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Daler Voetbalkrant 

Uit de oude Doos 

Terug  naar  Seizoen 1987-1988  met  Dalen  1  

Voorwoord 

Dit onderdeel van de site 

gaat terug in de tijd. 

Hiervoor heeft de redac-

tie wel aanvoer nodig. 

Dus kijk op zolder of er 

nog krantenknipsels lig-

gen. Het liefst hebben we 

verslagen van een team-

van een heel seizoen, 

maar uiteraard is ander 

soort info ook van harte 

welkom. Als het maar uit 

het verleden is 

Redactielid dg 

 DALEN - Doelman Piet 
Knollema van Dalen weet 
van geen ophouden. De nu 
al 39jarige sluitpost van de 
Daler vereniging speelt al 
24 seizoenen in eerste elf-
tallen, waarvan de laatste 
drie seizoenen voor Dalen. 
Daarvoor hebben tal van 
verenigingen in den lande 
gebruik mogen maken van 
zijn keepkwaliteiten. Zo 
startte hij bij Noordpool, 
waarna hij via WVV, 
Achilles, Rapiditas, ZFC 
en weer Achilles bij vierde 
klasser Dalen terecht 
kwam. Piet Knollema heeft 
even met de gedachte ge-
speeld om zijn keeperste-
nue aan de wilgen te han-
gen, maar in de loop van 
het afgelopen seizoen 
kwam hij er achter de voet-
ballerij nog niet te kunnen 
missen. „Ik heb persoonlijk 
een erg leuk seizoen gehad 
bij Dalen. Ik heb met ple-
zier gespeeld. Er heerst een 
prima sfeer. Dat komt me-
de door de goede bege-
leiding van trainer Springer 
en elftalleider Scholten. 
Daardoor verveelt het me 
nog steeds niet," aldus 
Knollema.         Knollema 
is dus een speler die al heel 
wat clubs heeft versleten. 
Door verhuizingen moest 
de huidige Dalen-goalie 

steeds van club veranderen. 
In Zaandam beleefde hij bij 
ZFC een van de hoogtepun-
ten in zijn carrière. „Ik 
kwam destijds bij ZFC toen 
de club net uit het betaalde 
voetbal was teruggezet 
naar de derde klasse. Dat 
was toen _het gevolg van 
de sanering.ZFC wilde zo 
snel mogelijk weer terug 
naar dat betaalde voetbal. 
We zijn toen twee keer 
kampioen geworden en 
zaten meteen weer in de 
toen hoogste afdeling van 
de amateurs: de eerste klas-
se. Dat was een hele mooie 
periode. Knollema trainde 
toen onder Simon Kistema-
ker, de man die het afgelo-
pen seizoen met DS'79 naar 
d e  e r e -d i v i s i e  p r o -
moveerde. ,In die tijd heb 
ik ook diverse serieuze 
aanbiedingen gehad van 
betaalde clubs. AZ en Tel-
star toonden interesse, 
maar ik had het prima naar 
mijn zin bij ZFC, dat ook 
weer het betaalde voetbal 
in wilde. Ze zijn echter 
nooit verder gekomen dan 
de eerste klasse." 

In de laatste jaren heeft 
Dalen steeds in de sub-top 
van de vierde klasse mee 
weten te draaien. Vier of 
vijf wedstrijden voor het 

einde ging het altijd mis. 
Piet Knollema is echter 
voor het komende seizoen 
hoopvol gestemd. Iedereen 
heeft er weer zin in. Het 
moet er toch een keer van 
komen, als je steeds in de 
bovenste helft meedraait. 
We hebben een redelijk 
technisch elftal met veel 
jonge jongens. Er zitten 
maar drie enigszins oudere 
spelers in. Dat zijn Harry 
Ruinemans, Peter Drent en 
ikzelf. Voor de rest zijn het 
allemaal jeugdige spelers. 

Piet Knollema heeft in de 
drie jaar dat hij bij Dalen 
speelt, zijn hele gezin warm 
laten lopen voor de vv Da-
len. Zo is zijn vrouw pen-
ningmeesteresse geworden 
van de jeugdcommissie, 
nadat zij al een tijd in de 
redactie van het clubblad 
had gezeten. Zijn beide 
zoons voetballen in de 
jeugd van Dalen. Knollema 
heeft wat dat betreft de 
toekomst van de voetbal-
vereniging Dalen nog een 
wens. “We hebben een 
prachtig sportcomplex hier 
in Dalen. Er ontbreekt ech-
ter alleen een goede ver-
lichting op hot trainings-
veld. Vooral voor keepers 
is dat hinderlijk. 

 

Dalen moet eindelijk 
maar eens hogerop 

Augustus 2008 

Dalen wint zijn derde wedstrijd 
Titan-Dalen 0-2  

Een dik verdiende zege 

voor Dalen. Alleen in het 
eerste kwartier was Titan 

gelijkwaardig. Toen Bas 
Lambers er in de 16e 

minuut, doelman Berrie 
op 't Ende ging niet vrij 

uit, 0-1 van maakte was 
het eigenlijk een gelopen 

koers. Titan mentaal aan-

geslagen door dit doel-
punt kwam er niet meer 

aan te pas. De Daler spe-
lers vonden elkaar veel 

beter en hadden gezien de 
kansen ruimer afstand 

moeten nemen. Beste 

kans was voor Jacob Ui-
neken die de bal op de 

kruising lobde. Naarmate 

het eind naderbij kwam 

verloor Dalen de grip op 
de partij. Titan speelde 

dan weliswaar niet groots 
maar kreeg wel enkele 

kansen. Zo kopte Hilvert 
Snijders de bal tegen de 

lat. Zes minuten voor tijd 

zorgde Wim Veenstra 

voor de 0-2 eindstand. 
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Stand:    

SC 
Oranje 

3-6 Gass.nijv. 3-3 

Dalen 3-5 Weit.B. 2-1 

Hunso 2-4 Bargeres 3-1 

TEVV 2-3 Weerdinge 3-1 

Gieten 3-3 Titan 3-0 

SVBC 3-3   


