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VOORWOORD 
Geachte lezers, beste voetbalvrienden,

Voor u ligt het eerste exemplaar van de presentatiegids van vv Montferland. In 
dit boekje presenteren wij met trots onze voetbalvereniging, vv Montferland. 

In september 2014 zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot een fusie 
tussen de voetbalverenigingen vv Zeddam en vv Sint Joris. In de jaren daarvoor 
werkten de clubs uit Zeddam en Braamt al nauw samen bij de jeugd en ook 
speelden de dames al samen. Er was dan ook een goede basis om een verder-
gaande vorm van samenwerking in de vorm van een fusie te onderzoeken. In 
de afgelopen 5 jaren van voorbereiding is de fusie stap voor stap voorbereid, 
hebben de leden en supporters elkaar steeds beter leren kennen en waarde-
ren maar moesten ook flink wat hindernissen worden genomen. Een proces van 
vallen en opstaan, stappen voorwaarts zetten maar soms ook weer stapjes terug 
moeten doen. Maar bovenal kijken we terug op een intens en mooi proces waar-
in een groot aantal leden en nauw betrokkenen veel energie hebben geleverd  
(en dat nog steeds doen) met als ultiem doel het realiseren van een toekomst besten-
dige, gezellige en warme voetbalvereniging waar de mensen uit Zeddam, Braamt en 
de nabije omgeving zich thuis voelen. Het jaar 2018 en 2019 waren het meest intens 
in het fusieproces. De keuze van het sportpark waar gespeeld zou gaan worden, de 
clubkleuren en de nieuwe naam waren de meest cruciale beslissingen. Met name 
het besluit om het voetballen te concentreren op het sportpark in Zeddam was in-
tens en moeilijk. Het einde van het voetbal in Braamt trekt een zware wissel op de 
leefbaarheid in het dorp Braamt. De projectgroep die de fusie voorbereidde voelde 
dat goed aan en in beide besturen is lang gediscussieerd over deze zo belangrijke 
stap in het fusieproces en de gevolgen daarvan voor Braamt. Uiteindelijk zijn we 
daar met z’n allen goed uitgekomen en is op beide ledenvergaderingen unaniem 
het besluit genomen tot de fusie en het daarvan onderdeel uitmakende besluit om 
in Zeddam te gaan voetballen en trainen. De twee andere besluiten; naam en club-
kleuren, waren veel eenvoudiger te nemen. Er was bij de leden een grote voorkeur 
voor de naam vv Montferland en ook over het tenue was geen discussie. Daarin 
moesten, volgens de overgrote meerderheid van de leden, de kleuren rood, groen 
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en wit terugkomen. Om het geheel goed over te laten komen werd gekozen voor 
een zwarte achtergrond. Na de laatste training in 2019, werden de naam vv Mont-
ferland, het nieuwe logo en het nieuwe tenue gepresenteerd in een bomvolle kan-
tine van vv Sint Joris. Een prachtig filmpje met opzwepende muziek zorgde voor de 
onthulling waarna een groot gejuich en applaus aangaven dat de leden meer dan  
tevreden waren met de keus. Een historische avond met louter complimenten voor 
het proces en de resultaten tot dat moment. Op deze avond kwam veel positie-
ve energie los en werd de basis gelegd voor de twee, in formele zin, belangrijkste  
momenten in het fusieproces; de buitengewone algemene ledenvergaderingen 
begin april 2019 waarin de leden hun stem moesten uitbrengen voor de fusie. Met 
twee unanieme besluiten van de ledenvergaderingen was vv Montferland toen echt 
een feit.

Inmiddels is het november 2019 en draait vv Montferland volop. De accommodatie 
en kantine zijn flink opgeknapt, elk team speelt in het prachtige nieuwe tenue met 
sponsornaam en de sfeer binnen de vereniging is top! En niet onbelangrijk: ook op 
sportief gebied laat vv Montferland zich nadrukkelijk zien. Hierbij mag zeker ook 
vermeld worden dat de toetreding van de jeugd van vv Den Dam uit Azewijn tot  
vv Montferland een echte verrijking is.

Plezier, Passie en Prestatie zijn de drie kernwoorden die passen bij de visie van  
vv Montferland. Als voorzitters zien we dat deze drie woorden ook echt inhoud  
krijgen als we op de Padevoort aanwezig zijn. Met veel plezier en passie beleven 
onze voetballers en supporters hun geliefde sport en wordt gestreden voor de winst.
Wij wensen u veel plezier bij het lezen en bekijken van deze presentatiegids.

Ingo Nieling en Wilfried Lubbers, voorzitters vv Montferland.
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WETHOUDER MIJNEN
V.V. MONTFERLAND: SAMEN SPORTIEF DE TOEKOMST TEGEMOET

Als wethouder bij gemeente Montferland wil ik jullie graag feliciteren met V.V. Montferland! 

V.V. Montferland met als accommodatie sportpark “De Padevoort” is het mooie resultaat 
van een fusieproces tussen VV. Zeddam en VV. St. Joris uit Braamt.

Voordat de fusie een feit is gaat er heel wat aan vooraf. Belangrijk is daarbij dat besturen 
elkaar vinden en de moed en lef willen tonen om naar de verdere toekomst van de  
verenigingen te willen kijken. De gemeente wilde dit proces ondersteunen. De keuze van 
de accommodatie en het overleg over de gewenste aanpassingen op die accommodatie 
zijn belangrijke agendapunten geweest in ons overleg.

Wat mij het meeste is bijgebleven, is dat het een positief proces was. Natuurlijk waren 
er, zoals het bij dit soort processen nou eenmaal gaat, ook teleurstellingen. Niet alle  
verwachtingen of wensen konden worden ingewilligd. Er werd door alle partijen water bij 
de wijn gedaan. Maar de besturen hielden energie en namen stap voor stap het volgende 
pad om te komen tot resultaat. Ik vond het daarbij mooi om te zien, dat zij zich tijdens 
het proces steeds meer verbonden voelde met elkaar en zich zorgen maakten om elkaar,  
bijvoorbeeld “Wat gebeurt er straks in Braamt?”. 
Ondanks de verschillen waren het altijd constructieve gesprekken met wederzijds respect.

