
9. De voetbalvereniging. 
In Wachtum bestaat zo rond 1970 de behoefte een eigen voetbalelftal op te richten. In welke volgorde de 
verschillende gebeurtenissen en briefwisselingen hebben plaats gevonden is niet meer precies te achterha
len. Vast staat dat er op 27 februari 1973 een brief is verzonden naar de gemeente in verband met het onder
houd van het sportveld. Waarschijnlijk de brief waarvan hier het concept: 
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De gemeente reageert hierop 12 maart daarop volgend: 

Uw kenmerk 

Q~LVJ :::e;;xY~6.:. ',J : -..;v[..: VAN DALEN 

Uw b r,r,f ,an 

27-2-'73 

Aan 
cie öpoi tv....-eJ1i:t.;lJ1g "lta~tt:ffu" 
1~- dhr-. A-.~e,i,11:;; -Waeh~2 

do Oudo:rcomrnissio 
p/a d h r. D.Hegen, Wachtum 28. 

Ons kenmer• 

DALEN. l.2 maart 197 '.) • - 01d•i,•~1p: 

:•ia,.· J.o:-, Spc o l.vo .i d VorT..: 1J-J-197J 
,1uc 1 · ·t util . 

L jûrdoor lJ :,vo stjr,-011 w i. ,j u <lo door c•ns e odnt10 toOZC' C'Gjnc , 
<.lal •,dj - o r11J .: 1· v i, 11r1.-o aJ·6 c , d:-i.t u . ove r do o i n <li11r; 
1:iot do Ap o r (; v o r o11l,d11e "Dn J on" c.q. "DaJorv oou", tot: HHn 
aa1-..v:1arclha.ro re;~ul.inr~ konrt- ho 1. sportvc l rt te uwonl bij 
i: ltn .l ::;wo d:. t :cj jdon, ·tot we<leropzeggona too, van gemeeut.owaGe 
zullen l Q.c on maa:ion . 
Von r na ~:.lj rlfd; i r1ptln wnRrop 1,n~: maai P.11 zn l inc- or: r.-n y,J l\o ts 
vin den l<u ;,t u 7. .lch mot d o dienst ffOllloontowerkwn in vor-
blnd-in(; :.tellen. 

De 
jJu raon:costor on weth ouders der 

secretaris, 

' l ' 

g enreontc Dalen, 
De burgomoostor, 

'-9 ' ,_ -tr 
I 

J , 

1i,·1, 
'( 
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De eerste stappen zijn gezet en dan wordt er verder gewerkt. Een vergadering, . waarb!j is uitgeno~igd het 
bestuur van de voetbal vere.niging Dalen, wordt uitgeschreven. Het is een zeer urtg_ebr~•?e vergadering met 
zestien bespreekpunten op de agenda. Het eerste wat er te doen staat is een bez1cht1gmg van het veld en 
vervolgens worden alle punten op de agenda afgewerkt. Er zijn nog een paar problemen op te lossen. Doel
palen, hoekvlaggen en andere attributen die absoluut moeten worden aangeschaft. Er wordt besloten de ge
meente te vragen de doelpalen te plaatsen. Dit gebeurt per brief van 1 juni 1973. Er _wordt direct al rekening 
gehouden met een afwijzing van het verzoek, want op de agenda voor de vergadering staat de opmerking: 
"Gaat dat niet door, zelf zorg dragen voor doelen etc. Donateursgelden mogen worden besteed voor de aan
schaffing". 

/i ;)Jl h!'lt colle.<_;-e v ;;,.:1 burgemeester e,-, 

wethoudcni dt!r 1:e :•1ccnt e L.l en. 

Ge.: •cht oo.:.leee, 

)Jet i o lJ:.• collago bekend,da t de 1:port ver eniei.ng .ao lît um ul eeruirne 

ti j d bcmi t; i n een ,.,-oa t ba.lolftal op to rioht en • • 1Gt is de bedoeling , d,, 'i cii t 

elftal in d 0 competitie zol. gaa n s pe l en onder de m..im " ,J.:il en 6". :Je s pelers 

V<lfl ll.it elfta l s ullen allemaal lid ï<ord.on ~ .:-: ó.o voeti:ia l \re:reni{;.i.nf! :D:tl {m. 

i\n.nvunkeli j k h:.d het o ostuur van ûe voctl.lru.vareni~i1: Dalon nog a.l 

wn.t boz,,aren t ec;en !le o pr ichting va.n bovell,f,·enoemd elftal, m~.;J.r t i jucn:; ce.1 

i;as prck inot d i t hei,t u,U' \.JOrcil·n Alle moeil .i jkh od en opgeloot . Do voetbal vc r 

