
 

75 jaar SV Dalfsen | Het volledige jubileumprogramma 

 
 
 
Beste SVD’ers, 
 
 

Nog enkele weken en dan zijn we jarig! Maar liefst 75 kaarsjes 
mogen we uitblazen als SV Dalfsen. Het zal jullie niet ontgaan zijn 
dat we dit groots gaan vieren met alle leden, oud-leden en 
betrokkenen bij de club. Rondom de oprichtingsdatum zijn er 
activiteiten voor alle leeftijden. Via deze mail willen we jullie 
daarover nader informeren. 
 
 
 

Zaterdag 26 augustus 

08.00 uur: Klussendag 
17.00 uur: Officiële opening tribune 
17.45 uur: ASC’62 All Stars – SVD All Stars 
19.00 uur: Feest in clubgebouw ASC’62 
24.00 uur: Einde 
 
Klussendag 
Deze dag valt eigenlijk nog buiten de feestweek, maar toch staat er al het één en ander op het 
programma. Voor we van start kunnen met de activiteiten (en het nieuwe seizoen) moet er eerst nog 
wat geklust worden. Op zaterdag 26 augustus wordt ervoor gezorgd dat Sportpark Gerner er weer 
spic en span bij ligt. Jan Bosch kan hierbij nog wel wat hulp gebruiken. Wil jij een handje helpen? Kom 
dan vanaf 08.00 uur naar de kantine! 
 
Officiële opening tribune 
In het jubileumjaar 2017 is Sportpark Gerner uitgebreid met een prachtige tribune. Op zaterdag 26 
augustus wordt deze officieel geopend. Aansluitend vindt een wedstrijd plaats tussen de All Stars van 
ASC’62 en de All Stars van SV Dalfsen, waarna een gezamenlijke feestavond volgt in het clubgebouw 
van ASC’62. 
 
 
 

Maandag 28 tot en met woensdag 30 augustus 

Voetbaldagen 
Ook deze zomer organiseert ProjectSports weer de Zomer Voetbaldagen op Sportpark Gerner. 
Spelers van de F-league, of de JO6- tot en met de JO13-pupillen kunnen zich inschrijven. Aanvallen, 
verdedigen en omschakelen; alles komt aan bod. Klik hier voor meer informatie.  
 
 
 
 

http://www.svdalfsen.nl/feestweek-nog-enkele-plaatsen-vrij-op-de-voetbaldagen


 
 
Donderdag 31 augustus 

18.30 uur: Tent open 
19.00 uur: Dalfser VoetbalQuiz 
20.45 uur: Frankrijk – Nederland op groot scherm 
22.45 uur: Prijsuitreiking 
24.00 uur: Einde 
 
Dalfser VoetbalQuiz 
Op donderdagavond 31 augustus gaat de feesttent op Sportpark Gerner voor het eerst die week 
open. Tijdens de Dalfser VoetbalQuiz wordt, in 75 vragen, de voetbalkennis getest. De presentatie 
van deze quiz is in handen van Gertjan Verbeek, voormalig trainer van onder andere Feyenoord, AZ 
en onlangs nog VfL Bochum. Hij presenteert samen met Tom Wildvank, oud-speler van Dalfsen 1 en 
in het verleden werkzaam als journalist van Voetbal International. Meer informatie en aanmelden via 
deze link. 
 
Frankrijk – Nederland 
Het Nederlands elftal is volop in de strijd voor de plaats op het WK van 2018. Cruciaal is het uitduel 
met Frankrijk op donderdag 31 augustus. Tegen 20.45 uur wordt de quiz onderbroken en gaat het 
grote scherm op Frankrijk – Nederland. Na afloop van de wedstrijd vindt de prijsuitreiking van de 
Dalfser VoetbalQuiz plaats. De bar is geopend tot 24.00 uur. 
 
 
 
 

Vrijdag 1 september 
18.00 uur: Klaverjassen 
22.00 uur: Prijsuitreiking 
22.15 uur: Tent open + artiest 
01.00 uur: Einde 
 
Klaverjassen 
Sinds jaar en dag is het klaverjasspel zeer populair onder de leden van SV Dalfsen. Gedurende het 
seizoen nemen de deelnemers het op de donderdagen tegen elkaar op aan de kaarttafels in de 
kantine. Ook op vrijdag 1 september, in 1942 nog de oprichtingsdatum, vliegen de kaarten over tafel 
in de kantine. Het inschrijfgeld van deze klaverjasavond bedraagt €3,00 en de opbrengst gaat naar 
het goede doel! 
 
Tentfeest 
Op vrijdagavond is de tent op het sportpark wederom geopend. Een verrassingsact zorgt hier voor 
een groot feest dat door gaat tot 01.00 uur. De entree is gratis! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svdalfsen.nl/feestweek-dalfser-voetbalquiz-met-gertjan-verbeek/


Zaterdag 2 september 
10.00-12.30 Jeugdactiviteit (O11, O9 en F-League) 
12.30-14.30 Freestyler Josh (O13, O15, O17 en O19) 
14.00 uur Reünie oud-leden 
16.30 uur Presentatie jubileumshirt 
17.00 uur Jubileumwedstrijd: Dalfsen 1 - SC Hörstel 
19.00 uur BBQ 
20.00 uur Feest in de feesttent 
01.00 uur Einde 
 

Jeugdactiviteit 

Op zaterdag 2 september is het de hele dag groot feest bij SV Dalfsen en dat geldt voor alle 

leeftijden. De jongste SVD’ers zijn die dag als eerst aan de beurt, met een voetbalactiviteit op 

Sportpark Gerner. Zij krijgen een combinatie voorgeschoteld van 4-4 wedstrijdjes en enkele 

individuele voetbalonderdelen. Wie raakt als eerste de skippybal, loopt het snelst een slalom door 

poortjes en raakt het vaakst een doellat? We gaan het 2 september allemaal zien! Meer informatie 

en aanmelden via deze link. 

