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Voor u ligt de jubileumgids: een gids over 60 
jaar vv SEH, zestig jaar een vereniging, die 
sportieve hoogtepunten maar ook dieptepunten 
gekend heeft.

Zestig jaar een club die veel voor de Heerder 
gemeenschap heeft betekend en in die zestig 
jaar menig jongetje of meisje met de voetbal-
sport groot heeft zien worden. Zestig jaar is 
tegenwoordig niet meer oud, maar toch een 
mijlpaal om even bij stil te staan.

Deze gids geeft een beknopt overzicht van die 
zestig jaar en is een mooie aanvulling op het 
jubileumboek dat met het 50-jarig 
jubileum is verschenen.

De jubileumcommissie hoopt dat er veel 
herinneringen boven komen drijven. 
Natuurlijk is het onbegonnen werk ieder lid of 
elke foto in dit blad te plaatsen. 

De jubileumgids is dan ook een fragment van 
de periode die achter ons ligt.

Verder vindt u in deze gids een overzicht van 
de festiviteiten die in de eerste week van 
maart 2017 gehouden worden. 
Als oprichtingsdatum houden wij vast 
aan 1 maart 1957.

De jubileumcommissie wil alle medewerkers 
en sponsoren bedanken voor hun bijdrage en 
wenst iedereen veel lees- en kijkplezier met 
deze uitgave.

Zestig jaar blauw en wit, zestig jaar vv SEH.

Harry Zwarthof
Jubileumcommissie.

Hierbij de jubileumgids 
die een een beknopt over-

zicht geeft van 
zestig jaar SEH. Het is 

een mooie aanvulling op 
het jubileumboek dat met 

het 50-jarig jubileum is 
verschenen.

Van de 
Jubileumcommissie
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‘Zestig jaar blauw en wit
Zestig jaar SEH’
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Barend de Ruiter
Voorzitter SEH

‘Wie wat bewaart, die 
heeft ook wat’, luidt een 
gezegde. Dat komt me 
bij het schrijven van dit 
voorwoord ook wel goed 
van pas, want voor me 
liggen de jubileum- 
uitgaven die verschenen 
bij het 35-jarig- en het 
50-jarig bestaan van de 
club. 

Een jaar na het 50-jarig bestaan in 2007 ben ik 
als voorzitter van de club gekozen als opvolger 
van Cees Stolk, toen de zesde voorzitter! Het is 
prachtig om die oude uitgaves nog eens door te 
bladeren en de wederwaardigheden van de club 
te lezen. De 35-jarige jubileumuitgave was 
trouwens in samenwerking met de supporters- 
vereniging die toen 15 jaar bestond. Inmiddels 
dus ook al weer 40 jaar. Proficiat!

In dit voorwoord wil ik me beperken tot de laat-
ste tien jaar en de nabije toekomst van de club. 
Voor degenen die nog 
interesse hebben in de eerste 50 jaar van de 
club liggen er nog exemplaren van het 50-jarig 
jubileum te wachten, maar op = op!
Een vereniging is, als het goed is, altijd in be-
weging. Dat is bij onze club niet anders. Nieu-
we ideeën, nieuwe plannen, het komt allemaal 
voorbij en sommigen ervan worden gerealiseerd. 
De laatste 10 jaar is er op 

diverse terreinen nogal wat gebeurd vooral 
omdat de club qua ledenaantal een behoorlijke 
groei heeft doorgemaakt. Groei is  fantastisch 
maar stelt je ook wel weer voor een aantal uit-
dagingen, want groei betekent dat je op allerlei 
terreinen moet gaan uitbreiden. Dat hebben we 
deels ook al gedaan: Er zijn vier extra kleed-
kamers bijgekomen alsmede twee grote bergin-
gen. Daarboven op een nieuwe bestuurskamer 
annex sponsorruimte en een grote berging voor 
de leasekleding.  Ook qua velden kwamen we te-
kort. De oplossing was de aanleg van een twee-
tal kunstgrasvelden, zodat er voldoende wed-
strijd- en trainingscapaciteit is. Rond een derde 
veld kwam verlichting, zodat daar ook naar 
uitgeweken kan worden bij oefenwedstrijden. 
Op het hoofdveld is nieuwe verlichting gekomen 
en tevens zijn er nieuwe palletkachels gekomen 
voor de verwarming en de douches. Inmiddels 
zijn ook de parkeerproblemen voor auto’s en 
fietsen aangepakt.

