


het eerste veld

Hoe het begon.

Op 1 oktober 1955 besloten een groepje
voetballiefhebbers uit De Valk een voetbal-
vereniging op te richten. De nieuwe club 
kreeg de naam “Valkse Boys”. Al na 4 jaar 
fuseerden deze boys met de “v.v. Wekerom”.

De nieuwe naam werd “v.v. S.D.S.’55. de 
Valk-Wekerom”. De afkorting SDS staat voor 
“Sterk Door Samenwerking” met als
oprichtingsjaar 1955. 
De eerste voorzitters waren Anton Heiting
en Gerrit Hop. 

Het eerste veld.

Al gauw kon men aan de Meenthorsterweg te 
De Valk een veld huren.
 
Het toenmalige bestuur sloot een lening van 
ƒ102,50 af om een kleedhok te bouwen.
In dit “hok’ was geen water en geen toilet aan-
wezig! In 1956 gaf de KNVB officieel toestem-
ming om competitiewedstrijden te spelen en 
het elftal werd ingedeeld in de 2e klasse van 
de toenmalige afdeling Arnhem.

Anton Heijting
1955-1959
1962-1967

Gerrit Hop
1960-1961

hoe het allemaal begon...

de eerste voorzitters



het eerste kampioenschap!
Het jaar 1967 was een bijzonder jaar: 
voor het eerst in de korte geschiedenis van SDS’55 werd het 
kampioenschap behaald. 

Het kleedhok werd uitgebreid en er kwam (koud) water, tevens 
werd er trainingsverlichting aangelegd. Voor die tijd was dat een 
hele verbetering!

Het kampioenselftal van 1967
Staand v.l.n.r : Wim Schut, Scheidsrechter: Roel Davelaar, Wijnand
Duits, Evert Bouw, Jan Schipper, Reijer Plantagie en Wim van Lagen.
Zitten v.l.n.r: Dik van Dijk, Jaap Hek, Hennie van Ee, Steven Mulders en
Cor Bruil



de eerste betaalde trainers

Marinus Janssen 
1968 en 1974

Bertus van Milligen
1967 - 1984

Wim de Haan 
1969

Willem de Buckviel 
1970 en 1971

Ook in 1967 werd Bertus van Milligen voorzitter, hij zou deze functie 17 jaar bekleden. Verder kwamen de eerste betaalde trainers 
werken bij SDS’55: o.a. Marinus Janssen en Willem de Buckviel. In 1971 werd SDS’55 weer kampioen en promoveerde naar de 
‘grote’ KNVB. Helaas keurde diezelfde KNVB het veld af voor competitiewedstrijden en dus moest het eerste team haar competi-
tiewedstrijden gaan spelen in Lunteren. In 1974 liep het huurcontract af van het veld aan de Meenthorsterweg. De lagere elftallen 
moesten uitwijken naar Otterlo waar zowel getraind als gespeeld werd.

1971: SDS’55 werd weer kampioen!



Een nieuw complex voor 
SDS’55

Ondertussen was de gemeente Ede op zoek 
naar ruimte voor een nieuw sportcomplex en 
het bestuur organiseerde allerlei acties om 
aan geld te komen voor een eigen clubhuis. 
Het nieuwe complex met één wedstrijdveld, 
een kleine oefenhoek(gravel) met verlichting 
en kleedaccommodatie werd geopend aan de 
Koperensteeg te Wekerom

Eind 1976 was het nieuwe clubhuis gereed, 
gebouwd met de hulp van heel veel clubleden.

een nieuw complex...



In 1980 werd het 25-jarig bestaan groots gevierd, met o.a.
een wedstrijd tegen de oud-internationals en een jubileumboek.

SDS’55 bleef maar groeien en ook de jeugdafdeling breidde uit. In 1982 
kwam er zelfs een dameselftal. Helaas was dat maar voor een paar jaar.

In 1984 trad Bertus van Milligen af en als dank voor zijn vele werk voor 
SDS’55 werd hij benoemd tot erelid. Tevens ontving hij de gouden waarde-
ringspeld van de KNVB. Helaas vond men toen geen opvolger voor hem. 
Bert Top heeft ongeveer deze functie 6 jaar waargenomen.

25 jarig jubileum...

Bertus van Milligen 
1967 en 1984

Bert Top
1985-1990

1982: SDS’55 kreeg haar
eerste dameselftal.



 
In 1986 werd het sportpark uitgebreid met een twee-
de veld, wat nu het huidige hoofdveld is. Ook werd de 
kleedaccommodatie uitgebreid. Een jaar later werd 
het clubhuis vergroot.