Dit alles met als doel om in de toekomst in de nabijheid van beide dorpen een mooi, toe-
komstbestendig sportpark te realiseren. Hiervan gaat ook de jeugd van voetbalvereniging 
Den Dam uit Azewijn gebruik maken. Mooi die samenwerking, een goed voorbeeld en ik 
wens jullie een prachtige sportieve toekomst toe als V.V. Montferland!

Wethouder Ruth Mijnen
Gemeente Montferland
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GESCHIEDENIS VV ZEDDAM 
OPRICHTING 
De oprichting in 1933 van de Voetbalvereniging Zeddam is onlosmakelijk verbonden 
met het verhaal van de klop op de klasdeur van Meester Helmes. 
Een paar jongens wilden graag voetballen en vroegen Meester Helmes om hen te 
helpen met het oprichten van een nieuwe voetbalvereniging. Helmes stemde toe 
en zo begon de v.v. Zeddam aan haar tot nu toe 75-jarige loopbaan. 
In de heren Willem Visser en Gerrit Mulling werden bekwame medebestuurders  
gevonden, die veel werk voor de vereniging hebben verzet. 
De R.K.V.V. Zeddam sluit zich aan bij de R.K. Voetbalbond van het Aartsbisdom 
Utrecht. Bij schrijven van de Bond d.d. 25 oktober 1933 wordt Zeddam als lid aan-
genomen en wordt door de Bond bij de Aartsbisschop een geestelijk adviseur  
aangevraagd. Tot geestelijk adviseur werd benoemd kapelaan F. Smit. 
Een voorwaarde om tot de Bond te kunnen toetreden was dat men over 25 leden 
diende te beschikken. Zoals uit de allereerste ledenlijst blijkt waren er dit maar 13.  
Op 28 augustus 1934 deelt de Bond mede, dat zij de vereniging nog één jaar dispen-
satie verleent van de bepaling dat er 25 leden moeten worden opgegeven. 
In november 1933 de start met 1 elftal in de juniorencompetitie. Deze competitie 
werd direct met een kampioenschap afgesloten. 

SPEELVELDEN
In de beginjaren werd er nog al 
eens van veld gewisseld. Zo werd 
er gespeeld op een veld achter 
de boerderij van Dijkman aan 
de Oude Doetinchemseweg, in 
de weide van H. Thuis in de Vink-
wijk en bij J. Fenneman ook in de 
Vinkwijk. Op 20 juli 1934 schrijft 
kapelaan Marinus van Rooyen 
uit ‘s-Heerenberg de v.v. Zeddam 
een brief, waarin hij de vereni-
ging feliciteert met de opening 
van het nieuwe sportterrein. Hier wordt bedoeld het veld bij Thuis in de Vinkwijk. 
Kapelaan van Rooyen was in die tijd Kringadviseur. 
Met de sportieve prestaties gaat het goed, want in juli 1936 promoveert Zeddam 
naar de 1e klasse van R.K.U.V.B. 
Op 2 juli 1938 gaat er een verzoek uit naar het R.K. Kerkbestuur der Parochie Oswaldus, 
om een gedeelte van de weide te pachten achter het Majellagesticht, ter grootte 
van ongeveer 105 bij 80 meter om te gebruiken als voetbalterrein. Voorgesteld 
werd om een redelijke pacht te betalen van f 40,00 à f 45,00 per jaar. Een schriftelijk  
antwoord op dit verzoek is er in het archief niet te vinden, maar een voetbalveld is 
op de voorgestelde plaats korte tijd later wel gerealiseerd. Op dezelfde plaats ligt nu 
het huidige tweede veld.

DE OORLOGSJAREN 
De oorlogsjaren komen naderbij en ook voor de voetbalvereniging zal dit de nodige 
problemen met zich meebrengen. Op 1 augustus 1940 werd de Nederlandsche 
Voetbalbond opgericht en Zeddam gaat over naar deze bond. De problemen in 
de oorlog waren niet alleen bij het spelen van wedstrijden en het reizen er naar 
toe, ook kon een ledenvergadering niet zo maar worden belegd. Toestemming 
voor een vergadering moest worden aangevraagd bij de Procureur Generaal fgd. 
Directeur van Politie te Arnhem. Zo kreeg de v.v. Zeddam op 20 augustus 1941  
toestemming om op 25 augustus 1941 een ledenvergadering te houden in het  
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parochiehuis, mits er geen onderwerpen van politieken aard werden besproken. De 
toestemming werd ondertekend door de burgemeester van Bergh, dhr. Nederveen. 
Op 21 augustus 1942 gaat er een rondschrijven uit van het Aartsbisdom Utrecht 
dat o.a. de voetbalclubs die vallen onder het Diocesaan Sportcommissariaat op last 
van de Sicherheitspolizei dienen te worden opgeheven. Hierdoor gaat op zondag 6 
september 1942 de wedstrijd Zeddam-Berghse Boys niet door. 
Aangezien Zeddam reeds was aangesloten bij de Nederlandsche Voetbalbond kan 
zij de opheffing afwenden. De R.K. Sportcentrale ‘s-Heerenberg werd wel óntbon-
den. 
Naar aanleiding hiervan verzochten o.a. J. Ruikes, J. Velthausz Jr. en B. Keurentjes uit 
‘s-Heerenberg met een schrijven om lid te mogen worden van Zeddam. Enige tijd later 
werd een eensluidend schrijven ontvangen van 3 broers van Uum uit ‘s-Heerenberg en  
H. Kuster uit Stokkum. Gedurende de verdere oorlogsjaren hebben deze mensen 
dan ook bij “onze” vereniging gevoetbald. 
Benoeming consul: Op 9 december 1941 bericht de Ned. Voetbalbond dat m.i.v. he-
den als consul is aangesteld de heer A.W. Bekker. Later zal zijn zoon Henk zijn vader 
in deze functie opvolgen. 
In het jaarverslag van de secretaris voor de ledenvergadering van augustus 1942 
lazen wij het volgende: “Het aantal leden op 1 augustus 1942 bedroeg 43 senioren 
en 19 junioren. In de loop van het jaar gaven zich 7 nieuwe leden op. Er vertrokken 2 
leden naar het buitenland, terwijl 8 leden bedankten. Aan de competitie werd deel-
genomen met 3 seniorenelftallen en 1 A-juniorenelftal”. 
In de krant Het Volk van maandag 3 april 1944 lazen we dat Zeddam definitief kam-
pioen was geworden in de vierde klasse door een 3-1 overwinning op St. Joris. Voor 
promotie werden er wedstrijden gespeeld tegen Esca uit Arnhem. 

