
DIOS 70 jaar jong 
 
(11 maart 2017) Op 8 maart 2017 was het zover, DIOS bestond precies 70 jaar. Zoals 
aangekondigd had de jubileumcommissie ook voor deze dag met veel enthousiasme 
gewerkt aan een mooi programma om stil te staan bij dit memorabel moment. Hierbij werden 
niet alleen een aantal leden, trainers en commissieleden uitgenodigd, ook werden 
maatschappelijke organisaties, de gemeente Haarlemmermeer, sponsoren, omwonenden 
en 70 jarige bewoners van Nieuw-Vennep van 
harte welkom geheten. Dat de vereniging DIOS 
leeft bleek uit een geweldige opkomst van meer 
dan 120 gasten in de feestelijk omgetoverde 
kantine. Na een gezellige inloop vanaf 15.30 uur, 
waarbij vele gasten elkaar na jaren weer 
spraken, was het om 16.30 uur de beurt aan 
onze voorzitter, de heer Peter Damen, om terug 
te kijken op 70 jaar voetbalgeschiedenis. 
Onderstaand onverkort de woorden van de 
Peter Damen aan de aanwezigen. 
 
Jubileumspeech DIOS 70 jaar van de heer Peter Damen 
 
Dames en heren,  
 
Van harte welkom op deze voor DIOS zo heugelijke dag. Goed om te zien dat u allen in zo 
grote getalen gehoor heeft gegeven aan onze uitnodiging. Dit doet ons goed. Een speciaal 
woord van welkom aan onze buren, onze oud-leden, onze oude leden, onze sponsoren, 
onze jubileum commissie, mijn mede bestuursleden en natuurlijk onze wethouder de heer 
Adam Elzakalai. 
 
Vandaag bestaat de club 70 jaar, onze club, want de vereniging is van allemaal, van alle 
ruim 1100 leden. Maar ook van jullie zoals jullie hier nu zitten, want dat is het mooie aan 
onze vereniging, wij doen het met zijn allen en niet alleen! Ook al schelen die twee woordjes, 
allen en alleen, maar 1 letter, het is een wereld van verschil! 
 
Ruim 70 jaar geleden, nog geen twee jaar na die verschrikkelijke 2e Wereldoorlog, kwamen 
er enkele voetballiefhebbers bij elkaar om een nieuwe voetbalvereniging in Nieuw-Vennep 
op te richten. Ontstaan uit de katholieke gymnastiekvereniging TIOS (Turnen In Ons 
Streven) werd DIOS (Doelen Is Ons Streven) op 8 maart 1947 opgericht. Al snel werd er 
een veldje achter de Sint Josephschool gevonden aan de Venneperweg, ongeveer waar nu 
Klaproosstraat is. Met twee senioren teams, 1 junioren elftal en 2 aspiranten teams werd er 
deelgenomen aan de competitie in seizoen 1947-1948, dus met nog geen 100 leden, nu 70 
jaar later zijn we een elftal keer zo groot. Begin jaren 60 werd er verhuisd naar onze huidige 
locatie welke we samen met SMS uit Nieuw-Vennep jaren hebben bemenst. In eerste 
instantie stond hier een houten keet met een ronde wasbak in het midden waar je met koud 
water de ergste blubber van je benen kon spoelen.  
Als jochie van 7 herinner ik wel het padje met daarnaast een slootje als ingang, het Spaanse 
Ruiterpad bestond volgens mij nog niet. Als je doordeweeks op het veld ging voetballen 
kwam een boze Lou Troost en later ook wel een van de heren Spreeuw aangerend om je 
er af te sturen.   



Een paar jaar later stond er echter al een prachtige stenen kantine, misschien een kwart 
van wat we nu hebben, maar wel met kleedkamers en warme douches, een hele 
vooruitgang. Halverwege de 70’er jaren besloot SMS te gaan voetballen op nieuwe velden 
aan de Oosterdreef en kreeg DIOS het alleen recht over de locatie. Ik weet niet of SMS daar 
nog steeds spijt van heeft…..  
 