De laatste fase betreft het pimpen van de kan-
tine en de aanleg van een groot terras. 
Sportief gezien is er ook het nodige gebeurd. 
Het eerste elftal promoveerde en degradeerde in 
het afgelopen decennium, maar het 
mooiste was het behalen van het kampioenschap 
in 2015, voor het eerst weer sinds 35 jaar. Wat 
een ambiance daar in Wapenveld voor zo’n 2500 
toeschouwers. 
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In een beslissingswedstrijd werd Hattem versla-
gen, geweldig. Ook werd de Velhuisleague4Kidz 
opgericht, waarin de jongste SEH-voetballertjes 
in een eigen competitie worden opgeleid voor 
het grote werk. En hoe leuk is het de herintro-
ductie en de ontwikkeling van het meidenvoet-
bal van nabij te volgen. Een verrijking voor de 
club. Inmiddels zijn alle meidenteams in alle 
jeugdcategorieën vertegenwoordigd en gaan we 
het komend seizoen van start met een dame-
steam! 

Zes jaar geleden werd er een G-voetbalteam 
gestart. Ook een verrijking voor de club!

Een categorie mag natuurlijk niet vergeten 
worden: DE VRIJWILLIGER! In al die zestig 
jaar dat de club nu bestaat vormt die groep het 
hart van de vereniging. Ook in een tijd dat het 
individualisme en het consumentisme alsmaar 
toenemen kent onze club talloze zeer trouwe 
vrijwilligers, die zich tenvolle inzetten voor de 
club. Van leider tot scheidsrechter, van trainer 
tot commissielid en bestuurder, van lid van de 
onderhoudsploeg tot vrijwilliger in de keuken 
en achter de bar. Zonder hen zou geen team 
kunnen voetballen! Gelukkig bieden zich telkens 
weer nieuwe vrijwilligers aan om de organisatie 
draaiende te houden.

Ook de sponsoren zijn een niet meer weg te 
denken groep binnen de club. Met hun bijdrage 
vormen ook zij een verrijking voor de club en 
met hun bijdrage bieden ze de voorwaarden 
voor anderen om te kunnen voetballen. 
Geweldig!

En de toekomst? Wat er dan gaat 
gebeuren dat weten we uiteraard niet. Eén ding 
is echter wel zeker: we zullen nog meer dan 
voorheen een beroep moeten doen op onze 
vrijwilligers, zeker nu de gemeente verregaande 
plannen tot privatisering heeft. 
Maar onze vrijwilligers kennende gaat dat hele-
maal goed komen. En er is nog een ding dat 
ik zeker weet: vv SEH is toekomstproof! Een 
prachtclub, al 60 jaar lang!

Barend de Ruiter, voorzitter vv SEH

‘Voor iedereen daarom tijdens 
dit 60-jarig jubileum reden om 

een feestje te vieren.’
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S.E.H. , Sportclub Excelsior Heerde werd op 
1 maart 1957 officieel opgericht. Hieraan 
voorafgaand werd er in Heerde natuurlijk al 
heel lang gevoetbald. Ergens tussen 1900 
en 1910 is het voetbal in Heerde voort-
gekomen uit het schoolvoetbal en in sep-
tember 1912 werd er min of meer voor het 
eerst een vereniging opgericht. 