NA DE OORLOG
Na de oorlogsjaren kwam er in 1950 weer een sportief succes, door een 5-0 over-
winning op ‘t Peeske werd Zeddam kampioen in de 1e klasse van de afd. Gelderland. 
Een van de meest aansprekende overwinningen behaalde Zeddam in 1954. De  
beslissingswedstrijd in ‘s-Heerenberg tegen Fortuna Elten werd met 2-1 gewonnen. 
Het winnende doelpunt werd toen in de verlenging gescoord door onze latere  
voorzitter Wim Limbeek. Bekende namen bij Fortuna Elten waren keeper Kuhn en 
stopperspil Bruins. Zeddam promoveerde toen naar de 4e klasse KNVB. Een paar  
jaar later degradeerde Zeddam helaas weer naar de GVB. In 1958 werd het 25-jarig 
jubileum gevierd. ‘s Morgens was er voor de leden in Hotel Kleinpenning een ontbijt. 
‘s Avonds werd er door de leden een soort revue opgevoerd. In dat jaar werd, op 
initiatief van de toenmalige secretaris Wim Kumeling, de film over het wonen en 
leven in Zeddam opgenomen. Alle plaatselijke verenigingen hebben eveneens aan 
deze film meegewerkt. In 1958 bedroeg het aantal leden nog 73, maar de vereniging 
begint snel te groeien en vooral het aantal jeugdleden neemt toe. In het seizoen 
1960/61 bedraagt het aantal leden 120. 

RENOVATIE VELD
In 1965 werd een begin gemaakt met de renovatie van het voetbalveld op de  
Padevoort. Men verhuisde voor 1 jaar naar een weide van Wim Limbeek aan de  
Bornhofweg. Dit veld was veel te smal, maar gezien het tijdelijk karakter werd het 
door de KNVB goedgekeurd; In 1966 kan het nieuwe veld alsmede een nieuwe 
kleedaccommodatie in gebruik worden genomen. 
Op de ledenvergadering in 1967 neemt Meester Helmes, na bijna 35 jaar, afscheid als 
voorzitter van de Voetbalvereniging Zeddam. Hij wordt benoemd tot ere-voorzitter. 
Meester Helmes en ook zijn echtgenote zijn bij latere festiviteiten nog regelmatig 
aanwezig. 

We zijn een full service autobedrijf. Dat betekent dat u bij ons  
terecht kunt als u een andere auto wilt kopen, voor een APK  
keuring of bijvoorbeeld als er schade is aan uw auto. We hebben 
een enthousiast team.

Wij nemen graag de tijd voor onze klanten. Een auto kopen doet u 
niet iedere dag. En ook als u even uw banden komt wisselen of de 
APK wordt gedaan, staat de koffie voor u klaar in Zeddam.

Heeft u een vraag, wilt u advies of een afspraak maken?
Dan kunt u ons altijd bellen op telefoonnummer 0314 - 651244.

Remmen • Gademan
‘s-Heerenbergeweg 22, 7038 CC Zeddam

Tel. 0314-651244, info@remmen-gademan.nl
www.remmen-gademan.nl
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partijtje, vergadering 

of bijeenkomst? 

DAN BENT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES.
TEL. 0314 - 65 13 38                                       
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Pas Reform
100 jaar in de Hatchery 
Business
Pas Reform is een toonaangevende leverancier van 
geïntegreerde totaaloplossingen voor de broederij-
industrie, met een aanwezigheid in meer dan honderd 
landen. 

Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s om 
ons internationale team te versterken, met name op 
het gebied van technische functies zoals electronische- 
en mechanische engineering

Kijk op www.pasreform.com/careers voor ons actuele 
vacature aanbod of stuur een open sollicitatie naar 
hr@pasreform.com.
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Op 16 november 1988 is meester Helmes op 83-jarige leeftijd overleden. 
Werner Brenninkmeijer wordt voor één jaar zijn opvolger. In 1968 wordt 
Ad Thomassen de nieuwe voorzitter. 

