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Reunie 2018  

 
Op maandag 20 februari 2017 is de bestuurskamer op sportpark 

Dichteren gevuld met een tiental leden die gevraagd zijn zich te 

gaan buigen over de organisatie van de jubileumviering 2018 als 

Viod 90 jaar zal bestaan. De groep krijgt de titel “Projectgroep 

Viod 90 jaar” mee. 

 

John Brands is degene die zich bereid heeft verklaard – op verzoek van het bestuur - de kar te 

gaan trekken. Hij was ook de voorman bij het 75-jarig jubileum. Vanuit het bestuur gaat 

Johan Nieuwenhuis de financiën verzorgen/beheren en houdt Jos Tiemessen de vinger aan de 

pols. Ook secretaris a.i. Frans van Kessel gaat deel uitmaken van de projectgroep. 

Na de eerste verkenningen – niet iedereen kent alle anderen en toch hebben ze allemaal een 

functie binnen de club – wordt er gebrainstormd. De nodige suggesties voor een bescheiden 

jubileumprogramma worden ingebracht. Het voorzitter- en penningmeesterschap van de 

projectgroep liggen al vast: resp. John Brands en Johan Nieuwenhuis. En Nyree Kuster 

verklaart zich bereid voor de notulen te gaan. Daarnaast komen in ieder geval twee duidelijke 

bemanningen naar voren voor resp. het “jeugdgebeuren” (Sandra Komdeur en Nyree Kuster) 

en een “reünie” (Henk Berendsen, Erik Eijkelkamp, Frans van Kessel en August van Onna).  

Van de reünie volgt hier een verslag van het verloop van start tot finish. 

Om persoonlijke redenen haakt Henk Berendsen al vrij snel af. Erik gaat voor de nodige 

fotografie, Frans en August (maar ook Erik) hebben so wie so al veelvuldig onderling contact 

gehad over diverse historische gegevens. August schakelt van de vorige reüniecommissie 

(2003) routiniers Frans Heebing, René Hogenkamp en Joop Steentjes in, zodat een commissie 

van zes ontstaat. Een goed team! 

Net als bij het 75-jarig jubileum wordt “het Viod-archief” geopend (nu weer ruimer dan toen). 

Als bijzonder onderdeel van de reünie zal de eerste steen van het gebouw dat Viod in 1972 

oprichtte en dat in 2004 al weer gesloopt werd “in optocht” naar sportpark Dichteren worden 

gebracht. Puur toevallig is die steen de enige “relikwie” die de club nog rest van sportpark De 

Hoop. Gered van de sloop door een attente clubsupporter. 

Eigenlijk pas vanaf het voorjaar van 2018 komt de reüniecommissie regelmatig bijeen om een 

goed plan te smeden. Was 15 jaar geleden een van de toppers een fotopresentatie oude stijl, 

ditmaal gaat dat digitaal. En Erik is daarin de hoofdman: met Frans voor het scannen van heel 

veel foto’s en documenten en met August als het aanleverpunt van allerlei historisch 

materiaal.  

Frans zorgt voor lange lijsten met adressen. Bijeengesprokkeld bij allerlei gelegenheden, zoals 

de vorige reünies. Er wordt geschrapt en gesorteerd en er rest een bestand van circa 350 

adressen. Daarvan worden er zo’n 120 via mail benaderd en de rest per brief. Door zelf te 

bezorgen blijft de post porto binnen grenzen. Er is verzocht zich digitaal aan te melden en dat 

verloopt stroperig. Uiteindelijk zijn er bijna honderd aanmeldingen en zullen er circa 120 ook 

echt acte de presence geven. 

 

De uitnodiging zoals die op ruim 250 adressen in de bus kwam. En daarnaast nog vele malen  

op een e-mailadres als dat bekend was: 



2 
 

 "Optocht 9 september 2018"  

 
Viod is toch de club van Wijnbergen? Zelfs nu nog wordt dat gedacht!  

