dank aan onze sponsoren!

Jillis Baggerman
makelaardij

Reikon Holidays

Welgraven

Wolverine

Equus

Praktijk voor Fysiotherapie
Fysio-Fit centrum
VAN DER TOOLEN

Accountants en belastingadviseurs:

notarissen

BRANDSE – HR

Blankestijn Advies

Alfa accountants en adviseurs

FAKRO

Hartman Makelaars

52  DVO.next | 2021

De Vlo
Op donderdag 6 juni 1946 werd de Christelijke Korfbalvereniging 
‘Door Vrienden Opgericht’ te Bennekom opgericht. Door, hoe kan 
het ook anders, een vriendengroep. 

COLUMN

Over het hoe, wat en waarom van deze historische 
gebeurtenis kunt u ongetwijfeld ergens anders in dit 
prachtige magazine lezen. Waar ik het hier over wil 
hebben, is het woord ‘VRIENDEN’. De Dikke Van Dale 
geeft als definitie van ‘VRIEND’: persoon waarmee 
je door gevoelens van genegenheid bent verbonden. 
Mooi is dat, hè!? Verbonden! Ze zeggen wel eens: 
“vrienden zijn de familie die je zelf kiest”. Aan je 
familie ben je sowieso verbonden, maar bij vrienden 
kies je ervoor.

En weet je wat nou nog veel mooier is? Bij DVO 
barst het van deze vriendschappen, hele hechte 
vriendschappen. Daarmee doen we met z’n allen de 
prachtige naam van onze korfbalclub alle eer aan. 
Enfin, vrienden dus. Dat deel van de naam is tot op 
de dag van vandaag onverminderd van toepassing. 

Maar hoe zit het nu met dat ‘opgericht’? Oprichten 
doe je maar één keer en daar spreekt misschien wat 
weinig ambitie uit. Maar van enige ambitie was 
wel degelijk sprake in het Bennekomse. Dus werd 
de naam al vlot omgedoopt in ‘Door Vriendschap 
Omhoog’. 
En dat gebeurde, er werd omhoog gegaan. In de 
loop van 75 jaar is de trots van Bennekom een top-
club geworden. Een topclub met ambitie, die in alle 
leeftijdsgroepen meestrijdt op de hoogste niveaus. 
Een topclub waar ook de breedtesporter volledig 
aan zijn trekken komt. Een topclub met een topac-
commodatie. Een topclub waar iedereen welkom is. 
En boven dat alles een topclub, omdat je er vrienden 
voor het leven maakt.

Met vriendschappelijke groeten, De Vlo   



Maak je geen zorgen over het al dan niet hebben van goed vervoer. Praxis Ede bezorgt 

gratis – binnen enkele dagen. Bestellingen via de website worden niet gratis bezorgd: 

vraag daarom specifiek naar de voorwaarden bij ons Filiaal in Ede.
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COLOFON
DVO.next is een uitgave van korfbalvereniging DVO/
Accountor uit Bennekom en wordt verspreid onder haar 
leden, sponsoren, adverteerders en overige  
belangstellenden.
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CONTACT 
DVO/Accountor: 
secretaris@dvo-korfbal.nl

Korfbalvereniging Door Vrienschap Omhoog – 
kortweg DVO uit Bennekom – is opgericht in 
1946, heeft momenteel meer dan 750 leden en 
neemt met ongeveer 45 teams deel aan de diverse 
competities. Met dit ledenaantal is DVO de tweede 
korfbalvereniging van Nederland. In mei 2015 is 
DVO een naamsverbinding aangegaan met het 
bedrijf Accountor en sindsdien gaat de vereniging 
dan ook door het leven als DVO/Accountor.
Het eerste team van DVO speelt sinds 2010 op 
het hoogste niveau in Nederland, de Korfbal 
League. Naast topsport vindt DVO de wedstrijd- 
en breedtesport ook zeer belangrijk. DVO is een 
begrip in Bennekom en als korfbalvereniging 
ook een vaste waarde in de wereld van de 
gehandicaptensport. DVO heeft een eigen 
buiten-accommodatie, clubhuis en sporthal  
(de DVO/Accountor-hal) met een extra sportzaal 
(de Jaap van den Bos-hal). Thuiswedstrijden van 
het eerste team zijn in het zaalseizoen een waar 
spektakelstuk met vaak een uitverkochte hal.  
Zeker het bezoeken waard! 
Vrijwilligers zijn binnen DVO niet meer weg 
te denken en mede door hun inzet is DVO een 
complete vereniging met een mooie accommodatie 
waarin vriendschap hoog in het vaandel staat. 
De DVO-accommodatie is te vinden op Sportpark 
‘De Eikelhof’ aan de Achterstraat in Bennekom. 
Op internet is DVO te vinden via www.dvo-korfbal.nl. 
Daarnaast heeft DVO ook diverse eigen sociale 
media-kanalen. 
Correspondentie met DVO is mogelijk via de 
secretaris van de vereniging, te bereiken via 
secretaris@dvo-korfbal.nl.