DEGRADATIE EN LATERE SUCCESSEN
Sportief gezien bereikte de vereniging in 1966 een dieptepunt in haar bestaan 
door degradatie naar de 3e klasse G.V.B. Zeddam klom al snel weer uit het dal om-
hoog, vanaf het seizoen ‘68/’69 speelde het 1e elftal, onder de leiding van trainer 
Arie de Knegt, weer in de 1e klasse G.V.B. 
Ook het 2e elftal behaalde successen, zo werd bijvoorbeeld op 7 juli 1968 de finale 
van de G.V.B. beker 2e afdeling met 2-1 gewonnen van AGOVV-3 uit Apeldoorn. 
Door voorzitter Thomassen werd veel aandacht besteed aan het verbeteren van 
de financiële positie. De jaarlijkse donateurs en vrije giften actie werd in het leven 
geroepen en werd een groot succes. 
Het 40-jarig jubileum werd op 14 juli 1973 gevierd met een receptie en een druk 
bezochte feestavond voor leden en oud-leden. Op de jaarvergadering van 1975 
legt dhr. Thomassen zijn functie van voorzitter neer en wordt benoemd tot lid van 
verdienste. Tijdens deze vergadering deelt de jeugdsectie mee een clubblad in 
het leven te willen roepen. Tot op de dag van vandaag is De Topknaller een veel 
gelezen blad in Zeddam. 
Wim Limbeek wordt de nieuwe voorzitter en werkt hard om de uitbreiding van de 
Padevoort met een 2e veld, alsmede nieuwe kleedlokalen en een clubgebouw te 
realiseren. 
Op zondag 17 september 1978 kan de nieuwe accommodatie feestelijk in gebruik 
worden genomen.
Het 1e elftal speelt in mei 1981 in Zevenaar een beslissingswedstrijd tegen V.V.L. en 
wint met 1-0 en promoveert naar de 1e klasse G.V.B., helaas maar voor korte duur. 

50-JARIG BESTAAN
In 1983 werd het 50-jarig bestaan gevierd, met een programma voor 

jong en oud, leden en niet-leden. Vooral de film- en bingoavond voor 
de senioren uit ons dorp was een geweldig succes. Een initiatief dat 

enorm werd gewaardeerd. 
Het aantal leden bedroeg in dit jaar ca. 300, te weten 4 pupillen- 7 juni-

oren- 7 senioren- en 1 dameselftal. Uit het Zeddamse damesvoetbal is 
wel een echte international voortgekomen. In 1990 debuteerde Margriet 

Limbeek in haar eerste interlandwedstrijd tegen Noord-Ierland. 

NIEUW BESTUUR
In 1985 komt er een bijna geheel nieuw bestuur. Herman Teitink wordt de nieuwe 
voorzitter. Helaas kan hij deze functie maar korte tijd vervullen, want begin april 
1986 komt het droevige bericht dat Herman Teitink plotseling is overleden. 
Tonny Jansen wordt zijn opvolger en vervuld deze functie tot juni 1989. Op de le-
denvergadering van datzelfde jaar wordt Ben van Aken tot zijn opvolger benoemd. 
In januari 1990 vindt de eerste nieuwjaarsreceptie plaats. Deze wordt druk bezocht 
en geeft aanleiding om hiervan een traditie te maken. Tijdens deze receptie wordt 
onze medeoprichter Gerrit Mulling op 86-jarige leeftijd benoemd tot erelid van de 
vereniging. 
In 1992/93 wordt het clubgebouw uitgebreid met een bestuurskamer, verzorging 
en secretariaat ruimte, scheidsrechterslokaal en een ruimte voor de kaartverkoop. 
Om dit alles te financieren werden er schuldbekentenissen verkocht. 



60-JARIG BESTAAN
In 1993, jubileumjaar 60-jarig bestaan, realiseerde het 1e elftal voor de derde keer 
achter elkaar een promotie en wel naar de 4e klasse K.N.V.B. 
Medio 1994 worden de plannen voor het realiseren van een tribune concreet. 
De tribune wordt door de familie van Ditshuizen geschonken aan de Voetbal-
vereniging Zeddam. Door zelfwerkzaamheid van een aantal leden is de tribune 
opgebouwd. 
Voorzitter Ben van Aken geeft te kennen dat hij per 1 juli 1994 zijn functie neer-
legt. 
Aansluitend wordt in Bert Spenkelink een opvolger gevonden. Om achterstallig 
onderhoud van de gebouwen weg te werken is er een aanzienlijke som geld  
nodig. In november 1997 start de verkoop van loten, à ƒ 120,00 per stuk, voor de 
superloterij t.b.v. het onderhoud. De daken worden van nieuwe dakbedekking 
voorzien en kleedlokalen en clubgebouw gerenoveerd. 
Aangezien er de laatste jaren een toename is geweest van meisjes elftallen  
ontstaat er een gebrek aan kleedruimte, vooral op de zaterdag. Ook andere voor-
zieningen waren wat betreft huisvesting aan verbetering toe. 

UITBREIDING
Door het bestuur werden plannen gemaakt en zo kon medio 2005 een begin 
worden gemaakt met de uitbreiding van de gebouwen op De Padevoort. Veel 
werk is er verzet door vele vrijwilligers en menig sponsor heeft een bijdrage gele-
verd, waardoor de kosten beheersbaar zijn gebleven. 
Op 28 april 2006 was de officiële opening van de nieuwbouw. Voorzitter Bert 
Spenkelink legt op 25 september 2006, na 12 jaar de voorzittershamer te hebben 
gehanteerd, zijn functie neer. Omdat er nog geen opvolger is gevonden wordt 
het voorzitterschap waargenomen door de vice-voorzitter Gery Bisseling. 

2006 
AANPASSING CLUBGEBOUW

1995  -TRIBUNE

Reparatie

Verkoop / Advies

Installatie

Onderhoud

Snelle service

Benedendorpsstraat 5-b • 7038 BA Zeddam
e daniel@pomperwitgoedservice.nl
i www.pomperwitgoedservice.nl

t 0314-653271 

m Daniël 06-47965011

Duidelijke afspraken

Bel of mail ons:

T	06	-	22	86	46	11

E	a.schlief@bornhof-finance.nl

Bel of mail ons:

T	06	-	20	74	51	93

E	d.schlief@bornhof-finance.nl

Solide cijfers in combinatie met een betrouwbaar advies 
geven u ruimte om vrij te kunnen ondernemen.