Pas in 1920 werd deelgenomen aan de 
K.N.V.B.-competitie op afdelingsniveau. In 
de buurtschappen ontstonden buurtvoet-
balclubs zoals Hoorneveensche Boys en 
Horsthoeker Boys. In die tijd werd vaak 
gevoetbald op klompen en de bal was een 
opgeblazen varkensblaas. 
Later kwamen de eerste voetbalschoenen 
met stalen neuzen en de bal werd gemaakt 
van leren stukken en met veters aan elkaar 
genaaid. Bij een harde kopbal stond de 

afdruk van die veters op het voorhoofd van 
de speler. De buurtvoetbalclubs hadden 
met name in de tweede wereldoorlog een 
groot tekort aan spelers en dat is een van 
de hoofdoorzaken geweest voor het opgaan 
van deze clubs in de v.v. Heerde. 

Opmerkelijk: de Wezeper Boys werden op 
de terugweg van Horsthoeker Boys door 
een kastelein van een naburig café bed-
reigd met een pistool of geweer, waarop de 
Wezepers het hazenpad kozen en dekking 
zochten in een sloot.
 
Tot 1957 werd gespeeld op het van Meur-
spark en in ditzelfde jaar werd door de 
gymnastiekvereniging Excelsior een 
zaterdagafdeling opgericht, de v.v. S.E.H.

‘Zestig jaar blauw en wit
Zestig jaar SEH’

De eerste 50 jaar
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In het toenmalige Veluws Nieuws van 22 
maart 1957 werd vermeld dat de gymnastiek 
vereniging Excelsior op 1 maart 1957 het 
initiatief genomen had tot oprichting van 
een zaterdagafdeling voetbal, waarvoor 
zich op dat moment 45 leden hadden op-
gegeven. De eerste leden vergadering werd 
gehouden op 4 april 1957 in het C.J.M.V. 
gebouw “Gedenk ’t Woord”. 
Met de v.v. Heerde werd samen gespeeld op 
het van Meurspark en samen werd de wa-
tervoorziening aangelegd.
Het ledenaantal passeerde de tachtig en 
er werd met vijf teams deelgenomen aan 
de competitie, twee senioren en drie ju-
nioren teams.  Onder bestuursleden J. de 

Wit, J. Stomp- horst, A. Drok, J. van de 
Maten, B. van Veen en A. Eilander werden 
de statuten en het huishoudelijk regele-
ment goedgekeurd en werd de contributie 
vastgesteld op een gulden per maand voor 
senioren, vijftig cent voor junioren en 25 
cent voor pupillen.         
Steunende leden betaalden 75 cent per 
maand. Misschien verrassend was dat in het 
seizoen 1958-1959 het eerste elftal al 
kampioen werd. 

Opmerkelijk: gastspeler Bats van Noorel 
van Vevo werd een jaar geschorst voor 
meespelen met SEH.

In 1963 werd het eerste 
elftal onder trainer Klein 
Klouwenberg wederom 
kampioen en promoveerde 
naar de eerste klasse afdel-
ing Zwolle. De bestuursver-
gaderingen werden nu 
gehouden in zaal Hunze. 
De v.v. Heerde verhuisde 27 
augustus 1963 naar sport-
park Molenbeek, niet veel 
later gevolgd door vv S.E.H., 
die haar vergaderingen nu in 
het clubgebouw hield.
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In het seizoen 1967-1968 degradeerde het 
eerste elftal naar de 4e klasse K.N.V.B. 

Opmerkelijk: het wassen van de shirts 
kostte toen 50 cent. Opstellingen en in 
welk elftal iemand speelde werden op za-
terdagmorgen op de deur gehangen.

In het jaar 1970 werden de pupillen 2 kam-
pioen en op dat moment werd er met 5 
senioren en 6 junioren teams deelgenomen 
aan de competitie. 

Opmerkelijk: er werd wederom een bromfi-
etsrace gehouden met optreden van de Cats 
en wegens tekort aan kleedruimte werden 
twee schaftwagens gekocht.

