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gemeente : OUDE IJSSELSTREEK      
postcode + plaats : 7051  Varsseveld 
straat + huisnr. : Westelijke Oude Aaltenseweg 1   
naam object : nvt        
bescherming : gemeentelijk monument 
 
oorspr. functie : voetbaltribune 
huidige functie : voetbaltribune  
 
bouwjaar : 1949 
architect : -  
opdrachtgever :   dhr. Ten Brinke   
bouwstijl : nvt  
  
beschrijver : T.S. van Lint MA 
datum beschrijving : 13-08-2012  
datum foto’s : 09-02-2012  
bronnen : - Crols, R. J. A.,Waardestelling Tribune Sportclub 
  Varsseveld, Gelders Genootschap Arnhem, 2002. 
  - Tummers, T, Architectuur aan de zijlijn. Stadions 
  en tribunes in Nederland, Rotterdam 1993.  
  - Rijnsaardt, W.(red), 75 jaar sportclub Varsseveld 
  1924-1999 … een terugblik, jubileumuitgave  
  Sportclub Varsseveld 28 maart 1999.  
 

 
Tribune van SC Varsseveld aan de Westelijke Oude Aaltenseweg 1 te  
Varsseveld.  
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Typering:  
 
VOETBALTRIBUNE uit 1949.  
 
Historie en ligging:  
 
Deze tribune van de voetbalclub SC Varsseveld maakt deel uit van het sportpark 
Oberink, gelegen ten zuiden van de kern Varsseveld. Deze voetbalclub werd in 
1924 opgericht. In de jaren tussen 1924 tot in de vroege jaren dertig werd er 
gespeeld op een terrein aan de Lichtenvoordseweg. Later speelde men op een 
terrein aan de Koningin Julianalaan. In 1939 moest de vereniging het terrein 
verlaten in verband de uitbreiding van Varsseveld. Het nieuwe terrein was het 
zogenaamde veld “Oberink” gelegen achter het huidige sportpark Oberink. In 
1942 werd het huidige terrein in gebruik genomen en werd er een kleedlokaal 
gebouwd. De heer C.H. Berkhoff legde op 2 december 1949 de eerste steen voor 
een overdekte tribune. De materialen werden met paard en wagen in Doetinchem 
gehaald. Er zou tevens een clubhuis worden gebouwd. De tribune kwam tot stand 
in opdracht van een particulier, de heer Ten Brinke. Pas in 1961 wordt de 
Sportclub eigenaar van de tribune. De tribune heeft in de loop der diverse 
wijzigingen ondergaan zoals het vervangen van houten wanden door bakstenen 
muren gemetseld in halfsteens verband. De tribune lijkt later aan de rechter zijde 
van een uitbreiding te zijn voorzien. De tribune van Varsseveld is kenmerkend 
voor de tweede fase in de ontwikkeling van voetbaltribunes in Nederland.  
 
De oudste tribune waarvan een bouwtekening bewaard is gebleven dateert van 
1906 en werd gebouwd voor de Rotterdamse voetbalclub Sparta. Deze tribune is 
in aanleg en uitvoering typerend voor de vooroorlogse tribunes in Nederland. 
Deze eenvoudige houten tribunes worden gekenmerkt door een lessenaarsdak 
dat aan de veldzijde ondersteund wordt door een groot aantal palen die onder 
het dak in een drie of vijfpoot uitlopen. De kap wordt in later jaren, zoals in 
Varsseveld, voorzien van een klep tegen inslaande regen, maar vooral om ruimte 
te maken voor reclame. Vaak wordt de ruimte onder de tribune benut als 
kleedruimte en/of kantine. De tribunes zijn in verband met de middagzon 
meestal aan de zuidkant van het veld geplaatst.  
In 1917 werden voor het eerst richtlijnen opgesteld voor de bouw door het 
Nederlandsch Olympisch Comité. In samenwerking met de Zwolse architect J.H. 
de Herder vervaardigde het NOC het Ontwerp voor een sportterrein voor een 
kleine gemeente. Het plan geeft aan dat de opgang naar de tribunes aan de 
voorzijde geplaatst moest worden zodat iedereen kon zien wie de tribune 
opklom. Tevens moesten de laagste banken twee meter boven het speelveld 
liggen zodat voor de tribune toeschouwers konden staan. Het advies om de 
tribune in beton uit voeren werd echter vanwege de hoge kosten weinig 
nagevolgd. Tot diep in de jaren dertig van de vorige eeuw werden tribunes 
volgens de richtlijnen van het NOC gebouwd maar mèt een houten tribune.  
 