Bieslook 4-G Didam

T: +31 (0) 85 047 55 35

E: info@rs-bedrijfskleding.nl

WWW.RS-BEDRIJFSKLEDING.NL

timmerbedrijf

Roy te Boekhorst
Padevoortse Allee 32f

7038 AM Zeddam

werkplaats: Gendringseweg 4a
7076 BC Varsselder

tel. 06 - 263 305 45 | fax 0314 - 651 541
rteboekhorst@versatel.nl

www.timmerbedrijfroyteboekhorst.nl

Schildersbedrijf

schilderwerk   
glasservice   
wandafwerking

’s-Heerenbergseweg 7a  
7038 CB  Zeddam
t 0314-65 14 64  
m 06-23 85 97 58  
e louisbekker@kpnplanet.nl Vinkwijkseweg 1a Zeddam | Tel. 0314-651366

kapsalonpapillotzeddam@kpnmail.nl

Ook voor: 
• pedicure 
• ipl definitief 
 ontharen 
• Microdermabrasie
• Sportmassage 
• Massage voor 
 chronische 
 spierklachten

Heren knippen zonder afspraak
Op vrijdag van 16.00 - 19.00 uur

Doetinchemseweg 57  |  7007 CB Doetinchem
Telefoon 0314 340 833
E-mail info@cohenmachineverhuur.nl

WWW.COHENMACHINEVERHUUR.NL





1933 - ONBEKEND

1952

1960-1961 - B JUNIOREN

FOTO’S VVZ - ZEDDAM

1983-1984 - C1 JUNIOREN TOERNOOI BABBERICH

1987 - DAMES VV ZEDDAM KAMPIOEN

1968 
WEDSTRIJDAANKONDIGING



1969 -  ZEDDAM 2 KAMPIOEN

1972 - C PUPILLEN

1981 - IN LENGEL KAMPIOEN

1983-1984 - C1 JUNIOREN TOERNOOI BABBERICH

1987 - DAMES VV ZEDDAM KAMPIOEN

1983 - NKS JEUGDKAMP



1990 -  OP DE PLATTE WAGEN

1993 - SPONSORLOOP

1996-1997 - 5E KLASSE KAMPIOENSFOTO

2015 - BEGIN SAMENWERKING ZEDDAM EN ST JORIS

2016 - KERSTKAMP

2011 - VOETBALPLAATJES ISM DE COOP



2018-2019 - HET 5E ELFTAL KAMPIOEN

2018-2019 - JO15 KAMPIOEN

2018 - PROMOTIE VV MONTFERLAND NAAR 3E KLASSE

24-UURS 
MOBILITEITSSERVICE

24/7 MOBILITEITSSERVICE In 
EIgEn wOOnpLaaTS, 

nEdERLand En EuROpa

KLanTEnpaS24/7 MOBILITEITSSERVICE

• Woonplaats service
• Nederland service
• Europa service*

MOBILITEITSPAS

Deze mobilteitspas is speciaal voor u.
In onze winkel verkrijgbaar met de volgende extra’s;

• 1 jaar mobiliteitsservice voor maar 35 euro per jaar bij onderhoud aan uw auto.
• Bij aankoop van een auto inclusief BOVAG garantie, 1 jaar gratis mobiliteitsservice. 

* Alle landen die vallen onder de dekking van uw groene kaart.

Zeddamseweg 13
 7075 EA Etten
T: 0315 341 457
E: info@autobedrijfebus.nl

Autobedrijf Ebus
Zeddamseweg 13, 7075 EA Etten
T: 0315 341 457
E: info@autobedrijfebus.nl 
www.autobedrijfebus.nl

Autobedrijf Ebus
Zeddamseweg 13
 7075 EA Etten
T: 0315 341 457
E: info@autobedrijfebus.nl
www.autobedrijfebus.nl

24/7 MOBILITEITSSERVICE

24-UURS 
MOBILITEITSSERVICE

24/7 MOBILITEITSSERVICE In 
EIgEn wOOnpLaaTS, 

nEdERLand En EuROpa

KLanTEnpaS24/7 MOBILITEITSSERVICE

• Woonplaats service
• Nederland service
• Europa service*

MOBILITEITSPAS

Deze mobilteitspas is speciaal voor u.
In onze winkel verkrijgbaar met de volgende extra’s;

• 1 jaar mobiliteitsservice voor maar 35 euro per jaar bij onderhoud aan uw auto.
• Bij aankoop van een auto inclusief BOVAG garantie, 1 jaar gratis mobiliteitsservice. 

* Alle landen die vallen onder de dekking van uw groene kaart.

Zeddamseweg 13
 7075 EA Etten
T: 0315 341 457
E: info@autobedrijfebus.nl

MOBILITEITSPAS

Deze mobilteitspas is speciaal voor u.
In onze winkel verkrijgbaar met de volgende extra’s;

•  1 jaar mobiliteitsservice voor maar 35 euro per jaar bij 
onderhoud aan uw auto.

•  Bij aankoop van een auto inclusief
BOVAG garantie, 1 jaar gratis 
mobiliteitsservice.

24/7 MOBILITEITSSERVICE

• Woonplaats service
• Nederland service
• Europa service*

* Alle landen die vallen 
onder de dekking van uw 
groene kaart.groene kaart.

Een bezoek aan een 
HANOS-groothandel is niet 
zomaar iets, het is een 
beleving. Uiteraard 
vanwege het brede 
en diepe assortiment 
in food, vers, 
non-food en 
drank uit 
binnen- en buitenland. 
Onze specialisten 
verstaan hun vak en 
volgen de markt-
ontwikkelingen 
op de voet. HANOS 
staat garant voor 
hoge kwaliteit. 