Tot 2004 voetbalde Viod daar immers? Vanaf 1957 onafgebroken. Daarvoor ook nog van 1940 tot 

1950. Nu is Viod de club van Dichteren.  

Pogingen tot begin negentiger jaren vorige eeuw om op De Hoop een warm "eigen home" te 

ontwikkelen strandden steevast op het gemeentehuis. Geplande woningbouw op Wijnbergen 

leidde in 2004 tot verhuizing naar Dichteren. Met alle hebben en houden. Een nieuwe plek voor 

een nieuwe toekomst.  

 

 

Razendsnel werd de accommodatie op De Hoop 

gesloopt. Onvoorstelbaar veel eigen inbreng  

(financieel en werkkracht) met de grond gelijk 

gemaakt.  

In een laatste hoop puin zag een buurman een 

opvallend stuk steen: de eerste steen voor de 

bouw van 1972.  

Toch niet te geloven dat die vergruisd gaat worden.............. Gelukkig is dit voorkomen. De steen 

is '·gered" en dat geeft de gelegenheid nog een heel dun laatste draadje met onze roots in stand te 

houden.  

 

De reüniecommissie (veel meer op De Hoop gespeeld dan op Dichteren) heeft het plan opgevat  

de Steen op de oude locatie te gaan ophalen en in optocht naar de nieuwe locatie te brengen om 

daar een plekje te krijgen. Onder aanvoering van Frans Bleumer, de secretaris van Viod in die 

dagen.  

Logistiek ligt er mogelijk een klein probleem. We gaan te voet van De Hoop naar Dichteren. Een 

wandeling van 20 minuten. Eerst over een stukje waar ooit gevoetbald werd, dan een stukje over 

het terrein dat ooit bedoeld was voor uitbreiding met velden (Maatschap De Hoop), dan via het 

onlangs aangelegde tunneltje naar sportpark Dichteren. De start is bij de oude ingang. Fiets of 

auto kan het best eerst naar Dichteren worden gebracht, gevolgd door een warming-up via de 

Torontostraat met onderweg al de eerste "herinneringen". Mocht deze voorzet niet haalbaar zijn 

dan graag even melden. We proberen dan vervoer te regelen.  

 

In het programma staat de overdracht van deze "relikwie" 

uit Wijnbergen aan het huidige bestuur gepland rond 

11.00 uur. Daarom start de optocht rond half elf.  

Meteen na de overdracht zal een foto gemaakt worden 

van alle leden (zoals in 1978 en 2004). Ditmaal ziet men 

ook graag de reünisten daar op vereeuwigd!  

 

Na deze activiteiten barst de reünie los met enorm veel 

(digitaal) fotomateriaal, heel veel materiaal uit het archief 

en vooral veel bijpraten! Over die goeie ouwe tijd.  

 

 

Reüniecommissie. Present bij de oude ingang vanaf tien uur. 
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De reünie 2018 is onderdeel van het jubileumprogramma van het weekend na de dag van de 

officiële herdenking. Naast het clubgebouw is een grote tent geplaatst, waarin vrijdagavond 

7 september de wat oudere jeugd een (geslaagde) feestavond heeft.  

Zaterdag 8 september is er een ontbijt voor de jongste jeugd gevolgd door voetbalactiviteiten op 

het hoofdveld. ’s Avonds is er een grote feestavond in de tent.  

Zondag 9 september volgt dan de Reünie en het nemen van de grote jubileumfoto 2018.  

Al vroeg in de morgen wordt de verzameling archiefstukken uitgestald in de kantine. 

Zoals diverse “historische” boekwerken, memorabilia, de “historie van de club” van 1928 tot 

2005, plakboeken met alle verslagen en krantenberichten rond de club en sportpark De Hoop 

vanaf begin zeventiger jaren.  

Dan gaan drie commissieleden, geruggesteund 

door good old Tom Langenhof, op weg naar De 

Hoop. Onderweg wordt de eerste steen 

opgehaald bij oud-secretaris uit de zeventiger 

jaren Frans Bleumer. Hij zou meelopen, maar door 

ziekte kon dat helaas niet doorgaan. 

Aan de Wijnbergseweg wordt men al opgewacht door 

een aantal “oud-gedienden”, die de kans om nog één 

keer sportpark De Hoop te zien niet voorbij willen 

laten gaan.  