Na 20 jaar in de Haarlemse Voetbal Bond te hebben gespeeld volgde eindelijk een promotie 
naar de grote KNVB, wat een korte onderbreking werd, want heel snel volgde er een 
degradatie. In 1971 weer gepromoveerd, maar ook dat werd snel weer te niet gedaan. Bij 
de tweede promotie, Bob Strijbos was trainer werd ik samen een andere jeugdspeler, ik 
denk Nico Blom, maar kan ook Rene de Graaf geweest zijn, gevraagd iets voor te dragen 
(wat was hiervan het doel, ter eren van de promotie?), dat blijft me altijd bij, maar vraag me 
niet wat ik toen heb moeten zeggen of zingen…….geen idee…..  
 
De jaren schreden voorbij en DIOS werd volwassen. Dit betekende ook dat DIOS meer werd 
dan een voetbalvereniging alleen. Zo heeft de vereniging altijd veel waarde gehecht aan 
saamhorigheid, het familiegevoel en haar maatschappelijke betekenis in Nieuw-Vennep. 
Kortom veel buiten het voetbal om gedaan en doet dit nog steeds voor de leden en dan met 
name de jeugdleden. Een aantal onderdelen uit het verleden zoals de 10-kamp en NKS 
kampen zijn verdwenen, maar daarvoor in de plaats zijn de voetbalkampen eerst in het 
Noorden en nu in Ter Aar gekomen. De Boerenkoolfuif voor de jeugd bestaat al meer dan 
50 jaar, zo ook het Sinterklaasfeest, de Superstarwedstrijden, eerst in de Vespohal en nu in 
de Estafette en het zwemmen de eerste zaterdag van maart. Allemaal evenementen welke, 
door de inzet van met name Jan Schrama nog steeds plaatsvinden. Maar ook voor de 
senioren al meer dan 50 jaar de Klaverjaszesdaagse en evenementen als de strandloop, 
dartstoernooien, zeevissen en pokeravonden passeerden afgelopen jaren de revue.  
 
En het dit een positief effect heeft gehad op de vereniging is 
evident, het is niet bij die 5 teams uit het verleden gebleven. De 
vereniging heeft, tegen de trend in, de laatste jaren een enorme 
groei doorgemaakt. Inmiddels kennen we, buiten de 
seniorenspelers, ook zo’n 7 dames/meiden teams, 2 G-teams 
en 13 zaalvoetbalteams. Het aantal jeugdteams gaat richting de 
50 teams en dat is nog exclusief de jongens en meisjes van de 
Trapturfjes en de Leagues, samen bijna 200 kleine jeugdleden. Ik gaf het al eerder aan, in 
totaal zo’n 1.100 leden! Hierbij krijgen vooral de lagere recreatieve teams veel aandacht, 
meer dan bij de andere verenigingen wat dan ook, denken wij, de kracht van sv DIOS is. 
Ook staan zeer ervaren trainers onze selectiespeler wekelijks ter zijde waardoor in de volle 
breedte gestreefd kan worden naar een maximale sportbeleving voor alle leden. Al met al 
hebben alle vrijwilligers, leden, supporters en sponsors gemaakt wat we nu zijn: een 
sportieve gezonde vereniging waar sportiviteit, plezier en gezelligheid bindende factoren 
zijn. 
 
Hebben we dan niets meer te wensen hoor ik u denken. Ik moet u teleurstellen want die zijn 
er weldegelijk.  
 
Op sportief niveau hebben we de ambitie om door te groeien, veel jeugdteams spelen 
inmiddels 1e of Hoofdklasse en we hopen de komende jaren de stap naar divisie-voetbal te 
kunnen zetten.  



Ons 1e elftal staat bovenin de 4e klasse en het zou geweldig zijn als die in ons jubileumjaar 
kunnen promoveren naar de 3e klasse en ik weet zeker dat we ook richting 2e klasse kunnen 
groeien als we iedereen aan boord kunnen houden, want onze jeugd heeft de toekomst.  
Onze oproep aan omliggende verenigingen is dan ook om niet bij de eerste de beste 
promotie direct spelers te verleiden met mooie beloften en onze elftallen leeg te hengelen. 
Ook dat hoort, vinden wij, bij sportief gedrag.  
 