HANOS Doetinchem 
Wijnbergseweg 37, 7006 AH Doetinchem
www.hanos.nl

Daarom kiest u
voor RegioBank

 
Rikken Assurantiën B.V.
's-Heerenbergseweg 12a
7038 CC ZEDDAM
T (0314) 65 16 00
E info@rikkenassurantien.nl
I www.rikkenassurantien.nl

Daarom kiest u voor RegioBank

Daarom kiest u
voor RegioBank

 
Rikken Assurantiën B.V.
's-Heerenbergseweg 12a
7038 CC ZEDDAM
T (0314) 65 16 00
E info@rikkenassurantien.nl
I www.rikkenassurantien.nl

Rikken Assurantiën B.V.
‘s-Heerenbergseweg 12a | 7038 CC ZEDDAM | T (0314) 65 16 00

E info@rikkenassurantien.nl | I www.rikkenassurantien.nl



GESCHIEDENIS VV ST JORIS - BRAAMT 
TROTS OP 86 JAAR VV SINT JORIS BRAAMT

Op 1 juli 1933 werd vv St. Joris opgericht door H. Kock, T. Buiting, H. Marcelis, B. Bisselink 
en J. Koenders. Deze 5 oprichters kregen steun in het bestuur van de heren A. Albers 
en H. Peeters. Het ging in het begin erg moeizaam qua ledenaantal, maar St. Joris 
 bleef overeind, ook in de oorlogsjaren. Een aantal bijnamen uit die tijd zijn toch 
wel mooi om te noemen: Hendrik “Vos” Peeters, Theo “Bruur Drê-jers” Hunting,  
Hein “van Manus” Huntink, “Lange Jan” Huntink, en “Rooie Jan” Jansen. In 1945 was er 
nog een vriendschappelijke wedstrijd tussen de Canadese Bevrijders en St. Joris op 
het veld “Onder de Peppels” van de Fam. Kets. Tijdens de oorlog werden de boeren 
gedwongen om de weilanden om te ploegen tot bouwland voor de voedselvoor-
ziening en werd er gevoetbald op een weiland aan de Vinkwijksestraat. Na de oorlog 
groeide het ledenaantal naar 81 en werd er gevoetbald op de wei van boer Derksen 
(stadion De Molshoop), van sv Kilder (nood) en op de wei van Tomassen van het  
Vossegat (nood). Er moest vroeger thuis geholpen worden en dus begon men op 
latere leeftijd, maar men genoot van de ontspanning en inspanning, dat bij het voet-
bal hoorde. In het begin werd er alleen maar gevoetbald en werd er één of twee keer 
per week getraind om nog beter te worden. Nog veel later deden de lichtmasten 
hun intrede om ook ’s avonds te kunnen trainen.

De eerste trainer was Bruur Drêjers en nog een 
trainer uit die tijd was de heer Menning uit Didam 
met de bijnaam “De Lange Rammel“. Hij boezem-
de menig tegenstander angst en ontzag in en dus 
werden er mede dankzij hem vele resultaten ge-
boekt. Ook kampioenschappen, waarbij de duif 
dienst deed als “snelle boodschapper”. De beste 

duif werd meegenomen naar de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Bij het 
naderende eindsignaal van de scheidsrechter werd er een briefje aan de poot 
van de duif bevestigd en vloog het topduifje naar Braamt om de belangrijkste 
thuisblijvers te informeren om de zaal te versieren voor het te vieren kampioens-
feest. Tegenwoordig hebben we allerlei andere social media en kunnen we in een 
mum van tijd iedereen informeren. Dit brengt ons ook bij de charme van die goede 
oude tijd: het spelen met een bal met veters (als je die kopte, had je de striemen 
op het voorhoofd), de zwarte voetbalschoenen, de houten kleedlokalen met water-
pomp, de vierkante palen en de kwaliteit van de doelnetten. Er gaat een verhaal, dat 
Hein “van Manus“ Huntink zo hard kon schieten, dat de bal dwars door het net ging. 
Of dat kwam door de schotkracht van Hein of de kwaliteit van het doelnet is nooit 
duidelijk geworden, maar het blijft een boeiend verhaal. 

Op 13 augustus 1965 werd het sportpark aan de St. Jorisstraat (toen nog zonder 
naam) in gebruik genomen met een duel tussen De Graafschap Veteranen en het 
Berghs Team. Er zijn hierna nog duizenden duels gespeeld op sportpark Gerrit Dieker 
door teams uit de directe omgeving, maar ook van iets verder. We denken aan 
Zeddam, Den Dam, VVL, MvR, Stokkum, Kilder, Colmschate, H en K, Drempt Vooruit, 
Steenderen, Baakse Boys, Spc. Kotten, Ratum, Etten, Terborg, Ulftse Boys, GWVV, Viod,  
De Graafschap, Eintracht Emmerich en Ajax Cape Town uit Zuid-Afrika. Als we kijken 

naar de jaren 60 t/m 80 zien we een groei van het aantal leden 
en de oprichting van ons Damesteam in 1978 als één 

van de eersten in onze omgeving. Dat ons Dames-
team er nog steeds is, doet ons goed en wij zijn trots 

op onze Dames, die ook jaarlijks de oliebollen ge-
bakken hebben, hetgeen een aardig centje voor de 
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OP ALLE GOEDEREN 10% KORTING 

| Ontwerp | Aanleg |  Onderhoud | Bestrating |

www.goudenhanden.net 
voor meer info  & inspiratie

Gendringseweg 10, 7045 AV Azewijn

Telefoon 0314-65 24 27  Mobiel 06-22 04 74 15  E-mail info@goudenhanden.net

Doetinchem
Koopmanslaan 27A  |  7005 BK  Doetinchem  |  T 0314 34 11 98  |  F 0314 34 04 53

Dinxperlo
Aaltenseweg 4  |  7091 AE  Dinxperlo   |  T 0315 65 15 06

uw administratie- en 
belastingadvieskantoor

info@fad.info  |  www.fad.info

V
OE

T
B
A

LV
E
R
E
N

IG
IN

G
 S

T
. J

OR
IS



clubkas opbracht. Er moesten dus meer kleedlokalen komen en de sanitaire 
voorzieningengingen daarna in een stroomversnelling. Er kwam ook een be-
stuurskamer, een opslagruimte voor materialen, een kantine en een ruimte  
voor de opslag van voorraden en er kwamen nieuwe lichtmasten. Het ging steeds 
beter met St.Joris, zowel financieel als sportief en dat zagen we terug in 1992 toen 
we St.Joris 3, St.Joris C1, St.Joris 2 en St.Joris 1 (met coach Hennie Kemperman) 
KAMPIOEN zagen worden en vele leden en supporters meezongen met het lied:  
“En op het hoekje van de laan, zie je met grote letters staan, ST.JORIS 1, 2 EN 3 
STAAN BOVENAAN“. 

