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De echte wil om voor DES te winnen,
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Nijverdal, Invorm verschijnt 4 keer per jaar in full colour
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• altijd scherpe rente

Celine Wieldraaijer, Maaike Baan
en Michelle Spengler vieren de
eerste overwinning van DES MA1

• blijvende begeleiding

Lay-out

• meerdere hypotheekverstrekkers
• financiële planning

Zeker & Overzichtelijk, NU én voor de toekomst
Constantijnstraat 32 - 7442 ME Nijverdal - Telefoon: 0548-62220 - www.zichtadviseurs.nl
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Ontwerp & Druk
Drukkerij Ponsteen

Van de
redactie
Het moest er eens van komen. Het oude clubblad
heeft ruim 60 jaar standgehouden, maar is niet meer
van deze tijd. Wat betreft het actuele nieuws hebben
onze website en de sociale media de rol van het clubblad min of meer overgenomen.
Voor voetbalvereniging DES is dit geen reden om
het clubblad te stoppen. Integendeel. Het clubblad is
aangepast naar de maatstaven van deze tijd. Het zal
vanaf nu 4x per seizoen verschijnen in een moderne,
frisse uitstraling en in full colour.
Wij zijn benieuwd wat jullie ervan vinden en als jullie
ideeën hebben laat het ons dan weten. Wij wensen
jullie veel lees- en kijkplezier.
Namens de redactie:
Patrick Nieboer
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Nathalie Brink

Van de voorzitter…

Keizerserf 5 | 7442 MG Nijverdal (naast Bakkerij Bart)
Frederik Hendrikstaat 10 | 7443 ZK Nijverdal
0548 - 85 12 44 | 06 - 518 244 29
www.nathalies.energetix.tv
nathalies.energetix@gmail.com

FRERIKS-WERKEN BV
DAKAFVOEREN EN
ZETWERK PRODUCENT
• DAKGOTEN
• REGENPIJPEN
• DEKLIJSTEN
• AFDEKKAPPEN
• DAKTRIMMEN
• PROFIELEN
• DAK- EN GEVELBEKLEDING
• DAKAFVOEREN
• NOODOVERLOPEN
• DOORVOEREN

DOE DE GRATIS BALANSTEST!
Openingstijden:

Maandag: gesloten
Dinsdag: 09.30 - 17.30 uur
Woensdag: 09.30 - 17.30 uur
Donderdag: 09.30 - 21.00 uur
Vrijdag: 09.30 - 17.30 uur
Zaterdag: 09.30 - 17.00 uur

Energetix, ervaar de kracht van magneten !

WWW.FRERIKSWERKEN.NL

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK:

Als u een party wilt organiseren! U mag zelf voor 10% van de
omzet van uw party aan sieraden uitzoeken. Als u enthousiast
bent over deze sieraden!
Als u op zoek bent naar een nieuwe uitdaging! Als u graag uw
eigen werktijden wilt bepalen en / of een eigen bedrijf wilt beginnen!
Fulltime of parttime! Ik zoek nieuwe enthousiaste collega's!