(.mig:l ne 0 1 P- t :;iu., "J: koord 111ot d0 a :1neluitint; V, '.11 tUt elft:i.1 uit .ac:'lt '!llll ·uij 

· d !'! ·.rcr er i g ing ,.ul cm . Heil· bes t uur heeft ev t•m-;o·· nadr ul-:kcl i jk g c 1, ·~el d, .,ut ..de 

•1cr eni gi11g ~ een ax t r a kosten V,;;or .li t el ..:' ~. 1 ;.;,,.11 r,,,a:Jce1.. '. c-1 i o .1·' i. :.iuetuu.r 

ber ei d .Ie 1:c.,1•,no.lo lto~ten voor Jlu ... r rckcni n.::; t o !lc::ien, i.,:.i.\.l" , 1.c ,looi -,n1 net-

t en , n l:o(';cvlaa .c;:t-:n ku nr en n:i.et door :lo vcreni eine wo:r-Jen i.:o.kouticJ . 

ij ver:6oekun U·,: colleg'l? hel c•.,fd de; koo. en, d i ~ .. cp~.r cl c a ~ITT rr.et 

d l: i.:..:,nsch;~ vnn cte tioel en, nctton en I ti ckvli:,'>r-;e n , e,;, :.::.ioh to r, cn cn. 

In uf'waohti !'l{" Vs\ ! J 
1.1H t,nt ·.,001'Cl tc.~01. i i:: JL[\llH.mo Dl' .tJportv eror, i e.i.ne 

ifooc:1chto:ntl , 

G. Jcl;.ke r 

Jnohtum ~~ 

Het antwoord van de gemeente is inderdaad negatief Op 5 1·uni 1973 wordt d I d b · f h · e vo gen e rre gesc reven: 
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Vw kenille! k 

Or,derwe1 p: 

GEMEENTEBESTUUR VAN DALEN 

Uw brief van 

1 juni 

·'. r\ 1 

d<· ~r '.:",•~r- " i· ·,-, c:· tu-· 
D/Q. d:11- . ( • ! ◊ : .. 0 :· 

.j .... ~c· .. t 11:n s~ .. 

Ons kenmerk 

- l . f355 . 'J1t 
DALEN, _juP .1 197 'j . 

---:; lr-t"l •L:;" n .:; cio Q} ·,:1.lcn o;
c -: c 'j~ ~'e r., va..P. ,-· Cl""d ur1. 

i, aar uanleldinc VP..n ha+ v Grzo el: 11 é :rv~i t i n u 11 b 0 Yc n ...- r:r 1ne l d 
sc'-:rijve:n d ê .lon w.i j :.1 r ·c('c , dat t·1i j ni.ot ooroi cl :.::J.j )·, o;, 
o, , hot aan ,"': n P.o e :rm.aJ·l-: e in é ig;entlopr tocboh o r o•1clc s ·ior-/; volç: 
!:e uwcn t - everwlin a J s de:-;tij ds i n Da ler veen het ~;e ,.'aJ j_ s 
c e ,, e es1:- v-r, or zicn:ï.n e;e n als door t • 1~·cv1"1Qc;ct t: " t r of'f'a n 7-0 -
.:.ang d~ e.ig-e n <lvn va,, h ,;t veld b i ,i d orden i ~ . 

Tlu:::-ci·,r ;0 i>Bter e n Hetlinud cri; dc-r b omeer1to L·.L.1. c 11 , 
De secrotarl~ , 

'1 \./ , 

1 
/ ~) 

\ \ 

~~ze afwijzing van de gemeente heeft nog een bijzonder aardig gevolg. Zoals is afgesproken op de vergade
Pr~ zal Wachtum zelf zorg dragen voor de doelpalen. En dat wordt goed uitgevoerd. Prachtige houten palen, 
een :S volgens het boekje gemaakt met een afstand van 7 meter en 32 centimeter tussen de doelpalen en 
cenumOOgte van 2 meter en 44 centimeter onder de doellat. De palen zijn vierkant en hebben een dikte van 12 
Qebeu~ter. En alles is voor elkaar. Na verloop van tijd heeft hout de eigenschap dat het gaat rotten en zo 
~en. M 00k __ met Wachtums doelpalen. Er wordt besloten nieuwe te maken en daaivoor ronde buis te gebrui
rnoet waa~ biJ het meten van de breedte is er een vergissing gemaakt. Als de bovenpaal aan de staande palen 
als je a~r en_ gelast, wordt er gerekend met een maat van hart op hart. Op zich zelf niet verkeerd, maar wel 
meter ten bei~e kant 12 centimeter bijtelt in plaats van 6 centimeter. Het gevolg is dat de doelpalen 12 centi
Dit hee ver uit elkaar staan. 
men aa~ edchter gee~ _schadelijke gevolgen gehad voor het enthousiasme w~armee Dalen 6 ~eeft deel geno
el<tra moel~ competitie, men heeft zelf het kampioensschap weten te bereiken en dat terw1JI de keeper het 
Wef een d~(! h~eft gehad bij de thuiswedstrijden. Want laten we wel wezen, die extra 12 centimeter betekent 