 

Voor de laatste keer door de toegangspoort……… 

Op 18 december 1966 is het voorzitter Michel Verhagen die de poort naar het vernieuwde 

sportpark geopend ziet worden door wethouder sportzaken Frans Ernst  

Wie hem 52 jaar later als laatste dicht deed is niet bekend.  
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Op de plek waar in 1972 met heel veel 

zelfwerkzaamheid het clubgebouw verrees 

wijst August van Onna - als voorzitter van 

de Reüniecommissie - nog eens waar de 

velden lagen. Volop herinneringen, maar 

absoluut geen sporen meer te vinden. 

De spelertjes van E4 zorgen voor feestelijk 

vlagvertoon. 

 

 

De stoet zet zich in beweging en loopt over waar 

lang gevoetbald werd. Dan verder over de grond die 

door de “Maatschap De Hoop” ooit gekocht werd 

met de bedoeling er velden aan te leggen voor 

uitbreiding sportpark De Hoop. Het is er niet van 

gekomen! Via het tunneltje komt het huidige 

sportpark in zicht.  

Het groepje oud-spelers heeft moeite de jeugd bij    

te houden. Of misschien net andersom. Zij hebben samen wel meer dan 1200 wedstrijden in Viod 

1 in de benen en samen zeker meer dan 3000 seniorenwedstrijden. Veruit de meeste gespeeld op 

sportpark De Hoop! 

 

 

De kar met de “relikwie” wordt mede getrokken 

door Peggy Chevalking, ouder en leidster van dit 

jeugdteam.  

Anno nu een van de top-vrijwilligers van de club. 

 

 

In het huidige clubgebouw wordt de eerste 

steen 1972 overgedragen aan de huidige 

voorzitter Jos Tiemessen. Die belooft er een 

mooi en geschikt plekje voor te gaan zoeken. 

 Dan is het tijd voor de verenigingsfoto 2018 

en kan de reünie echt van start gaan.  

August van Onna grijpt de kans om te wijzen 

op een storend gebrek aan historisch besef bij 

de club. 
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Het pronkstuk van de expositie? De Zilveren Molen. Welwillend 

uitgeleend door DCS uit Zevenaar. In de vijftiger jaren vorige eeuw 

werd door Liemerse clubs (Viod speelde in Wijnbergen) jarenlang 

na afloop van de competitie gestreden om deze bijzondere 

hoofdprijs. Nooit gehoord of Viod hem ooit won. Zo goed als zeker 

dus niet. Wie hem wel won en hoe vaak is ook niet meer te 

achterhalen. 

 

Ditmaal werd door de 

commissie niet 

gekozen voor een 

bijdrage in de kosten voor elke deelnemer, maar voor 

een vrijwillige bijdrage. Te deponeren in een melkbus. 

Deze was zeker groot genoeg, maar niet iedereen 

heeft hem opgemerkt. Overigens kon men ook op een 

speciaal voor dit doel geopende bankrekening 

terecht. Dat bracht meer in het laadje. 

 

Op beeldschermen in de kantine 

waren ontelbare foto’s te 

bewonderen uit lang en minder lang 

vervlogen tijden. Alsook filmpjes.  

Manfred Vels – topscorer aller tijden 

van de club – zal zeker wat mooie 

akties voorbij hebben zien komen.  
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De gezellig aangeklede 

kantine met hier een 

tafel met een zevental 

oud-leden die zeker 

zestig jaar terug actief 

waren op sportpark De 

Hoop.  

En een opa van 

tegenwoordig die 

wekelijks zijn kleinzoons 

ziet spelen op sportpark 

Dichteren. 

Achter de bar Nyree en 

Sandra van de 

jubileumcommissie (onderdeel jeugdactiviteiten) die spontaan ongevraagd ondersteuning 

verleenden.  

Alles overziend mag geconcludeerd worden dat ook de reünie 2018 succesvol is verlopen. 

 

 

Op de dag van de reünie wordt de verenigingsfoto geschoten. Onderdeel van de jubileumviering. 

Nu geen molen op de achtergrond. Ook de reünisten staan er dit keer op.  
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Een sprong in het diepe???? 