Na dit fantastische seizoen promoveerde St.Joris 1 het seizoen erna naar de Hoofd-
klasse Afd. Gelderland, waar het zich prima handhaafde mede door de inzet van de 
trainers Hennie en Ronald Kemperman. Intussen was er een nieuwe ballenvanger 
en een tegelpad aangelegd alvorens op zondag 8 januari 1995 ons sportpark aan de  
St. Jorisstraat werd omgedoopt tot “sportpark Gerrit Dieker“. Dit ter ere van deze bij-
zondere voorzitter en verenigingsman (overleden op 28 april 1994), die heel goed  
met Henk Kets kon en waardoor St. Joris in de loop der jaren toch kon uitbreiden  
met oefenhoeken en een ruime parkeerplaats. Toch ga ik ook nog twee echtparen 
noemen, die heel veel gedaan hebben voor vv Sint Joris in de jaren 70 en 80, 
zonder iemand te kort te willen doen, want wij zijn trots op al onze vrijwilli-
gers, maar wat Henk en Wilhelmien Hunting en Wim en Riny Linnenbank aan 
werk verzet hebben is onbeschrijflijk veel en mooi. Het voetbal leefde enorm bij  
vv Sint Joris en de sfeer was prima. Er was zelfs een Supportersclub Sint Joris op-
gericht, die de club materieel en financieel ondersteunde. En er werden meer 
activiteiten georganiseerd om zodoende de sfeer te verhogen en de clubkas 
te spekken. Er waren kaartavonden, Sinterklaasfeest, Kerstavond, Snertloop/
Nieuwjaarsreceptie, Jeugdvoetbal kamp en het Bakker Jansen Toernooi. Daar-
naast werd er op het veld ook flink geholpen door de vele trainers en leiders, 
die klaar hebben gestaan om jong en oud te trainen en te begeleiden. Er waren 
dus vele vrijwilligers actief in commissies en bestuur en deze werden geleid 
door ons prima rijtje voorzitters waar we enorm trots op zijn, want zij hebben de  
St. Joris-kar getrokken in de rijke geschiedenis. Als dank aan hen, wil ik hen zeker 
noemen in deze presentatiegids, want ook zij waren het visitekaartje van vv Sint 
Joris in goede en mindere tijden en zij hebben ervoor gezorgd (ieder op zijn ei-
gen manier, maar in het belang van voetbalvereniging Sint Joris), dat Sint Joris 86 
jaar lang heeft kunnen leven in Braamt en daarbuiten. De wave gaat rond in een  
kolkend stadion voor de volgende Sint Joris-voorzitters: Meester H. Kock, August 
Albers, Anton Jansen, Gerrit Dieker, Joop Marissink, Leo Gerhardus, Herman Jan-
sen, Peter Hartman en Willi-Jan Tomassen. 
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Zeddamseweg 13
7047 CW Braamt
Tel. 06 - 46 20 25 85
www.grandael.nl

Handelsweg 7 | 7041 GX ‘s-Heerenberg
Tel. 0314 - 37 04 10 | info@dijkmancoating.nl

www.dijkmancoating.nl

• TRANSPORTEREN & SORTEREN

• KOELSYSTEMEN 

• PROTOTYPING EN MACHINEBOUW 

• SAFETY SYSTEMS

• ENERGIE MONITORING

• AUTOCLAVEN & AEROSPACE

PROCESAUTOMATISERING, 
WERELDWIJD!

W W W. I A C T. N L      H A A K S B E R G E N

Textielstraat 2, 7483 PB  Haaksbergen, The Netherlands, +31 (0) 535 737 288

’s Heerenbergeweg 24   |   7038 CC Zeddam   |   Tel nr: 06 13 52 46 79
Bennie@hansenzeddam.nl   |   www.hansenzeddam.nl

Klinkerstraat 38 | ‘s-Heerenberg | 0314-661405

www.nijlandtweewielers.nl

0316-531262

Pakopseweg 3, 6942 NP Didam
Groen en Infra

• Aanleg en onderhoud 
sportvelden

• Groenvoorzieningen
• Cultuurtechnische 

werken
• Onderhoud van wegen 

en bermen
• Bomen rooien

0316-531262

Pakopseweg 3, 6942 NP Didam
Groen en Infra

• Aanleg en onderhoud 
sportvelden

• Groenvoorzieningen
• Cultuurtechnische 

werken
• Onderhoud van wegen 

en bermen
• Bomen rooien

0316-531262

Pakopseweg 3, 6942 NP Didam
Groen en Infra

• Aanleg en onderhoud 
sportvelden

• Groenvoorzieningen
• Cultuurtechnische 

werken
• Onderhoud van wegen 

en bermen
• Bomen rooien

• Aanleg en onderhoud sportvelden
• Groenvoorzieningen
• Cultuurtechnische werken
• Onderhoud van wegen en bermen
• Bomen rooien