FRERIKS-WERKEN BV PRAAMSTRAAT 70
TEL. +31 572 352 223 FAX. +31 572 357 422

8102 HN RAALTE NEDERLAND
VERKOOP@FRERIKSWERKEN.NL

Welkom bij
Landstede Raalte
Landstede MBO
Leren in landschappen

Training, Opleiding & Advies

Cursussen, workshops en opleidingen voor volwassenen
Volksuniversiteit

Welzijn
Activiteiten en ondersteuning voor jong en oud

Vrijwiligerspunt Raalte
Voor passend vrijwilligerswerk en nieuwe vrijwilligers

www.landstede.nl • 0800-0245666 (gratis)
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Het seizoen 2015-2016 is van start
gegaan met veel nieuwe ontwikkelingen. Ondanks een aantal nog uit te
voeren afwerkpunten beschikken we
over een accommodatie die een metamorfose heeft ondergaan. Gedeeltelijke nieuwbouw en aanpassingen aan
de bestaande accommodatie maken
het geheel zodanig dat we kunnen
stellen voor nu en de toekomst gereed
te zijn. Vier nieuwe kleedkamers, een
nieuwe douche-installatie, een nieuwe
entree voorzien van een lift, een DWF
(Digitaal Wedstrijd Formulier)-ruimte
die ook te gebruiken is als spreekkamer, een nieuwe (2e) garderobe, een
nieuwe omroepkamer en de installatie
voor geluid, beeld en internet is geheel
aangepast. Alle ruimten zijn voorzien
van een mooi interieur, dus hebben we
als vereniging enorme stappen voorwaarts gemaakt. Rondom de clubaccommodatie ziet alles er ook anders
uit. Het straatwerk is geheel aangepast en vernieuwd en we hebben
nu de beschikking over een groot en
zeer mooi aangelegd dakterras. Zoals
gezegd is men nog bezig met een aantal afwerkpunten. Die moeten ergens
in november gereed zijn en dan wordt
het geheel officieel opgeleverd. Het
geheel is mede tot stand gekomen
dankzij de inzet van vele vrijwilligers.
Hulde aan al die mensen, die zeer
veel vrije uren in de vereniging hebben gestoken. Ook de inbreng van een
aantal sponsoren is erg belangrijk geweest. Natuurlijk voor hen ook een
groot woord van dank.
Over sponsoren gesproken: vv DES
heeft met ingang van dit seizoen een
nieuwe Hoofdsponsor. We zijn trots te
kunnen melden dat Reflex Promotions
de komende zes jaar als Hoofdsponsor
van vv DES zal fungeren. Aan het contract met onze Hoofdsponsor zijn nog
twee contracten gekoppeld, namelijk een nieuw contract met Intersport

Ramon Zomer en met Deventrade/
Hummel. Deze overeenkomsten zijn
ook voor zes jaar afgesloten en ook
daarmee zijn wij heel content. Een
woord van dank aan Ramon Zomer,
de Heracles-speler die nu ook zakelijke bezigheden heeft, is dan ook op zijn
plaats. Via Ramon is ook de deal met
Deventrade/Hummel tot stand gekomen.
Ook op voetbalgebied zien we veel
nieuwe gezichten. Harry Warmelink
is als Hoofdtrainer aan zijn eerste seizoen bij onze club begonnen en Teun
Heuver en Peter van der Linde zijn
aan de begeleiding toegevoegd. De
Technische Commissie is aangevuld
en anders ingedeeld qua functies, met
daarbij ondersteunende mensen die
geen zitting hebben in een commissie,
maar wel voor de nodige input zorgen.
We zien dit zeker als een zeer positieve ontwikkeling met als doel de totale
voetbalorganisatie te professionaliseren. Het beleid voor dit seizoen is
afgestemd op minimaal handhaving
in de 3e klasse, waarbij de doelstellingen tussentijds kunnen worden bijgesteld, maar dan wel met de blik naar
boven. De spelers zullen het moeten
laten zien en ook daar komen we veel
nieuwe gezichten tegen. Met de toevoeging aan de selectie van DES 1 van
Peter Talen, Coen van der Linde, Joris
Brouwer, Sven Dorgelo, Alex Tatranov en Bryan Eshuis, terwijl uit
de selectie DES 1 niemand is
vertrokken, zien we het verloop van de competitie van dit
seizoen met veel vertrouwen
tegemoet.

eniging om blijvend verbeteringen te
kunnen doorvoeren.
Bent u nog geen lid van de Club van
100? Kijk eens op de site van onze club
en elders in dit cluborgaan. Uw steun
is van harte welkom.
Het officiële cluborgaan van vv DES is
ook nieuw en vervangt het traditionele
clubblad. Deze gids zal 4x per seizoen
uitgebracht worden en betekent voor
de uitstraling van onze club binnen de
sector Media en PR een enorme vooruitgang. De redactie heeft de voorbije
tijd erg veel werk verricht om de eerste
uitgave te laten uitkomen, waarvoor
uiteraard onze dank.
Met de komst van een aantal nieuwe
leden, nieuwe trainers, nieuwe leiders,
nieuwe vrijwilligers en nieuwe sponsoren zijn we er met elkaar klaar voor
om er mooi seizoen van te maken.
Trots op vv DES, hulde aan iedereen,
SUCCES met en bij vv DES en veel plezier gewenst, niet alleen voor dit seizoen, maar voor nu én in de toekomst.
Met vriendelijke groet,
Henny Broekman, voorzitter vv DES

Ook nieuw: voetbalvereniging
DES heeft opnieuw een Club
van 100 geïnstalleerd om extra
middelen te genereren. Daarmee
kunnen we wensen van onze leden
realiseren en deze club helpt onze ver-
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Ruim 60 jaar clubblad
een gegeven waar we
trots op mogen zijn!
Met dit clubmagazine komt een eind aan een lange geschiedenis van DES-clubbladen.

u dat ?’, gehaktballentest, kopduel, de vrouw achter in de
jaren ’90 etc.