Onze relatie met de gemeente Haarlemmermeer is uitstekend te noemen. Onze gesprekken 
zijn altijd constructief van aard en vinden plaats in een plezierige setting. Zo hebben we met 
elkaar veel kunnen bereiken, u kunt dit rondom u zien. Wij zijn daar wethouder Elzakalai en 
de heer Erik Metgod, als vertegenwoordigers van de gemeente, zeer erkentelijk voor. Er 
liggen echter nog wel een aantal onderwerpen op tafel die wij graag met de gemeente willen 
oppakken. Zo hebben we te maken met een slecht 3e natuurgrasveld waardoor veel 
wedstrijden moeten worden afgelast. Ook kunnen we op gezette tijden niet alle gasten laten 
parkeren wat soms tot overlast in de omliggende woongebieden leidt. Tot slot is er de wens 
om onze zaalvoetbalteams hun thuiswedstrijden in de Haarlemmermeer te laten voetballen 
en niet in de regio Haarlem. Graag nodigen wij de gemeente uit om deze onderwerpen in 
de komende maanden met ons te bespreken. Gezien onze ervaringen vertrouwen wij erop 
dat we dit gezamenlijk spoedig kunnen oplossen.  
 
Tot slot liggen er ook een aantal zaken op het bordje van het bestuur. Zo zal er het komend 
jaar hard gewerkt worden aan een duurzame vereniging. Niet alleen qua energieverbruik 
maar zeker ook qua organisatie. Uiteindelijke doel is om onze vereniging tot in lengte van 
dagen alle leen het plezier van sporten te kunnen blijven bieden. 
Zonder jullie, en dan spreek ik even tot de sponsoren van sv DIOS, kan een 
amateurvereniging niet bestaan. Door jullie financiele bijdrage kunnen wij de contributie laag 
houden, waardoor ook de minder bedeelden lid kunnen worden en blijven van onze 
voetbalclub! En dat geldt eigenlijk voor alle donaties, van kleine donateur tot hoofdsponsor 
van onze vereniging, dank daarvoor en graag een applaus van de rest hier aanwezig voor 
hun jaren lange steun.  
 
Een speciale woord van dank aan onze huidige hoofdsponsor Erik Verstraten en Partners 
(Bas Bergkamp en Jozef Braam) die ons de afgelopen zes jaar lang financieel gesteund 
hebben waar wij ze meer dan erkentelijk voor zijn. Dat is feitelijk niet in dank uit te drukken 
en wordt helaas door veel leden niet altijd gezien, maar ze zijn, al dan niet zichtbaar, voor 
ons meer dan aanwezig. De financiële adviezen, de kleding met hun naam, de vlaggen 
geven daarvan blijk, maar ook hun inzet en waardering voor de club is zeer te prijzen. Graag 
vraag ik daarom de heren even naar voren om hen te bedanken met een “blijvend” presentje. 
 
Ik zei het al, zonder hulp van de leden, zonder vrijwilligers, kunnen we de vereniging niet 
draaiende houden. We hebben onze vrijwilligers hiervoor al bedankt met een fantastische 
feestavond op 28 januari. Dat onze club onder de vrijwilligers leeft bleek wel uit de grote 
opkomst in de Rustende Jager, meer dan 250 leden waren van de partij. Een bijzonder 
hoogtepunt op deze avond was Piet Vastenhout tot erelid te 
benoemen. Eerder was de beurt al gevallen aan Henk Baars 
en Ted van der Putten en naar wij dachten ook aan Tinus 
Spreeuw echter die ontkende van het bestaan van die titel voor 
zijn persoontje. Dat is natuurlijk vervelend voor iemand die ook 
al 50 jaar voor de club bezig is. Lijnentrekker, 
kantinebeheerder, organisatie zeevissen en jarenlang lid van 



