
De Graafschap  

 

Missie: Een voetbalclub op ere/eerste divisieniveau die zorgt voor spektakel en saamhorigheid voor 

supporters en ondernemers. 

Visie: De Graafschap is de Achterhoekse trots. 

Kernwaarden: D'RAN, eerlijkheid, betrokkenheid, genieten, trots en transparantie. 

Erfgoed Commissie. Onder erfgoed verstaan we alles uit het verleden dat we waard vinden om te 

bewaren en te koesteren. We onderscheiden:  

1. Immaterieel erfgoed: tradities, waarden, verhalen, liederen, feesten, rituelen. 

2. Materieel erfgoed: 

a. roerend erfgoed (verplaatsbaar, niet grondgebonden): bibliotheken, archieven, collecties, verzamelingen, 

schilderijen, beeldhouwwerken, mobiel erfgoed, levend erfgoed    en    

b. onroerend erfgoed (niet verplaatsbaar): natuurerfgoed, monumenten of bouwwerken.  

Vertalen we dit naar De Graafschap dan komen we tot het volgende: 

 

 a. Immaterieel erfgoed: 

 Naam van de club: De Graafschap. Naam van het stadion: De Vijverberg. 

 Clubkleuren en logo: blauw en wit. 

 De Graafschap is een club van de Achterhoek en iedereen die zich daarmee verbonden voelt. 

 Kernwaarden: D'RAN, eerlijkheid, betrokkenheid, genieten, trots en transparantie. 

 De Graafschap heeft een sterke band met de supporters. Supportersvereniging:  

SV De Superboeren (en andere geledingen). Kidsclub: Superboertjes. 

 Superboeren imago: D’RAN-mentaliteit, boerenbruiloft, spelen op gras, stoeven en angoan. 

 De sportieve resultaten vanaf 1954 met o.a. promoties en degradaties. Heen en weer tussen eerste 

divisie en eredivisie. 

 Clubliederen, verhalen en tradities. 

 Bijzondere momenten: Kunstgebit van Overgoor, goal van Veen via reclamebord, etc. 

b. Materieel erfgoed: 

 Stadion De Vijverberg: locatie, soorten tribunes door de jaren heen. 

 De collectie in het Graafschap museum van Herman Vermeer: lijsten van spelers (tot het jaar 2000), 

contracten, shirts, foto’s, filmmateriaal, boeken, tijdschriften, kranten, bekers en vele andere 

memorabilia uit het verleden. 

 Idem, maar dan buiten het museum, o.a. de collectie van Jan Lamers. 

 Alle digitale materiaal over De Graafschap, o.a. op de website van de club en de websites van de 

supportersverenigingen. 

 Personen: alle (oud)spelers, (oud)leden van de technische staf, (oud)bestuurders, (oud)leden van 

de vereniging, (oud)sponsors en (oud)supporters van de club. 

Doel: 

We willen het erfgoed van De Graafschap in kaart te brengen, in ere te houden, bewaken en uitdragen. We 

betrekken de supporters bij onze activiteiten. 

 

Actiepunten: 

1.Samenstellen van een Eregalerij. 

2. Opwaarderen van het Graafschap Museum. 

3. In beeld brengen en behouden van andere collecties. 

4. Organiseren van een (jaarlijkse) Erfgoedavond.  

5. Uitdragen van onze activiteiten. 

 

Reacties welkom op: erfgoedcommissie@gmail.com  

mailto:erfgoedcommissie@gmail.com