In 1972 werden aanvragen ingediend voor 
reclameborden en voor de bouw van vier 
kleedkamers en twee scheidsrechterkamers. 
Bovendien werd een geluidsinstallatie aan-
geschaft. In het seizoen 1973-1974 werd 
besloten strafzaken op de desbetreffende 
leden te verhalen. Zowel in 1974 als in 
1975 werd het tweede elftal kampioen. In 
dat laatste jaar werden ook twee dug-outs 
gebouwd. 

Opmerkelijk: in 1976 vierde Heerde het 800 
jarig bestaan en werd H. van de Put twee 
wedstrijden geschorst in verband met deel-
name aan het zogeheten buurtvoetbal.
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In 1976 werd een vergadering 
belegd voor de oprichting van 
de Supportersvereniging, samen 
met het hoofdbestuur, werden 
stenen kaartverkoophokjes 
gebouwd en kwam er een nieuwe 
lichtinstallatie. 

Opmerkelijk: Dhr. W. Veldkamp 
stopt na vele jaren als kantinebe-
heerder.

Voor het eerst werd een hutspot-
toernooi (nu familietoer-
nooi) georganiseerd, werd 
vv SEH 7 kampioen, kwamen een 
damestoilet en lagere urinoirs 
voor jeugdleden en werd een 
mededelingen bord geplaatst. 
Op 5 november 1977 werd de 
supportersvereniging definitief 
opgericht. 
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Op 2 januari 1978 werd de eerste nieuw-
jaarsreceptie gehouden en kwamen er twee 
losse oefendoelen bij. Het aantal leden 
bedroeg op dat moment 450 en mede door 
de toename van het aantal leden werden 
twee velden achter de S.E.H. velden aange-
legd, een voor Heerde en een voor vv SEH.

In 1980 werden twee velden aan de over-
kant van de weg aangelegd voor vv SEH en 
kreeg Heerde het achterste veld (veld 3) 
erbij. Het eerste elftal werd wederom kam-
pioen. Een dames- en meisjesafdeling 

werden opgericht met daarbij gescheiden 
kleedkamers. De teams werden regelmatig 
kampioen en in 1989 werd zelfs met vier 
teams gespeeld. Later werd deze afdeling 
(tijdelijk) opgeheven.

Opmerkelijk: discussie over invoeren toto 
en lotto, zestig stoelen van supportersv-
ereniging als geschenk en een jubileum-
wedstrijd tussen het eerste elftal en het 
oud-eerste elftal.
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Op 17 augustus 1984 werd het nieuwe 
sportcomplex officieel overgedragen, 
sportpark “De Eeuwlanden”, was geboren.
De accomodatie bestond uit:
Drie speelvelden, een trainingsveld, grote 
parkeerplaats, clubgebouw, 10 kleedkamers, 
twee scheidsrechterkamers, vergaderruimte, 
EHBO, opslag, twee bestuurskamers, 
toiletten en keuken. 

Opmerkelijk: de eerste steen werd gelegd 
door de directie van Transportbedrijf Rein 
de Jong.

In 1985 werd de afdeling zaalvoetbal op-
gericht en in 1986 werd het eerste elftal 
kampioen. 

Opmerkelijk: de oranje bezem bleek het 
meest geschikt voor een 
bezem-veeg-apparaat voor de voetbal-
schoenen. 
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In 1986 kwamen ook de verlichting op de 
parkeerplaats en een geluidsinstallatie. 
Zowel dames 1 als het 5e elftal werden 
kampioen.

In 1987 werd de wekelijkse dansavond in-
gevoerd en werd er gesproken over een 10e 
seniorenelftal. Op 1 maart werd het 30-jarig 
bestaan gevierd en kregen alle leden een 
grote krentenbol. 
In het seizoen 1989-1990 werd de 
lichtinstallatie in gebruik genomen met 
een wedstrijd tegen FC Twente.
In 1991 telde de vereniging 458 leden en 
werd een lichtmast geplaatst op de strook 
naast veld 3. In 1993 werd na een omvang- 
rijke organisatie de automatische betaling 
ingevoerd en werd de contributie per 
kwartaal geind. Daarna kwamen er abri’s 
bij de andere velden en een commentaar-
positie bij het hoofdveld. 