onze gewaarde VUT-ploeg zijn maar enkele taken die hij heeft gedaan. Daarom wil ik Tinus 
even naar voren vragen om dit te herstellen (opspelden Erelid speldje). Uiteindelijk is nu 
Tinus de eerste die dit speciale speldje heeft ontvangen, maar natuurlijk krijgen ook de 
andere ereleden Piet Vastenhout, Ted van der Putten en Henk Baars deze speld in de hoop 
dat ze hem allemaal regelmatig zullen dragen, zeker als ze 
hier op het Sportcomplex aanwezig zijn.  
Dan heb ik nog twee spelden over en deze willen we graag 
vanmiddag uitreiken aan twee voor DIOS bijzondere 
vrijwilligers. Deze twee vrijwilligers zijn eerder al geëerd 
middels een koninklijke onderscheiding voor al hun 
vrijwilligerswerk, maar het kan dan toch niet zo zijn dat ze 
zonder DIOS ere-speld rondlopen. Graag vraag ik naar voren 
Kees Bus en Jan Schrama. Tijdens het opspelden zal ik nog eens aangeven wat Kees Bus 
al jaren voor de vereniging heeft gedaan en alsnog doet, dat is 
bestuurslid, scheidsrechter, penningmeester voor de jeugd en 
niet te vergeten al het werk voor de GOPA, het oud-papier 
ophalen wat veel geld in de la van DIOS heeft gebracht. De 
naam Jan Schrama wordt altijd in 1 zin met DIOS genoemd, 
ruim 30 jaar voorzitter, initiator van vele evenementen, 
oprichter jeugdcommissie, nog steeds aanwezig op het veld 
als voetballer, scheidsrechter, etc. Het leuke is dat Jan 
Schrama nu ruim 73 jaar is en nog steeds voetbalt, ons jongste spelend lid is Max Duwel, 
die is net twee weken 4 jaar, daar zit dus bijna een heel DIOS-leven tussen, geweldig toch? 
Beide heren verdienen deze speld meer dan wie dan ook, dus graag een hartelijk applaus. 
 
Dan wil ik nu aan Adam, onze wethouder, vragen of hij even 
naar voren wil komen om, voordat hij het woord neemt, het doek 
weg te willen nemen zodat we allen zien wat daarachter hangt. 
Het is een eerste aanzet voor een Wall of Fame van onze mooie 
club, Adam aan jou de eer.  
 
Jullie zien hier een bord met de namen van onze ereleden, 
daarnaast de shirts van enkele oud-spelers die het inmiddels 
tot het betaalde voetbal hebben geschopt, Daan Klinkenberg 
(Volendam), Ludo Reis (FC Groningen), Calvin Stengs (AZ) en 
Liban (Telstar). Deze jongens zijn aanwezig, geef hen een 
groot applaus als verder aanmoediging om nog meer uit hun 
carrière te halen.  
 
DIOS staat voor een hechte, maatschappelijk actieve- en betrokken vereniging met een 
prestatiegerichte instelling, waar onder andere plezier en gezelligheid bindende factoren 
zijn. Kortom DIOS is van, voor en met iedereen.  
 
Ik wens onze vereniging DIOS een prachtige toekomst toe! 
 
En dan geef ik nu graag het woord aan onze wethouder, de heer Adam Elzakalai. 
 
(einde speech van de heer Peter Damen) 
 
 
 



Wethouder Elzakalai neemt vervolgens het woord en dankt 
DIOS voor de uitnodiging om aanwezig te zijn bij dit heugelijk 
moment. Naar zijn weten is DIOS met haar 70 jaar de oudste 
vereniging van de Haarlemmermeer en roemt de wijze waarop 
DIOS in de maatschappij staat. Niet alleen als 
voetbalvereniging maar zeker ook door haar taken die worden 
uitgevoerd in het maatschappelijke domein. Of het nu gaat om 
het faciliteren van andere verenigingen, stichtingen of organisaties, iedereen wordt door 
DIOS met enthousiasme ontvangen. Ook gaat de wethouder in op het belang van 
vrijwilligers bij verenigingen. Zoals eerder al door de voorzitter van DIOS werd aangegeven 
geeft de heer Elzakalai aan dat vrijwilligers, buiten sponsors, essentieel zijn voor een non 
profit organisaties. Hij is dan ook blij te constateren dat DIOS op een grote schare 
vrijwilligers kan terug vallen. Al met al maakt dit DIOS uniek. De heer Elzakalai sluit af met 
de felicitaties aan DIOS voor haar 70 jarig bestaan en wenst alle leden en andere betrokken 
een mooie en vooral sportieve toekomst.  
 
Ter onderstreping van de visie van DIOS om meer te willen zijn 
dan alleen een voetbalvereniging wordt de heer Elzakalai een 
cheque ter waarde van 250,= euro aangeboden voor Stichting 
Hoogvliegers. Een goed doel dat de wethouder een warm hart 
toedraagt. 
 
De bijeenkomst wordt afgesloten met een gezellige receptie 
waar vele verhalen uit het verleden worden opgehaald. 
 
Het bestuur is de jubileumcommissie zeer erkentelijk voor haar grote bijdrage aan een 
fantastische middag. Complimenten! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