Maar wat moet je als de nood torenhoog is???? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Aantal leden tussen 1965 en 1970 verDRIEvoudigd. 

 

Financieel overzicht 1970              Financieel overzicht 1971 

 

Inkomsten fl. 4.416,62              Inkomsten fl. 7.219,74 

Uitgaven fl. 7.285,41              Uitgaven fl. 8.066,35 

Tekort  fl.  2.868,79 (64.59% )                      Tekort··fl. 849,61 (11.77%) 

Als je dan als club de durf hebt om bijna een ton te gaan investeren – let wel: meer dan tien 

keer de dan geldende jaarcijfers – is er sprake van heel veel ambitie en een groot geloof in een 

mooie toekomst voor de club. Zeker ook van geloof in de “bemanning van het schip”. Bestuur 

en leden op dat moment én voor de nabije en verdere toekomst. Besef dat de spectaculaire 

stijging van het ledental om een rigoureuze aanpak schreeuwt. 

De Viod-gemeenschap van dat moment heeft er alle vertrouwen in dat deze investering 

verantwoord is en – beter nog – verklaart zich bereid via zelfwerkzaamheid een flinke 

bijdrage te leveren voor het welslagen. 

Zeker is dat hier gesproken mag worden van aanpakken in de geest van Michel Verhagen, de 

veel te jong in 1968 plotseling overleden oud-voorzitter in het vorige decennium. 

 

Financieel overzicht 1972 

Inkomsten fl. 80.394,11 (w.o lening groot fl. 60.000) 

Uitgaven fl. 83.526,55 (w.o. de bouw fl. 71.230,62)  

Tekort  

              fl. 3.132,44    (3,90%)  

De sprong in het diepe pakt geweldig uit: een sprong naar een betere toekomst. In velerlei 

opzichten. 
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Wie zal dat betalen…… 

De gemeente zeker niet. Wel is wethouder Van der Grijn welwillend en biedt een luisterend 

oor. Viod-voorzitter Wim Kuster is nu de grote animator en doorzetter. 

De eerste zet om voldoende financiën bijeen te krijgen is een felicitatiekaarten-actie. Drie 

duizend pakjes worden in een bliksemactie door een veertiental jeugdleiders met jeugdspelers 

in tenue in vijf Doetinchemse wijken aangeboden. Ruim de helft (1667) wordt aan de man 

gebracht. Jeugdsecretaris Joop Peeters weet via zijn pupillen later alsnog de rest nagenoeg 

helemaal te slijten. 

Stimulerend is de toezegging van de (interne) organisatie van de oud-papieraktie om vijf mille 

te reserveren voor alle stenen (46.500 stuks) die voor het gebouw nodig zullen zijn. 
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De bliksemactie met verjaardagskaarten. 
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Een win-win-situatie. 

De gemeente heeft geen geld en Viod is een arme vereniging. Bovendien is de gemeente rond 

1970 volop bezig met het inlopen van een gigantische achterstand betreffende sportvelden via 

de realisatie van sportpark Zuid. Het verhaal van de lamme en de kreupele?? 

De creatieve oplossing wordt de volgende: VIOD gaat een lening aan en de gemeente 

verplicht zich jaarlijks de rente plus aflossing (8.25% rente en dat 25 jaar lang) aan de club te 

restitueren. 
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Locoburgemeester Bas Bos opent op 16 september 1972 het nieuwe clubgebouw. Bij de opening 

meldde voorzitter Wim Kuster: “Ontelbaar zijn de vrije uren die de Viod-mensen aan hun 

toekomstige home hebben besteed”. 

Links Wout van der Hoogte en Willy Seggelinck van het “Organisatiecomité opening clubgebouw” 

Voor het gebouw v.l.n.r. G.J.B. van Raay, Theo Hebing, Wim Wildenbeest, wethouder Frans Ernst, 

Wim Kuster, Theo Gijsberts, Frans Bleumer, Ton Rietveld, Theo Kaal en Mevr. Rietveld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                   De eerste echte bar (buffet genoemd op de bouwtekening). 
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We zijn ruim dertig jaar verder. Einde van sportpark De Hoop.  

 

Behalve wat puinresten ligt hier een schat aan herinneringen. 

 