Bovendien verscheen voor het eerst een 
elektronisch scorebord en kwamen er een 
kaartverkoopruimte en omheinde 
fietsenstalling op het sportpark.
In 1977 werd het 40-jarig bestaan gevierd 
en het 25-jarig bestaan van de 
supportersvereniging en werd het 
“Stinus van Noorel Toernooi”, voor overige 
senioren ingevoerd. Begin 2000 was een 
moeilijke periode op bestuurlijk gebied en 
een nieuw bestuur ging aan de slag met 
gezond maken van de vereniging. 
De club van Honderd ontstond en er 
konden reclame zeskanten worden gekocht 
voor in de kantine. Het ledenaantal was 
gestegen naar 520 en er waren maar liefst 
115 vrijwilligers werkzaam bij vv SEH. 

Opmerkelijk: het eerste elftal promoveerde 
door een overwinning  op W.Z.C. in een 
rechtstreekse promotiewedstrijd.
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De M.K.Z.-crisis was ook bij vv SEH 
voelbaar: enkele zaterdagen werd er niet 
gevoetbald. In 2002 was er een schenking 
van de supportersvereniging: de statribune. 
In de kantine kwamen een voetbalspel en 
tafeltennistafel. 
Door een opschoning van het ledenbestand 
daalde het aantal leden naar 488. 
Belangrijk voor 2002/2003 waren de 
bouwactiviteiten, uitbreiding en modernise-
ring van kleedkamers en toiletten.

Opmerkelijk: een grote lopathon wordt door 
een groep leden georganiseerd met als gast 
Jacco Eltingh en een opbrengst van €10.000.

Enkele opvallende zaken in de daarop 
volgende jaren waren de aanleg van een 
tegelpad, plaatsing van een satellietschotel, 
nieuwe audio-installatie en de beslissing dat 

voor 12.00 uur niet meer gerookt mocht 
worden in de kantine. Nieuw is de zoge-
naamde Blue and White Party. In 2006 
verscheen de eigen website en een omheind 
terras met meubilair. 

Opmerkelijk: de oprichting van het rec-
reantenteam, boven de veertig jaar, niet 
spelend in competitieverband, maar juist 
onder elkaar of op toernooien op woens-
dagavond en zaterdagmiddag. 

Ook werd naast de familiedag een jeugd-
weekend met overnachting georganiseerd.
In het jaar 2007 werd het 50-jarig 
bestaan gevierd met vele hoogtepunten: 
feestavond, reünie, wedstrijd tegen Lucky 
Ajax met Ali B., K.N.V.B. voetbaltruuk en 
een CD met clublied.
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Clublied vv SEH

Refrein:
Blauw en wit, blauw en wit

Zijn de kleuren van de club SEH
Blauw en wit, blauw en wit,

kleuren van een ploeg waar pit in zit.

In ons mooie Heerde is een club ja SEH
jong en oud kan voetbal spelen dames doen ook mee

SEH betekent excelsior steeds hoger aan
gooi die bal toch voor

zingen wij in koor
SEH wordt kampioen

Refrein

Hoog bij ons in ‘t vaandel staat sportiviteit
vijf en twintig jaren al dat is een hele tijd

Winnen of verliezen excelsior blijft bestaan
Vooruit SEH’ers met z’n allen er tegen aan

gooi die bal toch voor
zingen wij in koor

SEH wordt kampioen

Refrein

Laten wij als leden van een club als SEH
samen werken samen bouwen dat is onze taak

Eenheid is belangrijk daar moeten wij voor staan
Vooruit SEH’ers met z’n allen er tegen aan

gooi die bal toch voor
zingen wij in koor

SEH wordt kampioen

Refrein

Tekst en muziek: 
Henk Noordman
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‘Zestig jaar blauw en wit
Zestig jaar SEH’

De laatste 10 jaar

Het 50-jarig bestaan van 
voetbalvereniging SEH werd uitgebreid 
gevierd in 2007. Er was onder andere 
een wedstrijd tegen de oud eerste 
elftal spelers van Ajax (Lucky Ajax). 
Rond die periode is er ook gestart 
met het uitbreiden van de 
mogelijkheden voor spelende leden. 

