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Wat vooraf ging aan seizoen 1987-1988

DALEN - De voetbalvere-
niging Dalen is een club
$r'aar over het algemeen
tevredenheid troef is. Een
goedlopende organisatie is
een eerste vereiste. Een
eventueel kampioenschap
van de vierde klasser is
alleen maar meegenomen.
Aan het hoofd van de club
en dus aan het hoofd van
het organisatorische ileel
staat sinds een jaar Henk
Sibon.

De bij de gemeente Emmen
werkende ambtenaar is
vanaf zijn jongste jeugd lid
van de club. Hij maakte
een uitstapje van een jaar
naar Drenthina (omdat hij
daar toen woonde) en een-
tje van drie jaar naar DSC
toen de club opgericht
werd in zijn toenmalige
woonplaats Dalerveen.
Maar altijd kwam hij naar
Dalen terug. Hij maakte
jaren deel uit van de eerste
selectie. De toen nog met
grijze voorhoedespeler
droeg de trijnaam Torres.

Vrij naar de juist ontsla-
gen bondscoach van Por-
tugal die in de zestiger
jaren furore maakte bij
Benfica. Evenals Torres
was Sibon, met een leng-
te van bijna twee meter,
bijzonder gevaarlijk in
de luchtduels.

Sinds een jaar is de 40-
jarige ambtenaar voor-
zitter. Hij volgde Lub
Oosterhof op. Daarvoor
was Sibon vier jaar voor-
zitter van de jeugdcom-
missie. Een functie die
ook Oosterhof eerst ver-
vulde. Een soort onge-
schreven wet dat de
voorzitter van de jeugd-
commissie in een later
stadium algemeen voor-
zitter wordt? Het lijkt
erop, maar volgens Sibon
is dat met het geval.
Vastomlijnde plannen
heeft hij nog niet, maar
hij is in ieder geval niet
van plan tot in lengte
van dagen deze functie
te bekleden. Sibon: 'Het

Dalen heeft
wernrg wensen

is niet zo dat ik er voor
mezelf een bepaalde
tijd voor heb uitgetrok-
ken. Maar er kunnen
zich best andere ont-
wikkelingen voordoen.
En vergis je niet, er
gaat veel tijd inzitten.
Als het zaakje draait
ben je zeker drie of vier
avonden per week be-
zíg. En ik heb ook nog
andere dingen omhan-
den.

Ik zit voor de voetbal-
club in de sportraad,
zit in de sectie junioren
van de zaalvoetbalcom-
missie van de KNVB in
Beilen en ik heb de lei-
ding over de zaalcom-
petitie voor de jeugd
die in Dalen wordt af-
gewerkt. Een voordeel
heeft de voorzitter wel.
De hele familie is
sportgek, hetgeen de
kans op botsingen in de
privesfeer aanzienlijk
verkleint.

Dalen is de laatste ja-
ren een subtopper in de
vierde klasse. 'We had-
den het afgelopen sei-
zoen misschien wel de
ambitie om kampioen
te worden,' zegt Sibon,
'Maar we hebben te
veel duels gelijkge-

speeld. Maar we draaiden
nee bovenin en dat is voor
ons publiek natuurlijk
leuk. En ook voor het be-
stuur. Als je onderin
draait krijg je onherroe-
pelijk problemen. Met
spelers, maar ook be-
stuurlijk. En dat is nu
niet het geval. Volgend
seizoen zien we wel weer
hoe het gaat" Als bestuur
pro-beren we ideale om-
standigheden te creëren.
En dan nog moeten de
spelers proberen het waar
te maken.' Het is dan ook
niet verwonderlijk dat het
contract met trainer Wil-
Iie Sprenger met een jaar
werd verlengd. Hij gaat
zijn tweede jaar in. Sibon:
'Die contractverlenging
met Sprenger stond hele-
maal niet ter discussre.
want iedereen binnen te
vereniging loopt met hem
weg. Hetzelfde geldt voor
jeugdtrainer 'Ep Rink.
Zijn taak wordt zelfs uit-
gebreid. Behalve de A- en
B-junioren krijgt hij het
komende seizoen, ook de
C-junioren ten dele onder
zijn hoede.'

Ook qua accommodatie
heeft club geen reden tot
klagen. Het beschikte
over een van de mooiste
sportcomplexen van


