
De grote wedstrijd 

Lemelerveld-Dalfsen, een impressie 

Eindelijk is het dan zover. Deze derby staat al weken in mijn 

agenda. De heenwedstrijd, in Dalfsen, heb ik ook gezien. Dit is 

me toen zo goed bevallen (leuke wedstrijd, een nipte 3-2 voor 

Dalfsen), dat ook deze ‘return’ niet wil missen. Ook dit keer 

zijn de weergoden ons goed gezind. Het lijkt wel lente. En dus 

zijn de velden bespeelbaar en kunnen we voetballen. 

De ‘voorbeschouwing’ van deze wedstrijd begint voor mij al 

op 2 januari, in het gemeentehuis van Dalfsen, tijdens de 

Nieuwjaarsreceptie. Daar spreek ik Erica van Lente. Inmiddels 

is zij de nieuwe burgemeester van de gemeente Dalfsen. 

Maar op dat moment is zij nog ‘in burger’. Naast de beste 

wensen voor het nieuwe jaar, attendeer ik haar ook op de 

komende wedstrijd tussen Lemelerveld en Dalfsen. Deze 

schrijft ze in haar agenda. 

Op zaterdagavond, voorafgaand aan de wedstrijd, ga ik voor 

in de H. Mis in de kerk in Dalfsen. Aan het eind, na de zegen 

en het slotlied, zeg ik tegen de aanwezigen: “Nog even dit. 

Zoals U weet wordt morgen (zondag) de grote wedstrijd 

Lemelerveld-Dalfsen gespeeld. Nu ben ik pastoor van Dalfsen 

maar ook van Lemelerveld. Daarom wensen we de teams van 

Dalfsen, maar ook van Lemelerveld, morgen veel succes. Voor 

allen een mooie middag en hopenlijk een sportieve strijd.” 

Mijn woorden worden door de kerkgangers met een glimlach 

begroet. Alleen één van de jongere misdienaars begrijpt het 

nog niet helemaal. Maar als ik hem in de sacristie uitleg, dat 

het gaat om een soort van Ajax-Feijenoord, maar dan in de 



gemeente Dalfsen, gaat het ook hem dagen en zie ik ook bij 

hem een brede glimlach. 

Op zondagmorgen heb ik nog twee vieringen in een heel 

ander deel van onze parochie, in Slagharen en Hardenberg. 

Maar al aan de koffie in Slagharen merkt een mevrouw op, 

dat ik helemaal glim als ik vertel over de derby later die dag. 

Men waagt nog een poging om mij te verleiden tot een 

bezoek aan EMMS (de voetbalvereniging uit Slagharen), dat 

op deze middag ook thuis speelt, maar daar ga ik niet op in. 

Daar ben ik op 3 februari al geweest, mijn reis gaat 

vanmiddag naar Lemelerveld. Uitgedost in ‘shirtreclame’ – 

een windjack met opdruk van NKS Voetbal (NKS staat voor 

“Nederlandse Katholieke Sportbond”, hiervan ben ik 

geestelijk adviseur) ga ik op weg. 

Eenmaal aangekomen in Lemelerveld, zie ik op sportpark 

“Heidepark” een mooie ambiance. Er zijn geen 1500 

bezoekers, zoals iemand op de tribune suggereert, maar er is 

wel flink wat volk. Voor de jeugd is er een groot springkussen. 

Ook de nieuwe hoogheid van Dalfsen (prins Oetra) en de 

jeugdprins van Dalfsen (prins Pek) met zijn raad van elf, zijn 

present. Door de thuisspelende vereniging zijn ‘kosten noch 

moeite gespaard’ om er iets moois van te maken. Voor het 

begin van de wedstrijd krijgt één van de spelers van 

Lemelerveld van de prins een onderscheiding. De aftrap 

wordt verricht door de jeugdprins, samen met de pupil van de 

week. Deze laatste mag ‘opstomen’ naar het doel van 

Dalfsen, en daar schiet hij natuurlijk raak. Een voorteken voor 

de wedstrijd, die nog gespeeld zal gaan worden ? 



De eerste helft is in mijn beleving vrij ‘tam’. Beide teams zijn 

voorzichtig. Zijn ze bang om te verliezen ? Het ‘heilig vuur’ 

moet duidelijk nog ontbranden. Langs het terrein is er meer 

vuurwerk dan in het veld. Wel zie ik een goede 

scheidsrechter, de heer Makkinga. Hij heeft het niet moeilijk, 

maar door een paar vermaningen en door de variatie in de 

intonatie van zijn fluitsignalen, laat hij duidelijk merken, wat 

hij wel en wat hij niet toelaatbaar vindt. De ‘piketpaaltjes’ zijn 

dus uitgezet. 