8 vierkante meter meer om te verdedigen. 
Na alle 
~rst a;~orbereidingen is het dan zover. Dalen 6 gaat van start. In feestelijke openingswedstrijd wordt de 
niemand t P ~ ~geven door niemand minder dan de burgemeester. En aan zijn professionaliteit behoeft 

8 
IJfelen. Hij is later niet voor niet burgemeester geworden van de Fijenoordstad. 
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11 !\fr. Opstelt en verrichtte de af trop vati de openingswedstrijd, 

Mr. Opstelten deed aftrap 

.WACHTUJVI HE!FT EEN 
NIEUW SPOR1'1ltLD 

WACnTUM. - Zontl1tgJ11ldd11g \\'cu'd 
de offlc:iële openin~ verricht van het 
nieuwe 11portvelcl in Wachtum. Na In 
het dor pshuis is;uuen le z!Jn geJLomen 
ging- het ,tezeluhap In -optoeh! naar 
het l!POrtTcld, wn11r bul'gcmoeslcr I. 
W. Opslelten de aftrap nrric-bttc voor 
de voetbalwedstrijd tut.~en OUd· J>•
lca I en Dalen 8. 

Dl! ouûe spelers lieten zien da~ 1.c 
nog :stccd11 over. con goooe h,cb• 
ntek beschikken en doelpunt(:n kw1-
nen scoren. 
Zij versloegen Dalen Il met '1-2, Daar
na kwam h<?t Rezelsch;ip weer bijeen 
in het dorpshuis. 
Daar wi!rden door voQ~itkr H(?nk 
Juni.en wua.dvnmde woorden ge$pro
kcn, NomclUI de: oud-11pclcrg spn'llc K. 
Nljknmp en bood cm stel ho<!lcvlog. 
•tokken ann. 

Burs cm t.'cstcr Op!!:lell~n bood namtnl 
hel s,1ml!cntcbc11Luur S)•mbollaeh "" 
wcd~lr-ijdb1:l ao.n, 
H!J pi:el!s de ac~lv1Mt van de bll\'01-
king en de Doerm~ke die 1n het 
grond voot· het $Dnveld bescblkbur 
i;1cldcn. 
Namens d~ senioren richtte Roel Uli• 
drJk waarderende woorden · een he.t 
ndres van de Bovrmarke. Hij zei te 
ho1u,n dat de sport In Wacht-om tot 
scx:de bl~i maa komen. 

Dat alle begin moeilijk is, is een waarheid die telkens weer duidelijk wordt in alle facetten van het leven; ook 
als het gaat om een partij voetbal. "Dalen 6" heeft een gevoelige nederlaag te verwerken in deze eerste wed
strijd waar zij tegen de oude garde van Dalen moeten strijden. Maar alle waarderende woorden die er zijn 
gesproken op de feestelijke bijeenkomst in het dorpshuis na afloop van het duel, hebben veel goedgemaakt. 
En dat niet alleen: de Wachtumer boys zijn er kennelijk ook enorm door bemoedigd. Zij zijn doorgegaan met 
hun elftal op te knokken tegen de elftallen uit de omgeving en het resultaat is niet uitgebleven. In 1978 kan het 
bestuur samen met zijn elftal op de foto als kampioen van de competitie die het voorbije jaar Is gespeeld. 
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Het kampioenselftal van mei 1978: 

Staand v.l.n.r.: Hendrik Jan Gubler - Geert Buis - Henk Snijders - Jan Herm Assen - Jogchem van der Pal 
- Kars Hidding - Herman Snijders - Berend Meppelink - Hendrik Reinders - Geert Tijink - Willem Wiebing. 
Geknield v.l.n.r.: Albert Zwols - Henderieks Baks - Derk Meppelink - Albert Eising - Henk Schepers - Roe
lof Uildriks en Paul Oosterwijk. 