Zo is de vereniging ongeveer tien jaar 
geleden begonnen met de Minipups; de jong-
ste talenten van vier en vijf jaar, die iedere 
zaterdagmorgen door weer en wind hun tal-
enten tonen. Enkele tientallen talentjes zijn 
dan volop in beweging.

Ook een kleine tien jaar geleden is er begon-
nen met veteranen (recreanten) afdeling voor 
de 40-plussers. Daarmee werd er afscheid 
genomen van het achtste elftal.

 
 

De spelers trappen nu iedere woensdagavond 
en zaterdagmiddag nog een balletje met 
elkaar. Een groot succes, zo blijkt; 
de afdeling begon met circa 14 spelers en 
bestaat nu uit meer dan dertig man.
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In het seizoen 2009-2010 werd er binnen 
de vereniging weer gestart met een dames/
meisjesteam

Belangrijke initiatiefnemer daarin was de 
huidige voorzitter, Barend de Ruiter, die in 
november 2008 het voorzitterschap heeft 
overgenomen van Cees Stolk. Gedurende de 
afgelopen seizoenen is het aantal meiden-
teams gestaag gegroeid. Voor het seizoen 
2016-2017 is er zelfs in iedere leeftijdsca-
tegorie bij de jeugd een meidenteam inge-
schreven!

De invoering van het dames/meidenvoetbal 
is niet het enige. In het seizoen 2010-2011 
is gestart met G-voetbal (spelers met een 
beperking) en de Veldhuis League4Kidz 

(jongens en meisjes van 6 en 7 jaar). Ook 
kwam er een extra mogelijkheid bij voor 
mensen (voornamelijk mannen) die bij-

voorbeeld vanwege werk of familie niet op 
zaterdag op het sportpark konden zijn: de 
veteranen 35+, die op vrijdagavonden in 
een reguliere competitie spelen.

Mede vanwege de uitbreiding van alle mo-
gelijkheden om te voetballen bij vv SEH is 
het aantal leden in de periode 2008 – 2011 
gestegen van 535 naar 670 leden. 
Het eerste elftal haalde in het seizoen 
2010-2011 de nacompetitie, maar kon van-
uit de 4e klasse geen promotie naar de 3e 
klasse bewerkstelligen. In een beslissings-
wedstrijd tegen het Zwolse HTC in Wezep 
moest het hoofd worden gebogen. Het jaar 
daarop promoveerde de ploeg door EZC’84 
uit Epe te verslaan in een beslissingswed-
strijd.

In het seizoen 2012-2013 wist vv SEH zich 
met moeite te handhaven in de 3e klasse 
via de nacompetitie.
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Opmerkelijk: SEH moest in de nacompeti-
tie speciaal voor de strafschoppen afreizen 
naar Dieren, omdat in een eerder duel te-
gen Alverna de scheidsrechter was vergeten 
penalty’s te laten nemen. Daardoor was niet 
duidelijk wie de winnaar zou zijn bij een 
gelijk aantal punten.

Door de sterke groei van vv SEH ontstond 
een gebrek aan faciliteiten; te weinig kleed-
kamers en te weinig speel- en trainingsca-
paciteit. In 2010 heeft de gemeenteraad van 
Heerde een krediet ter beschikking gesteld 
voor de bouw van twee extra kleedkamers.