Praxis Ede biedt gratis 
bezorging en klusadvies

Bloemen zijn aan het bloeien en ideeën beginnen te spruiten. 
Het voorjaar heeft al een hoop mensen geïnspireerd aan de 
slag te gaan in huis en tuin. En als je al een hoop plannen 
hebt, maar niet helemaal weet hoe je ze tot uitvoering kan 
brengen, biedt Praxis Ede alle hulp die je nodig hebt.

“Wij doen het net even anders dan andere bouwmarkten. We 
trekken eigenlijk al jaren ons eigen plan als het gaat om het 
verbeteren van onze service. En dat heeft ons tot dusver geen 
windeieren gelegd. Klanten blijven terugkomen dus onze 
inspanningen om klanttevredenheid naar een hoger niveau te 
tillen lijken te werken. Daar zijn we erg blij mee.” Vertelt Mark 
Roffelsen van Praxis Ede.

Klusadvies van onze klusadviseurs
“Bij ons komen niet alleen ervaren klussers binnenlopen. Wij 
merken dat in iedereen een ‘maker’ schuilt, maar het is voor de 
startende klusser erg lastig dit tot uiting te brengen; je weet vaak 
niet waar je moet beginnen. Wij zijn daarom doorlopend bezig 
met het trainen van ons personeel, zodat zij steeds beter in staat 
zijn onze klanten op weg te helpen en te voorzien van gedegen 
advies. Wij kunnen door de jarenlange ervaring van ons personeel 
en alle aangeboden trainingen inmiddels oprecht stellen dat 
zij als ware klusadviseurs optreden. Laat je door het personeel 
adviseren.”, luidt dan ook het advies van Mark.

Gratis bezorging
De bezorgbus van Praxis Ede rijdt voortdurend in en uit het 
magazijn volgeladen met reeds aangeschafte goederen. 
“Wij zijn een van de weinige bouwmarkten – andere Praxis 
filialen meegerekend – die gratis bezorging aanbiedt. Wellicht 
ongebruikelijk in onze branche, maar voor ons een onmisbaar 
onderdeel van onze service. Wij hebben gemerkt dat klanten 
het prettig vinden de winkel in te lopen, ter plekke alles wat ze 
nodig hebben bij elkaar te rapen, om vervolgens te weten dat het 
zonder additionele kosten kan worden thuisbezorgd. Dat wij deze 
service kosteloos aanbieden vinden we daarom vanzelfsprekend. 
Het bezorgt ons tevreden klanten en dat is en blijft het hogere 
doel.” Voor de voorwaarden van gratis bezorging kan contact 
opgenomen worden met de servicebalie van Praxis Ede.

Alles voor klantwaardering
“We willen als Praxis Ede blijven verbeteren in service, 
klantvriendelijkheid en productkennis. We zetten de 
praktijkgerichte training van het personeel daarom voort. Theorie 
is goed, maar praktijkervaring is van essentieel belang bij het 
adviseren van klanten. Dat merken we ook in de klantwaardering. 
En daar doen we het voor”, aldus Mark Roffelsen.

Meer informatie
Praxis | Lorentzstraat 1 | 6716 AE  EDE | Tel. 0318 631 982
www.praxis.nl/store/Ede 



‘Bij DVO voel ik mij altijd welkom en ervaar ik een warm familiegevoel. 

Sinds 2005 zijn we Gold sponsor. 

Het is onze intentie om DVO nog vele jaren op deze wijze te blijven ondersteunen.’

De beste van de wereld worden

Supporters Henriëtte & Daan

74 jaar lid van DVO

DVO 75 jaar
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