Het eerste clubblad in het archief dateert van december
1951, echter met volgnummer 2. Of er ook een nummer
1 heeft bestaan weten we helaas niet. In maar liefst 64
jaargangen zijn rond de 500 clubbladen uitgekomen. Van

In al die jaren heeft ons clubblad negen keer een nieuw
gezicht gekregen, waarvan de foto’s getuigen. Heel mooi
om van elke periode de tijdsgeest te zien weerspiegeld in
de cover van ons clubblad! In de jaren ’50 en ’60 was de
cover voorzien van een prachtig met de
hand getekende DES- speler. De cover in
de jaren ’70 wordt gesierd door een strak
ontworpen speler in rood-zwart met een
simpel DES-logo, helaas met een vaalgele achtergrond (mode in die tijd…). Dit
werd gelukkig in de jaren ’80 hersteld en
de kleur werd vervangen door een knalrode cover met dezelfde gestileerde DES-speler (mijn favoriete cover). Dit
blad viel altijd onmiddellijk op, bijvoorbeeld bij de kapper,
tandarts of dokter in de wachtkamer. Dit tot grote ergernis van onze concurrent! Met de komst van het digitale
tijdperk werd ons clubblad, vanaf augustus 1995 “The
Player” geheten, ook zichtbaar gemoderniseerd. Deze
modernisering zet zich door in het derde millennium
maar nog altijd blijft de gestileerde DES’er op de cover. Pas in september 2011 verdwijnt het poppetje
om plaats te maken voor een foto van ons prachtige
clubhuis.

Heel bijzonder: al vanaf het
allereerste clubblad sponsor!
de seizoenen 1956/57 tot en met 1961/62 ontbreken de
bladen vanwege een gebrek aan kopij.
Van ongeveer de helft van al deze clubbladen is door de
redacties met veel tijd en zorg de voltallige tekst met de
hand op een simpele typemachine uitgetikt. Vanaf het
midden van de jaren ‘80 kon met behulp van primitieve computers sneller worden gewerkt. Toch leverde het
schrijven, samenstellen, drukken en bezorgen nog altijd
veel vrijwilligerswerk!
Zonder sponsoren was het uitgeven van een cluborgaan
onmogelijk. Veel bedrijven en winkels hebben DES financieel gesteund in ruil voor een advertentie in het clubblad,
waarvoor dank. Heel bijzonder is natuurlijk kapper Bosch:
al vanaf het allereerste clubblad staat er een advertentie
van deze sponsor in ons clubblad!

Ruim 60 jaar clubblad van DES is een gegeven waar
we trots op mogen zijn en met veel plezier op kunnen
terug blikken!

Vaste rubrieken waren er altijd, zoals de mededelingen
van het bestuur, felicitaties en bedankjes, ziekenboeg,
uitnodigingen voor evenementen en vergaderingen, indelingen en uitslagen en natuurlijk wedstrijdverslagen. Elke
nieuwe editie zorgde meestal ook voor een nieuwe lay out
en nieuwe rubrieken. Ik noem bijvoorbeeld de ‘’doordenkertjes’’ in de jaren ’70, Harry Drammer ontmoet… en puzzels of kleurplaten, of de prachtige serie ‘De spot op DES’
met tekeningen van Henk Götte in de jaren ’80!, ‘wist
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Reflex Promotions:
hoofdsponsor met
een rood-zwart hart
Zo debuteer je op 8-jarige leeftijd in het rood-zwart en zo ben je 18 jaar later hoofdsponsor. Het kan snel gaan.
En dat gaat het zeker voor Robbin ter Hedde en zijn bedrijf Reflex Promotions. Samen met Frank Twilhaar begon hij acht jaar geleden op een zoldertje met het bedrukken van shirts. De komende zes jaar is dat inmiddels
flink gegroeide bedrijf hoofdsponsor van onze voetbalvereniging.

Robbin ter Hedde kijkt even naar buiten en richt zijn blik
over het nieuwe terras richting het hoofdveld van de club
waarvan hij nu officieel een paar weken hoofdsponsor is.
Een lach verschijnt op zijn gezicht. “Weet je wat het is?
DES is mijn ontspanning. Lekker voetballen en in de kantine zitten is het mooiste wat er is.”

