
Daler Voetbalkrant
Uit de oude Doos

Terug naar Seizoen 1987-1988 rnet Dalen 1
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Drenthe. Er btijft natuurlijk iets
te wensen, maar de club han-
teert in dat opzicht niet direct
het breekijzer. Alles op zijn tijd.
De verlichting van ons tweede
veld is niet optimaal,' zegt de
voorzitter 'En de verlichting op
het trainingsveld is een nood-
voorziening. Voorlopig stuit de
vernieuwing nog af op de kos-
ten. Het staat bij de gemeente
vÍel op de prioriteitenlijst maar
helaas niet bovenaan.'

Wel keert het eerste team terug
naar het oude hoofdveld. Een
jaar lang verkaste het eerste
team naar het tweede veld, om-
dat het veld volledig gereno-
veerd werd. De club wil nu op
eigen kosten om het veld het
geheel later betegelen. Voorzit-

ter Sibon: 'Een serviee aan ons
publiek. Vergeleken met andere
clubs in de vierde klasse hebben
we een enorme aanhang. Dat blijkt
vooral bij uitwedstrijden.'

Veel veranderingen doen zich niet
voor in de Daler selectie. Niemand
heeft het voornemen te vertrek-
ken. Sibon: 'Er komen twee spelers
bij. Brand, een 17-jarige speler
van de Brabantse derdeklasser
Virtus. Hij schijnt daar ook voor
de selectie gespeeld te hebben het
is ter beoordeling aan de trainer of
hij het eerste haalt. Hij moet zich
natuurlijk wel waar maken. Ook
Peter Drent van Germanicus komt
bij ons spelen. Maar we weten nog
niet precies wat Peter wil. Er zal
eerst wel een gesprek komen tus-
sen Sprenger en hem. Maar voor

Oktober 2008

ons zou hij natuurlijk nog een
goede kracht betekenen. Op be-
stuurlijk niveau doen zich twee
mutaties voor. Joop Rens en Al-
bert Naber beëindigen hun acti-
viteiten. Ze worden vervangen
door Ad van den Hoek en Ina
Garming. Daarmee doet voor
het eerst in de historie een
vrouw haar intrede in de be-
stuurlijke gelederen van de ver-
eniging. De toekomst ziet er vrij
zonnig uit. Want op junioren
niveau heeft de club een sterke
pijl op de boog. De pupillen wer-
den veldkampioen in hun regio,
zaalkampioen van Drenthe en
schoolkampioen van Drenthe.
"wij zijn met die jongens het
hele land door gereisd,' zegt Si-
bon met gepeste trots. En niet
alleen bestuurlijk trots. Want in
dat team speeld een tweeling
getooid met de naam Sibon. In-
derdaad zonen van...Deze stond niet in het jubileumboek

€-.p:

April1989 Staand vlnr: Hans v Veen. Henk Sikken. Ab A]melo. Wim vd Heide. Bennie Naber. Bas
Pijnaker, Jo Wolken, Riekus Smit, Erik Spier, Jan Hilvering, Gerhard Woelders.

Zrttend vlnr. Jan Kassies, Henk Reinders, Paul Oosterwijk, Harm Hidding, Martinus Ruinemans, Jan
Boorsma, Olf Garming, Lex Poth
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