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Ende dispereert niet
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Toelichting op ons motto:

De uitdrukking “ende dispereert niet” werd door onze legendarische voorzitter Jan Veenendaal in de
50-er en 60-er jaren van de vorige eeuw, altijd als afsluiting gebruikte bij zijn periodieke bijdrage aan
ons clubblad. Het is een uitdrukking die aangeeft dat we, ondanks tegenslagen , de moed erin
moeten houden. “Ende dispereert niet” betekent “wanhoop niet’.
M.a.w., wanhoop niet wanneer, in ons Walking Football-geval, er weer eens een pass mislukt, een
schot ver naast gaat , je struikelt door een zelf ingezette schijnbeweging.
Doorgaan , blijven oefenen: ende dispereert niet!!
Historisch gezien wordt de herkomst van dit gezegde gelinkt aan Jan Pieterszoon Coen.
Het zou zijn lijfspreuk zijn.
Citaat; Jan Pieterszoon Coen (1587-1629), gouverneur-generaal van Nederlands Oost-Indië, 16191623 en 1627-1629. De uitdrukking komt het eerst voor in het slot van zijn brief uit 1618 aan het
bestuur van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de Heeren Zeventien: “Dispereert niet, ontsiet
uwe vyanden niet, daer en is ter werelt niet dat ons can hinderen... “.

Korte clubhistorische schets over de start en de beginjaren van VVO

Op de derde dag van maart in 1901 komen negen jongelui bij elkaar in de huiskamer achter de
sigarenwinkel van van de Bovenkamp aan de noordkant van de Hoofdstraat. Nu staat op die plek de
ABN/Amro bank. De meesten aanwezigen zijn jongens die op de kostschool van Allan zitten.
Hun ouders wonen en werken in voormalig Nederlands-Indië als bestuursambtenaar en plantageeigenaar. De jongens volgen in Arnhem onderwijs aan de HBS op het Willemsplein.
Zoals in steeds meer Nederlandse plaatsen moet ook in het stille dorp Velp aan de Veluwezoom een
voetbalclub komen.
Een naam is gauw gevonden: Olympia, voor wie zijn klassieken kent, het Griekse heiligdom van de
sport. En de meesten van de jonge oprichters kennen hun klassieken, want zij stammen uit hogere
standen en volgen hoger onderwijs.
Dat Rein, baron van Pallandt (Heer van Rosendael) zich aansluit bij de oprichters, heeft de historie van
VVO mede bepaald. Olympia is een Velpse club, maar de navelstreng verbindt haar voor altijd met het
kasteel Rosendael
Zo is VVO dus onder de naam VV & AC "Olympia" op 3 maart 1901 opgericht en was daarmee één van
de eerste voetbalverenigingen in de regio.
Baron van Pallandt, eigenaar en bewoner van Kasteel Rosendael stelde een ‘ stukse bouwland’ aan de
van Genestetlaan in Rozendaal ter beschikking, waarop de vereniging kon voetballen. Dit terrein werd
in de volksmond ‘De Knollenkamp’ genoemd, wat weinig goeds doet vermoeden over de kwaliteit van
het terrein. De baron laat het terrein ‘speelklaar’ maken en bedingt nimmer huur.
Als dank daarvoor koos VVO voor het tenue de kleuren van de familie van Pallandt: geel en zwart.

Kort en goed; VVO was een vereniging (met een stevige ballotagecommissie) van de gegoede
burgerij en middenstanders, met een lijntje naar het adellijke en feodale gedachtegoed van de
kasteelheer. Dat heeft intern in de 30-er jaren van de vorige eeuw, nog wel eens tot spanningen
binnen het bestuur geleid. Op enig moment leidde dat ertoe dat de baron VVO zelfs verbood om op
zijn terrein te spelen. Voorzitter Schram, van gegoede komaf en op de hand van de baron, legde zijn
voorzitterschap neer. Dat moment wordt in de geschiedschrijving van VVO wel eens gekarakteriseerd
als het moment dat VVO langzamerhand afscheid ging nemen van het predicaat ‘elite club’.
De vereniging werd ook steeds meer toegankelijk voor de groeiende middenklasse en de geschoolde
arbeider. Dat sloot aan bij de maatschappelijke en sociale ontwikkeling van die tijd. Sport was voor
WO1 voor de elite. Dat veranderde daarna.
Maar de beeldvorming bleef. Nette club, ‘kak’, witte-boordenclub, kapsoneslijers, etc.
Daar zullen wij het mee moeten doen.
De jongste loot aan de VVO-boom is sinds augustus 2017 het fenomeen Walking Football .
Een logisch (voorlopig) sluitstuk op de maatschappelijke ontwikkeling Gezondheid en Bewegen en
Meer bewegen voor Ouderen.
Na de geboorte van 35+ en 45+-voetbal nu de in de afgelopen jaren stormachtige ontwikkeling van
het 60+ voetbal, te weten Walking Football.
Met een vaste kern van 14 spelers wordt er wekelijks op de dinsdagochtend getraind onder leiding
van een ervaren trainer. Na een half jaar ontgroeien we de opstart fase en willen we in 2018 ons ook
extern gaan manifesteren door het spelen van wedstrijden en toernooien tegen zusterverenigingen in
de regio. Doe met ons mee en meld u aan!
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Velp/Rozendaal
Februari 2018