Met behulp van veel vrijwilligers en spon-
soren kon in het najaar van 2011 – na een 
lange voorbereidingstijd – gestart worden 
met de uitbouw van het verenigingsgebouw. 
Aan de noordzijde is het gebouw uitge-
breid. Bovenop twee nieuwe kleedkamers 
en twee grote bergingen is een nieuwe 
bestuurskamer gebouwd, die ook dienst kan 
doen als sponsorruimte en vergader- en 
instructieruimte.

Het capaciteitsprobleem werd (grotendeels) 
opgelost doordat de gemeente Heerde in 
2012 een krediet beschikbaar stelde, waar-
mee twee fraaie kunstgrasvelden plus een 
‘pannakooi’ konden worden aangelegd.

Dit laatste werd mede mogelijk gemaakt 
door één van de vele loyale sponsors. 
Hierna was vv SEH in combinatie met de 
verder bestaande natuurgrasvelden up-to-
date, maar de druk op de organisatie bleef 
bestaan. Dit door onverminderde aanwas 
van voornamelijk jeugdleden. Vv SEH heeft 
nog altijd in alle geledingen een uiterst 
positieve samenstelling,
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wat in het jaar 2015 heeft geresulteerd in 
een ledenaantal van ruim 700. De club telt 
momenteel zelfs circa 760 leden, waarmee 
het de grootste vereniging is binnen de ge-
meente Heerde.
Successen worden nooit alleen op de 
groene mat gerealiseerd. Rondom een 
organisatie zijn vele leden en disciplines 
actief om de juiste faciliteiten te realiseren. 
Men noemt het een ‘gezond sportklimaat’. 

Dit is zeker binnen de vv SEH organisatie 
het geval, waarbij maatschappelijke ontwik-
kelingen niet worden genegeerd. Voorbeeld 
daarvan is de reis die William Bax, Frank 
Raveling en Jan van Egteren in 2012 maak-
ten naar het Afrikaanse Ethiopië. De vereni-
ging is met het door hun opgehaalde spon-
sorgeld twee jaar lang sponsor geweest van 
vier doventeams.

En ook anticiperen op de algemene politie-
ke en bestuurlijke ontwikkelingen met be-
trekking tot privatisering. De trainings- en 
speelkledinglijn werd aangepast door een 
traject te starten via een meerjarig lease-
plan. Sponsors worden actief benaderd en 
er wordt samengewerkt met betrekking tot 
publiciteitsacties, zoals de algemeen beken-
de ‘plaatjesacties’ van een bekende super-
markt. PR-activiteiten worden ondernomen, 
waaronder de jaarlijkse huis-aan-huis ver-
spreiding van de algemeen gewaardeerde 
SEH Presentatiegids. Ook wordt al geruime 
tijd niet geschroomd om digitale mogelijk-
heden zoveel mogelijk te benutten, zoals 
een fraaie website. Daarnaast kunnen men-
sen tegenwoordig via de social media (Twit-
ter) lezen over het wel en wee van deze 
voetbalclub. Door die ontwikkelingen is 
er gemotiveerd afscheid genomen van het 
bijna 60-jarig oude clubblad “de SEH-er”. In 
plaats daarvan verschijnt er nog wel ieder 
kwartaal een (digitale) nieuwsbrief, met de 
belangrijkste zaken.

Clubmensen kent SEH ook. Een mooi voor-
beeld daarvan is Fred Visser. 
De jeugdtrainer is tientallen jaren actief 
geweest om de pupillen beter te leren 
voetballen. In mei 2014, toen hij ook 80 
jaar werd, is hij daar uitgebreid voor in het 
zonnetje gezet. 
Zowel door de club als door de KNVB, in de 
vorm van een erespeld. Bij SEH werd hij tot 
lid van verdienste genoemd.



