
 
 
 

 
 
 

Clubhistorie 
 
Oprichting 
Zeer waarschijnlijk is de natuurlijke drang tot het leveren van sportieve prestaties 
– beïnvloed door de succesvolle Olympische spelen van 1928 in Amsterdam - de 
aanleiding geweest tot de oprichting van DVG. Enkele jongens zochten naar een 
open terrein om een balletje te trappen. Omdat ze toch samen speelden, 
besloten ze tegen een contributie van een dubbeltje per week collectief een 
weiland te huren van het Boxtels brouwerinneke Van der Eerden aan de Oude 
Dijk  nabij de Schietberg(thans westzijde rijksweg A2). 
DVG is opgericht op 10 juli 1928 en wat de afkorting precies betekent zal een 
raadsel blijven. Het ene kamp zegt Door Vrienden Gesticht. Anderen houden het 
op De Vooruit Gang. Roept u maar, want nergens staat officieel de uitleg van 
DVG te boek. 
Geld om doelpalen en kalk te kopen, laat staan een kleedgelegenheid te 
bouwen, was er niet. 
In het nabijgelegen bos werden enkele masten gekapt en tot doelpalen verwerkt. 
Voor het aangeven van de lijnen werd een klein gleufje gemaakt dat vervolgens 
met coupeersel (afval van houtsplinters uit de klompenfabriek) werd opgevuld. 
De primeur was tegen de Botermannekes uit Boxtel. 0-13 werd het bij het eerste 
optreden. 
 
Tenue 
Tot de oorlog speelde DVG in een rood shirt met zwarte broek. Daarna in een 
rood/geel shirt en zwarte broek. In 1982 werden de rode kousen ingeruild voor 
rood/gele. 
 
 
 
 
 



 
Sponsoring 
Plaatselijk ondernemer Jan Bakx was voor DVG met Bakx Beton in 1983 de 
eerste shirtsponsor. 
Een jaar eerder werd DVG tegen TAC in Tilburg al geconfronteerd met 
shirtreclame. De man in ’t zwart had de naam van de firma Heijzoo, waarvan hij 
eigenaar was, breed op de rug van zijn scheidsrechtertenue geprint en haalde er 
de Telegraaf en TV mee. DVG stond landelijk op de kaart! 
Op dit moment telt DVG om en nabij 150 (!) sponsors. 
 
Accommodaties 
Vanwege de afstand van de dorpskom werd gezocht naar een nieuw terrein.  
Het oog viel op een weiland ter hoogte van de huidige Oranjelaan en vervolgens 
verkaste men naar een weiland aan de Hogenbergseweg/Rosenhofstraat. 
Toen DVG kampioen werd in de Brabants Bond en promoveerde naar de 4e klas 
KNVB kon niet voldaan worden aan de keuringseisen. In allerijl werd door de 
gemeente een lap grond bijgekocht, een geschonken oud kippenhok ingericht als 
kleedruimte en enkele varkenstroggen aangerukt om dienst te doen als wasbak. 
Toen in de jaren zestig dit terrein in beeld kwam voor woningbouw, verhuisde 
DVG weer naar ’n terrein achter ’t jeugdhuis aan de Oude Dijk. 
De huidige locatie De Roode Bleek is - gelijktijdig met de verbreding van de 
rijksweg van 2 naar 4 rijbanen en de omlegging Boxtel/Liempde – in 1968 in 
gebruik genomen. 
In 1982 werd het sportpark uitgebreid met de huidige kleedaccommodatie en 
werd ook de kantine verplaatst van de achterkant naar de huidige plek. 
Met de komst van het sportpark Bolakkers in 1995 – tennis en hockey – heeft 
een herverdeling van speelvelden plaatsgevonden, wat uiteindelijk heeft geleid 
tot de inrichting van het sportpark zoals dat nu is.  
 
Ereleden 
Bij DVG krijg je niet zomaar het predikaat “erelid” opgespeld. De inzet voor de 
club moet van superformaat zijn. In 1971 viel de eer te beurt aan Marinus 
Smulders (+ 1983 ), in 1973  aan “mister” Henk van den Broek (+ 1979 ) en in  
1995 aan Bart van den Brand (+1997). 
 
Ledental 
In 1940 telde DVG 50 leden, in 1959 100, in 1971 200, in 1975 300, in 1994 400 
en in 2003 500. Thans heeft DVG ruim 550 leden. 
  
  
 
 