 

Freestyler Josh 

Joshua Agteres, beter bekend als Freestyler Josh, komt naar SV Dalfsen. Op zaterdag 2 september 

toont hij zijn skills op Sportpark Gerner. Om 12.30 uur geeft hij eerst geeft een show en daarna krijg 

je zelf de kans om aan je techniek te werken. Alle spelers van JO13, JO15, JO17 en JO19 kunnen 

meedoen! Opgeven voor Freestyler Josh is niet nodig. Kom naar veld B en doe mee! 

 

Reünie oud-leden 

Onderdeel van de festiviteiten is een reünie voor oud-leden van SV Dalfsen of voorloper Ankummer 

Voetbal Voetbalvereniging. Initiatiefnemer Bennie Offenberg is al druk bezig geweest om zoveel 

mogelijk oud-leden te benaderen. Het is echter onmogelijk om iedereen persoonlijk te bereiken. 

Daarom doet SV Dalfsen een algemene oproep aan alle oud-leden: Geef je op voor de reünie! Wie 

oud-leden van SV Dalfsen kent, voor wie de reünie interessant kan zijn, wordt verzocht hem/haar 

hierover te informeren. 

 

De reünie start om 14.00 uur in de feesttent op Sportpark Gerner. Onder het genot van een hapje en 

een drankje halen de SVD’ers van vroeger herinneringen op uit de roemrijke geschiedenis van de 

vereniging. Opgeven voor de reünie kan bij Bennie Offenberg via b.offenberg@home.nl of 0529-

432256. 

 

Presentatie jubileumshirt 

Bij een goed jubileum hoort natuurlijk ook een jubileumshirt. Het gloednieuwe shirt wordt rond 

16.30 uur op originele wijze gepresenteerd! 

 

Jubileumwedstrijd: Dalfsen 1 - SC Hörstel 

Diezelfde middag al komt Dalfsen 1 in actie in de nieuwe jubileumshirts, er staat dan namelijk een 

jubileumwedstrijd op het programma. Eerder speelde Dalfsen 1 al jubileumduels met Go Ahead 

Eagles (1982) en een elftal van oud-internationals (1992). Tijdens de feestweek is met Hörstel 

opnieuw een bijzondere tegenstander gestrikt. Aansluitend gaat de barbecue aan! 

 

 

http://www.svdalfsen.nl/jubileumactiviteit-jo11-jo9-en-f-league
mailto:b.offenberg@home.nl


Feesttent + artiest 

De jubileumwedstrijd en aansluitende barbecue lopen feilloos over in de feestavond. De organisatie 

kan vast bekendmaken dat het met Zwollenaar Henri van Velzen een geweldige artiest heeft gestrikt. 

De entree is ook deze avond gratis! Het is de hele avond groot feest in de tent, waar zo rond 01.00 

uur de jubileumweek wordt afgesloten. 

 

En verder nog: 

- Op donderdag, vrijdag en zaterdag wordt betaald met SVD-munten. Deze kosten slechts €1,50 en 

zijn verkrijgbaar in de kantine. 

- Deelnemers die zich hebben ingeschreven voor de Dalfser VoetbalQuiz ontvangen enkele dagen 

van tevoren een mail met aanvullende informatie. 

- Op zaterdag 2 september vindt een grootse verloting plaats. Lootjes hiervoor zijn vanaf 

donderdagavond verkrijgbaar in de kantine. 

- Zoals gewoonlijk wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel kan het 

barpersoneel vragen om legitimatie. 

 

 

De jubileumcommissie van SV Dalfsen hoopt dat alle leden, vrijwilligers en anderszins betrokkenen 

het 75-jarig bestaan van de vereniging komen vieren. We roepen alle coördinatoren, trainers en 

leiders dan ook op om bovenstaand programma te delen met de spelers en hen enthousiast te 

maken om tijdens de feestweek naar Sportpark Gerner te komen. Samen maken we er een prachtig 

jubileumfeest van! 

 

 

Neem voor vragen of meer informatie contact op met de voorzitters van de jubileumcommissie, 

Monique van der Vegt en Ellen Rietman, via activiteitencommissie@svdalfsen.nl. 

 

 

Tot binnenkort! 

Jubileumcommissie SV Dalfsen 

www.svdalfsen.nl/category/jubileumjaar  

 

 

 

Volg SV Dalfsen op social media: 

             

mailto:activiteitencommissie@svdalfsen.nl
http://www.svdalfsen.nl/category/jubileumjaar
https://www.instagram.com/svdalfsen/
https://static.afbeeldinguploaden.nl/1703/240865/Ubjgje0W.png
https://www.youtube.com/channel/UCqGBSUPODklbxfZfIdBf16A
https://twitter.com/svdalfsen
https://www.facebook.com/svdalfsen/