Bij een bedrijf dat volop groeit, is er voor de eigenaren weinig tijd voor ontspanning. Als Robbin ter Hedde niet aan
het werk is – en dat is niet vaak – dan is hij bij DES. “En af
en toe ga ik op zondag naar Ajax, voor de rest ben ik vooral
druk met werk.”

“DES is mijn ontspanning.
Lekker voetballen en in de kantine zitten
is het mooiste wat er is”
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Reflex Promotions heeft zich in korte
tijd opgewerkt tot een speler van belang in het Nijverdalse bedrijfsleven.
De stap naar het hoofdsponsorschap
van DES is dan ook niet heel vreemd,
legt Ter Hedde uit. “Het is mooi dat
we ons zo kunnen laten zien in de
regio. We zijn niet meer dat kleine
bedrijfje van de zolderkamer. We zijn
nu drie keer in vier jaar verhuisd en
hebben nu een prachtige showroom
op ’t Lochter. We worden op deze
manier wat serieuzer genomen. Ook
grote bedrijven kiezen steeds vaker
voor ons.”
Onder Nijverdalse ondernemers staat
Reflex Promotions er goed op. Dat
bleek wel toen Ter Hedde en Twilhaar
afgelopen voorjaar door collega-ondernemers werden gekozen als ondernemers van het jaar. Een bijzonder eervolle prijs. “Dat we überhaupt
genomineerd waren, was al mooi. Dat
we ook nog te horen kregen dat we
het werden was helemaal onwerkelijk. Dat was wel een momentje.”
Toen Ter Hedde – zelf actief in de
sponsorcommissie bij DES – tijdens
een vergadering over de zoektocht
naar een nieuwe hoofdsponsor zelf
werd gevraagd, deed hij het in eerste
instantie met een grap af. “Ik dacht
eerst: wat moeten wij daar nou mee?
Maar toen een nieuwe hoofdsponsor
nog langer op zich liet wachten, vroegen ze het nog eens. Toen zijn we er
eens goed en serieus over na gaan
denken.”

Plannen voor sportzaak
Dat voetbalprof Ramon Zomer een
Intersport in Nijverdal zou openen,
bleek het spreekwoordelijke duwtje in de rug voor Reflex. “Eigenlijk
hadden we zelf al vrij ver gevorderde
plannen voor een sportzaak in Nijverdal, nadat Telstar failliet ging. Toen
we met de makelaar belden voor een
geschikte locatie, hoorden we van de
plannen van Ramon Zomer.” De mannen van Reflex stopten hun plannen
in de ijskast, maar bedachten dat het

nooit verkeerd zou zijn om eens te
gaan praten met Zomer. Die had op
zijn beurt van andere ondernemers
gehoord dat hij eens met Twilhaar en
Ter Hedde om tafel moest.
En zo geschiedde. “Het klikte eigenlijk
meteen. We vullen elkaar goed aan.”
Uiteraard kwam ook het hoofdsponsorschap bij DES ter sprake. De beide
bedrijven sloegen ook hier de handen
ineen. “We hebben meteen plannen
gesmeed voor de toekomst.”
Reflex, Intersport en kledingmerk
Hummel willen samen meer clubs
in de regio van kleding voorzien. Al
zal dat niet gepaard gaan met een
hoofdsponsorschap zoals bij DES.
“Dat heeft te maken met mijn emotionele betrokkenheid bij DES, dat is
toch anders. Bij andere verenigingen willen we wel soortgelijke deals
maken voor het leveren
en bedrukken van kleding.
Ramon en Hummel leveren kleding en materialen,
wij het drukwerk en een
fanshop en Ramon kan ook
nog eens clinics geven.”

Slimme voorzitter
De deal tussen DES en de hoofdsponsoren loopt maar liefst zes jaar. Ter
vergelijking: Twente werkt met een
hoofdsponsor voor een jaar en Ajax
heeft 4,5 jaar Ziggo op haar shirts
staan. Dat DES zes jaar kan bouwen
op de nieuwe sponsoren toont het
wederzijds vertrouwen.
“En ook een beetje de slimme onderhandelingstactiek van de voorzitter”, vertelt Ter Hedde lachend. “Een
vlaggenschip kan in principe drie
jaar met kleding. Het kan wel langer,
maar na drie jaar wil je toch meestal
iets nieuws. We hebben gekozen voor
twee termijnen van drie jaar. Minder
is eigenlijk nooit ter sprake gekomen.
We hebben daar ook niet echt over
nagedacht, het is slim van DES dat ze
ingezet hebben op zes jaar.”