De voetbaltribune in Varsseveld is een bijzonder en behoorlijk zeldzaam object. 
Een groot aantal sporttribunes in Gelderland, voor zover daterend uit de jaren 
voor 1940, is inmiddels gesloopt.  
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Beschrijving en karakteristiek:  
 
De tribune is, in tegenstelling tot de richtlijnen van het NOC, gelegen aan de 
noordkant van het voetbalveld en is opgetrokken op een rechthoekige 
plattegrond onder een flauw hellend zadeldak gedekt met golfplaten. Het houten 
bouwwerk is geplaatst op een gemetseld basement. De zich hierop bevindende 
houtconstructie was oorspronkelijk voorzien van houten wanden. Deze wanden 
zijn voor wat betreft de eerste meters vervangen door metselwerk in halfsteens 
verband. Aan de zijde van de voorgevel bevinden zich achter de gemetselde 
borstwering zes houten stijlen die het dak dragen en door middel van door 
schoren ondersteunde spantbalken verbonden zijn met de stijlen van de 
achtergevel. De borstwering wordt aan de voorzijde onderbroken door twee 
opgangen naar de houten banken. De zijgevels zijn ter plaatse van de 
oorspronkelijke houten borstwering voorzien van bakstenen borstweringen 
waarboven zich ramen van verschillend formaat bevinden. In de zijgevel en 
achtergevel zijn later deuren geplaatst. De achtergevel is samengesteld uit een 
bakstenen muur en een houten achterschot bestaande uit een horizontale 
betimmering.  
 
Reden van plaatsing 
 
VOETBALTRIBUNE uit 1949.  
 
Architectuurhistorische criteria: 
 
- De voetbaltribune is een voor de gemeente Oude IJsselstreek, ondanks diverse 
wijzigingen, relatief gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een dergelijk 
bouwtype uit de jaren veertig-vijftig van de twintigste eeuw. De tribune is 
grotendeels gebouwd volgens de richtlijnen uit 1917 van het Nederlandsch 
Olympisch Comité waarbij de kap is uitgevoerd als zadeldak. Dit laatste is 
kenmerkend voor de tweede generatie voetbaltribunes.  

- Typologisch gezien heeft het gebouw een zeldzaamheidswaarde als 
belangrijkste voorbeeld van een voetbaltribune uit de Wederopbouwperiode in 
de gemeente Oude IJsselstreek.  

 
Stedenbouwkundige criteria:  
 
- De voetbaltribune is een beeldbepalend element aan de noordkant van het 
voetbalveld aan de Westelijke Oude Aaltenseweg dat onlosmakelijk verbonden 
is met het ontwerp voor dit sportterrein en heeft als zodanig een 
ensemblewaarde. De tribune is van belang voor de instandhouding van het 
oorspronkelijke aanzicht van het voetbalveld.  

 
Algemeen historische criteria: 
 
- De tribune is van algemeen historisch belang als tastbaar  en goed herkenbaar 
onderdeel van de sportgeschiedenis in de gemeente Oude IJsselstreek in het 
algemeen en van de geschiedenis van het amateurvoetbal in Varsseveld in het 
bijzonder.  
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Afbeeldingen  
 

 
Luchtfoto. De voetbaltribune in Varsseveld is bij benadering met rood omcirkeld 
(bron: Google Earth). 
 

 
Overzicht tribune gezien vanaf de voorzijde. 
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Linker zijgevel en achtergevel.  
 

 
Detail linker zijgevel.  
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Achtergevel. 
 

 
Detail achtergevel.  
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Rechter zijgevel.  
 
 