Er kwam een grotere bestuurs- en vergaderkamer bij, 
weer met de hulp van een groot aantal vrijwilligers.

een extra veld...



1987, de start van een groot 
zaalvoetbaltoernooi. 

In 1987 startte SDS’55 met het organiseren 
van een groot zaalvoetbaltoernooi voor alle 
Edese voetbalvereningen. Dit werd een groot 
succes en het toernooi bestaat nog steeds.

ZaalvoetbaltoernooiHet SDS team uit de beginjaren 
van het toernooi



In 1991 vond men eindelijk in de persoon van Her-
man Sündermann een nieuwe voorzitter. En in 1995 
bestond SDS’55 40 jaar.
Natuurlijk werd dit jubileum groots gevierd, met 
een grote feesttent op het trainingsveld.

Voor de tweede keer werd een jubileumboek uitge-
geven. Ons eerste team speelde in deze jaren in de 
3e klasse KNVB met een negatieve uitschieter van 
één jaar in de 4e klasse(1994/1995), maar ook twee 
keer in de 2e klasse(1996-1997 en 1999-2000).

Door de lagere elftallen en de jeugdteams werden 
diverse kampioenschappen behaald.
In 2003 kwam de damesafdeling opnieuw tot stand. 
Het damesteam behaalde zelfs een kampioenschap.

De trainingsaccommodatie van SDS’55 werd te klein. 
Gelukkig heeft de gemeente Ede het B-veld omge-
bouwd tot een wetra-veld(wedstrijd-en trainings-
veld) met verlichting.

Het clubhuis werd enkele keren aangepast: in 2003 
werd de keuken vergroot en gemoderniseerd. Verder 
werd er een magazijn aan het clubhuis gebouwd.

In 2004 werd het clubhuis voorzien van een nieuwe 
dakbedekking en in 2005 werd een grote rijwielstal-
ling aangelegd, wederom door veel vrijwilligers. 

40 jarig jubileum

Herman 
Sündermann

1991 - 2011



In 2005 alweer een jubileum; Het 50-jarig be-
staan. SDS’55 zou SDS’55 niet zijn om dit feit op 
een geweldige manier te vieren. Er waren activi-
teiten voor jong en oud.

En voor de derde keer verscheen er weer een 
jubileumboek. In 2007 zijn veel vrijwilligers gestart 
om de kleedaccommodatie uit te breiden met twee 
kleedkamers, een verzorgingsruimte en een ber-
ging. In februari 2008 is deze uitbreiding in gebruik 
genomen. 

50 jarig jubileum

het jubileumboek50
1955-2005



Feestje in Easterein!

Het 55-jarig bestaan werd 
gevierd met een dagje uit 
bij onze naamgenoot SDS 
uit Easterein, Friesland. 

Hier volgde een onvergetelijke dag, met vele 
sportieve onderlinge wedstrijden tussen de 
elftallen van SDS en SDS’55.
De dag werd afgesloten met een groot feest 
in Easterein.

Dagje Frieslaaand



Grote wens in vervulling

Na onderhandelingen met de gemeente en aannemer over 
de indeling en zelfwerkzaamheden kan ook de oefenhoek 
voorzien worden van een kunstgrasveld.

Op 24-5-2013 beginnen diverse vrijwilligers met allerlei 
zwaar materieel met het weghalen van alle hekken, doe-
len en andere obstakels. Hierna was het aan de aannemer, 
en werd het oude veld binnen no time omgetoverd tot een 
prachtig kunstgrasveld. Ook kwamen er diverse parkeer-
plaatsen bij.

Ondertussen waren de vrijwilligers in de avonden bezig met 
allerlei werkzaamheden. Onder andere grasstenen leggen, 
rasters in de hekken plaatsen, en allerlei andere zaken.
Dit alles met de nieuwe toegangspoort die een jaar daarvoor 
was gerealiseerd. 6 september 2013 was de officiële opening 

van het compleet vernieuwde sportpark. 
Met als afsluiting een daverend feest . Met deze fase heeft 
SDS zijn naam weer eer aangedaan. Sterk Door Samenwer-
king. Op de volgende pagina ziet u een paar prachtige compi-
latie met foto’s van het hele proces inclusief de feestavond.

Opeens is daar het bericht van uit de gemeente Ede dat SDS een 
kunstgrasveld gaat krijgen.

In 2011 werd de huidige toegangspoort van sportcomplex 
de Beek vernieuwd.  Wat ook dit keer door vrijwilligers 
werd gerealiseerd.



een paar prachtige compilaties