Dat is maar goed ook, want in de tweede helft gaat wel de 

‘vlam in de pan’. Met name Dalfsen is duidelijk anders uit de 

kleedkamer gekomen, en legt veel meer strijdlust aan de dag. 

In de 58e minuut resulteert dit in de eerste gele kaart van de 

wedstrijd. Een aanvaller van Dalfsen gaat veel te hard door op 

de keeper van Lemelerveld. Een terecht ‘gele prent’ dus. Op 

de tribune had ik tijdens de eerste helft de vrees horen 

uitspreken, dat het een ‘bloedeloze 0-0’ zou worden. Maar 

dat gebeurt niet. In de tweede helft druipt de spanning ervan 

af. Er zijn kansen over en weer. Het dubbeltje kan beide 

kanten opvallen. En in de 80e minuut van de wedstrijd 

gebeurt dit ook: een schot van Dalfsen van net buiten het 

strafschopgebied gaat het doel in. Van de kant van 

Lemelerveld zie ik nog wat protesten, maar de scheidsrechter 

laat zich gelukkig niet van de wijs brengen; hij blijft bij zijn 

beslissing en wijst naar het midden: met nog 10 minuten op 

de klok staat het 0-1. Voor Dalfsen is het vanaf dat moment 

‘billen knijpen’, maar ze weten deze voorsprong over de 

streep te trekken. In de nog resterende tijd vallen nog vier 

gele kaarten: twee voor Dalfsen en ook twee voor 

Lemelerveld; volgens mij alle vier terecht. De winst willen 



vasthouden, aan de ene kant; maar ook teleurstelling, aan de 

andere kant, spelen hierbij volgens mij een rol. Niet 

menselijks is vreemd, ook niet bij deze ‘grote wedstrijd’. Na 

vier minuten extra tijd, blaast de scheidsrechter voor het 

einde. Een paar weken geleden was er in de tweede klasse 

sprake van een ‘machtsgreep’ en had Lemelerveld na twee 

nederlagen van Dalfsen de koppositie gepakt, maar nu staan 

beide teams in punten weer gelijk. De spanning blijft dus 

volop aanwezig, en dat maakt het alleen maar leuk. 

In de kantine neem ik zoals te doen gebruikelijk nog een 

‘afzakkertje’, een Radler 0.0. Het is er erg gezellig. Van één 

van de aanwezigen hoor ik, dat Lemelerveld een meer 

technische ploeg is, terwijl Dalfsen het moet hebben van hard 

werken. Deze analyse kan ik wel delen. Verder vraagt men 

mij, of ik supporter ben van Lemelerveld of van Dalfsen. 

Hierop antwoord ik, dat ik thuis ben in Ommen. Dit lokt de 

opmerking uit, dat het hoog tijd wordt, dat de beide Ommer 

clubs gaan fuseren, ‘dan kan Ommen ook een keertje 

kampioen worden’, zo zegt mijn gesprekspartner. Hij voegt er 

nog aan toe, dat het katholieke geloof een ‘makkelijk geloof’ 

is, volgens hem zit hier iets meer ‘flexibiliteit’ in.  

Met dit geloofsgesprek’ in het achterhoofd, keer ik 

huiswaarts. Via de Lemelerberg, die ik voor het eerst bestijg, 

rijd ik naar huis. Voorwaar een hele belevenis ! Volgende 

week is de volgende derby: dan wordt de eerder afgelaste 

wedstrijd tussen Dedemsvaart en Dalfsen ingehaald. Dan mag 

Dalfsen weer ‘de mouwen gaan opstropen’, net als 

vanmiddag. Aan Lemelerveld wens ik toe, dat ze – na ‘even de 

zinnen verzetten in clubcafé “ ’t Hoekje’ - komende zondag in 

Emmeloord ‘de punten in Overijssel zullen houden’. Intussen 



ben ik razend benieuwd naar de afloop van de wedstrijd 

Hoonhorst-DVSV (Darp); het ging ook daar tussen de nummer 

één en de nummer twee. Maar dat lezen we nog wel in de 

“Stentor”.  

Kortom: het was me het “Dalfser dagje” wel. 

                             Pastoor André Monninkhof 

 

P.S.: in het programmablad van de wedstrijd las ik, dat 

Lemelerveld is opgericht op 1 mei 1945. Even rekenen leert 

mij, dat de club dan volgend jaar om deze tijd een jubileum 

heeft: het 75-jarig bestaan. Ook dit feest moet natuurlijk 

gevierd gaan worden … 


