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Tot zover de jaren tachtig spelend in de 4e
klas KNVB distr.Oost.
Aan het einde van het seizoen 91/92 behaal-
den we het kampioenschap van de 
4e klas en promoveerden we naar de 3e klas.
Ook in de seizoenen 92/93 93/94 en 94/95
speelden we in de 3e klas van het distr.Oost.
In het laatstgenoemde seizoen wisten we de
nacompetitie te halen, doch promotie zat er
niet in. De beslissings-
wedstrijd tegen DCS uit Zevenaar werd in
Arnhem verloren met 1-0
Na ruim 20 jaar in distr. Oost gespeeld te heb-
ben werden we in het seizoen 95/96 opnieuw
ingedeeld in de 3e klas, doch vanaf dat
moment in distr. West I.
We haalden onder leiding van Dick Regeling
de nacompetitie en na een gewonnen beslis-
singswedstrijd tegen Legmeervogels bij
Elinkwijk te Utrecht promoveerden we naar
de 2e klas.
Seizoen 96/97 dus 2e klas, doch na het sei-
zoen 97/98 moesten we weer degraderen
naar de 3e klas. Het seizoen 98/99 bracht
ook weinig goeds want opnieuw was degra-
datie een feit. Nu naar de 4e klas . En of het
niet opkon : na het seizoen 99/2000 pakte het
weer verkeerd uit n.l. degradatie naar de 5e
klas.
Seizoen 2000/2001 , 2001/2002 in de 5e klas,
maar het kan seizoen 2002/2003 best wel
eens 6e klas inhouden want de plaats op de
ranglijst ziet er verre van rooskleurig uit. Maar
een ding is zeker : we blijven spelen en
hopen op betere tijden. We gingen omhoog
met goede spelers en we zakten met minder
goede. Gedegradeerde spelers die het altijd
goed hadden gehad bij v.v.VEENENDAAL,
waren niet bereid het verloren terrein te her-
winnen, doch gingen ergens anders spelen,
de gedegradeerde club achterlatend. Zo kan
het nu eenmaal gaan.
Maar wie antwoord kan geven op de vraag op
welke wijze goede spelers kunnen worden
binnengehaald heeft best wel verstand van
mensen en mentaliteit.
Over betalingen moeten we het dan niet heb-
ben, of kan het beslist niet anders ? Als dat zo
is staat het amateurvoetbal er slecht voor.
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Boven v.l.n.r.: Herman v.d. Weerd, Bart v.d. Weerdhof, Frits Hardeman en

Wim van Asselt. Onder v.l.n.r.: Bertus v.d. Scheur, Job Kroesbergen, 

Jos v.d. Loosdrecht, Van Elst, Jan Boers, Jan Prins en Bart van Engelenburg.

Elftalfoto uit 41/42. We herkennen o.a. Gijp v.d. Scheur, Cor v.d.

Broek, Ab Dillen en Herman Gerritsen.

Elftal 52/53. Wellicht het beste elftal ooit. 

Boven v.l.n.r.: Dick Nellestijn, Ap Rebergen, Cees Heikamp, 

Corrie Heikamp en Hennie Muller. Onder v.l.n.r.: Reindert Heij, 

Cees Heemsbergen, Bertus Cornelissen, Driekus v.d. Scheur, 

Jacob Kanis en Piet Muller

Elftal 1967. Boven v.l.n.r.: Cees Gerritsen, Arris Blankenspoor, 

Henk Stuivenberg, Piet Muller, Anton Diepeveen, Teus Versteeg, 

Ries de Hartog en de trainer. Onder v.l.n.r.: Anton Muller, Ad Imbos,

Stef Rebergen, D. van Dijk, Cees Hensen en Wim Derksen.