KUMMELING GROEN EN INFRA B.V.
Pakopseweg 3  |  6942 NP Didam

0316 - 53 12 62  |  info@kummeling.nl
WWW.KUMMELING.NL

ALLES UITSLUITEND EIGEN HANDWERK

‘s-Heerenbergseweg 14b Zeddam
Tel. 0314 65 22 90
www.dongelmansbonbons.nl

Braamt  Mob. 06 - 30747255

T I M M E RW E R K

T E G E LW E R K

M E T S E LW E R K



In 1996 promoveerde St.Joris 1 o.l.v. coach Henk Westdorp naar de 4e klas en een jaar later 
bijna naar de 3e klas. En dat is een mooi bruggetje om over te stappen naar de nieuwe 3e 
klasser vv Montferland , die voortkwam door samenwerking en fusering van vv Zeddam en 
vv Sint Joris. De voetbalverenigingen vv Zeddam en vv Sint Joris begonnen in 1993 met de 
samenwerking (George Kamperman en Fred Baars overlegden prima). Door de toenemen-
de vergrijzing zijn wij genoodzaakt om naar de beste oplossingen te zoeken voor zowel 
jong als oud om te kunnen blijven trainen en te kunnen blijven voetballen. Iedereen moet 
nog steeds veel plezier kunnen beleven aan de prachtige ontspanning en inspanning 
die VOETBAL heet. Maar een voetbalvereniging kan alleen blijven bestaan als er voldoen-
de leden bestaan om teams mee samen te stellen voor prestatief en recreatief niveau.  
Tevens hebben wij heel veel vrijwilligers nodig, die nog tientallen jaren actief willen zijn 
om de nieuwe fusieclub VV MONTFERLAND op een positieve manier te steunen in welke 
vorm dan ook. Uiteraard wens ik iedereen binnen vv Montferland heel veel succes en 
hoop ik, dat er weer vele vrijwilligers zullen helpen, zodat we ook TROTS kunnen zijn op 
vv Montferland net zo TROTS als ik blijf op VV SINT JORIS, dat 86 jaar bestaansrecht had 
met ook leuke activiteiten zoals de OUD-IJZER ACTIE en het Dartstoernooi, hetgeen voor 
GELD VOOR DE CLUBKAS en SFEER BINNEN DE CLUB zorgde!!! Daar draait het om geach-
te lezers, want alleen dan kan de bal blijven rollen (behalve die van Theo van Uum, die 
(overheerlijke gehaktballen) blijven keurig op het bord liggen om opgegeten te worden 
met uitjes en augurken). Met plezier geschreven door ere-lid van vv Sint Joris Fred Baars.
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AANNEMERSBEDRIJF
BUITING

Nieuwbouw   Verbouw  
Renovatie     Onderhoud

0314 - 681 729      
06 20 60 70 29      
frankbuiting@live.nl
  

AL MEER DAN 100 JAAR  BOUWEN SINDS 1904

   0314 - 681 729     06 20 60 70 29       frankbuiting@live.nl
  

AL MEER DAN 100 JAAR BOUWEN 
SINDS 1904

0314 - 681 729      06 - 20 60 70 29 
frankbuiting@live.nl

AANNEMERSBEDRIJF
BUITING

Nieuwbouw   Verbouw  
Renovatie     Onderhoud

0314 - 681 729      
06 20 60 70 29      
frankbuiting@live.nl
  

AL MEER DAN 100 JAAR  BOUWEN SINDS 1904

   0314 - 681 729     06 20 60 70 29       frankbuiting@live.nl
  

Kopersteden 10C, 7547 TK Enschede

Tel. 053 - 478 05 95, Fax 053 - 478 05 96

info@ovi-enschede.nl
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LAGERE 7

LAGERE 22011
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LAGERE 5

LAGERE 8

LAGERE 1

JEUGD 4

MINI F-JES

JEUGD 1



DAMES 3

2013 -  DAMES KAMPIOEN

DAMES 1

CAFE

SUPPORTERS



Meer informatie en/of reserveringen:
Bel +31-(0)314 39 98 00 of kijk op palestra.nl

Werelds genieten bij 
Sauna Palestra

Ervaar bij Palestra een rondreis door de wereld
in één dag. U vindt bij ons Achterhoekse 
gastvrijheid, persoonlijke aandacht en 

een 6000 m2 aanbod aan wellnessfaciliteiten!  
Komt u een dagje werelds genieten bij Palestra?

Landweerswal 2, 7047 CE Braamt
Tel. +31-(0)314 39 98 00

beauty & wellness
PALESTRA

VERRASSEND 
IN BEWEGING
Bij Active Sport & Healthcenter  

in ‘s-Heerenberg

Lengelseweg  102  ’s-Heerenberg - Tel. (0314) 66 45 21

www.active-center.nl

Active58x78mm_staand_pms.indd   1 20-9-2010   21:55:41

Opgelet!

              VERENIGINGEN OPGELET!!
Organiseert u een evenement en wilt u gebruik maken van 

gratis aanplakbiljetten of programmaboekjes, 
neem dan vrijblijvend contact op met:

ABU Uitgeverij/Media Service b.v.
Grutbroek 30, 7008 AM Doetinchem  

Tel. 0314-342207, E-mail: info@abumediaservice.nl

Voor wandel-, sport-, toneelverenigingen, enz. enz.

2016-2017 - PROMOTIE ZEDDAM SINT JORIS

Anjerstraat 11 | 7038 BK Zeddam

Tel.: 0314 652003 | Mob.: 06 38243429

info@ramonhoogland.nl | www.ramonhoogland.nl



TEAMS VV MONTFERLAND

(van links naar rechts) het Bestuur 
WILFRIED LUBBERS, PATRICK KOCK, PETRA BIELEVELDT, SANDER TUIT, GERT-JAN BOD EN INGO NIELING
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TEAMS VV MONTFERLAND
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TEAMS VV MONTFERLAND
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5e

TEAMS VV MONTFERLAND

dames 1

jo-19 1



TEAMS VV MONTFERLAND

jo-17 1

jo-17 2

TEAMS VV MONTFERLAND

jo-15 1

jo-15 2



TEAMS VV MONTFERLAND

jo-13 1

jo-13 2

TEAMS VV MONTFERLAND

jo-11 1

jo-11 2



TEAMS VV MONTFERLAND

jo-9 1

jo-9 2

TEAMS VV MONTFERLAND

jo-7 

SIERBESTRATINGEN
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Realisatie: ABU Uitgeverij Media Service b.v.