Ieder jaar zijn er binnen de organisatie 
vele teams – van jong tot oud(er) – die een 
kampioenschap kunnen vieren. Maar in het 
seizoen 2014-2015 was in die zin uitzonder-
lijk. Niet alleen vele ‘lagere’ teams mochten 
feest vieren, ook vv SEH 1 wist in een zin-
derend beslissingsduel in Wapenveld tegen 
vv Hattem dankzij een 2–1 overwinning het 
kampioenschap in de 4e klasse te 
veroveren. Hiermee werd promotie naar de 
3e klasse afgedwongen.
Circa 2500 toeschouwers hebben deze 
spannende voorstelling, nota bene op 
de velden van WZC, bijgewoond en vele 
SEH-supporters hebben de hierop volgende 
feestelijkheden meegemaakt. Als afsluiting 
van alle festiviteiten volgde een collectieve 
huldiging van alle kampioensteams op 
het SEH-veld. Na afloop van dat seizoen 
nam clubicoon Richard van de Streek 
afscheid na een periode van meer dan 17 
jaar afscheid van het eerste elftal. Maar de 
opvolging staat gelukkig al klaar.

Opmerkelijk: in de laatste competitiewedstrijd moest SEH 1 ook in en tegen Hattem, maar 
toen moest het vlaggenschip het hoofd nog buigen. Het kampioenschap was de eerste in 
dertig jaar van het 1e elftal.
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Als klap op de vuurpijl volgde nog in december 2015 het eerste kampioenschap van het 
G-team. Een grootse sportieve afsluiting van het kalenderjaar. Traditioneel is inmiddels 
ook de wedstrijd tussen het G-team en het eerste elftal, voorafgaand aan de nieuw-
jaarsreceptie. 

Sinds een jaar of tien verschijnt de prachtige presentatiegids die huis aan huis verspreid 
wordt in het dorp Heerde.

In het voorjaar van 2016 konden weer drie ploegen, waaronder de A1, een kampioenschap 
vieren. Het eerste elftal wist zich in het seizoen 2015-2016 knap te handhaven in de 3e 
klasse.

Het vlaggenschip van vv SEH speelt in het seizoen 2016-2017 in de 3e klasse C. Met een 
op papier fantastische indeling, want buurtverenigingen als WZC, Vevo, Hattem, 
Hatto-Heim en Oene zijn allen in dezelfde competitie ingedeeld. De eerste selectie staat 
voor het tweede jaar op rij onder leiding van Harderwijker Sander Goosensen.

Dit seizoen zal er ook weer verder worden gewerkt aan het sportpark. Er komen 44 
parkeerplaatsen bij, door de fietsenstalling te verplaatsen. Ook komt de ingang van het 
sportcomplex meer richting de kantine te liggen en wordt het fietspad verwijderd. 
Daardoor heeft de vereniging voorlopig weer voldoende parkeergelegenheid voor haar 
circa 760 leden en is de club helemaal klaar voor haar 60-jarig jubileum, in maart 2017. 
U toch ook?
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DJ KIDZ
De leukste muziek- en kindershow van het hele land

Meer info: kidz-dj.nl

15.00 - 17.00 uur  voor minipups en F-jeugd
(max. 1 ouder/begeleider per kind)

18.00 - 20.00 uur  voor E- en D-jeugd

     
BB FREESTYLE

Demonstratie professioneel straatvoetballer 
Clinic  /  Poolball  /  Snelheidsmeter

meer info: www.bbfreestyle.nl

17.00 - 19.30 uur  voor C-jeugd
19.30 - 22.00 uur  voor B-jeugd

19.00 - 23.30 uur RECEPTIE EN SPORTCAFE (alleen voor genodigden)
Gasten: Gert Jakobs (oud wielrenner)
en Arne Slot (oud prof PEC Zwolle)

en Eddy van der Ley (sportjournalist)

UITDELEN VAN GEBAK ALS PRESENTJE AAN DE BEWONERS VAN DE HEERDER TEHUIZEN

GROTE FEESTAVOND MET UITSLAG VERLOTING

19.30 - 24.00 uur
* A-jeugd * G-team * senioren* vrijwilligers * overige leden

* ook partners zijn van harte welkom!

Slotweekend met o.a. grote BBQ en wedstrijd oud PEC tegen SEH 1

PROGRAMMA 
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