“Wij verkopen
uitstraling aan
bedrijven, dan moet
je zelf ook goed
zichtbaar zijn.”

DES krijgt de eer om als
eerste te proeven van de
samenwerking tussen de
drie partijen. Als het aan
Ter Hedde ligt lopen straks
alle sportverenigingen in
de regio er zo netjes bij. “We hebben
een mooie deal kunnen maken. Wij
helpen DES en DES helpt ons.”

De tijd van hand ophouden bij sponsoren is voorbij, vertelt Ter Hedde
vanuit zijn eigen ervaringen in de
sponsorcommissie. “Een sponsor wil
ook iets terugzien. En zonder sponsoren geen vereniging. Daar moet iedereen zich bewust van zijn. Je bent
er als vereniging afhankelijk van. Het
is voor wat hoort wat. Je moet elkaar
helpen, daar wordt iedereen sterker
van. En trouwens: iedereen kan een
sponsor aandragen, niet alleen de
sponsorcommissie.”

Zes jaar. Dat is bijna zo lang als Reflex Promotions bestaat. Het was
overigens nooit de bedoeling dat
Ter Hedde met een eigen bedrijf zou
beginnen. “Ik heb de academie voor
lichamelijke opvoeding gedaan. Ik
wilde gymleraar worden. Tijdens mijn
studie hebben we acht jaar geleden
van ons zakgeld een drukmachine
gekocht voor de hobby. Die hobby
werd steeds serieuzer, terwijl de banen in de sport niet voor het oprapen
lagen. Dus kozen we uiteindelijk voor
Reflex.”
Zonder aansluitende opleiding begon
Ter Hedde aan het avontuur als on-
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van de velden: DES VROUWEN 2
Dit elftal komt uit in de 5e klasse. Een aantal dames van
het 2e hebben de overstap gemaakt naar de 1e selectie.
Daarnaast is de selectie met 4 nieuwe speelsters gewijzigd ten opzichte van vorig seizoen. Karlien Galgenbeld
(de vriendin van Mickey Greiving) is overgekomen van SV
Haarle. Nadien Kleinjan trekt voor het eerst haar voetbalschoenen aan. Zij is de dochter Harry Kleinjan. Samen met
Jan Heerdink is hij één van de leiders van dit elftal. Marlou Smits (de vriendin van Jasper Bunskoek) gaat het na
drie jaar weer proberen. Ze is nog niet helemaal fit, maar
dat is een kwestie van trainen. De laatste nieuwe-ling is
Lizanne Calkhoven. Zij pakt de draad weer op na de bevalling van haar zoon Daley. Voor het derde seizoen is Gerrit
Timmermans de trainer. Hij is zowel de trainer van Dames

dernemer. “Ik heb geen cursussen of
opleiding gevolgd. Van mensen om je
heen word je wijs, zeg ik altijd. Misschien is dat wel ons geheim. Met z’n
tweeën zijn we eigenaar. We hebben
altijd een klankbord aan elkaar. Dat
werkt erg fijn.”

we heel flexibel zijn en korte levertijden hebben. Veel klanten komen
binnen door mond-tot-mondreclame
in de regio. Mensen raden anderen
aan bij ons zaken te regelen. Dat is de
beste reclame die je je kan wensen.”

Die werkwijze heeft Ter Hedde en Twilhaar geen windeieren gelegd. Reflex
heeft nu zeven personeelsleden en de
achtste is op komst. Vorig jaar opende
het duo haar nieuwe onderkomen op
industrieterrein ’t Lochter. De gelikte
showroom toont de perfectie waar het
bedrijf voor wil staan. “Wij verkopen
uitstraling aan bedrijven, dan moet je
zelf ook goed zichtbaar zijn.”

Op de goede reclame hoopt Reflex de
komende jaren voort te borduren. Na
de derde verhuizing in vier jaar tijd
lijkt het bedrijf zijn plek te hebben
gevonden. Nu is het zaak om een
stabiele naam in Oost-Nederland op
te bouwen. En misschien volgt dan
wel Nederland, maar het motto blijft
lekker nuchter. “Geen klant is ons te
gek. Wil je een groot bedrijf met vijfhonderd man personeel in het nieuw
steken of ga je met z’n tweeën naar
Barcelona en wil je hetzelfde bedruk-

Persoonlijk contact is ook belangrijk
voor Reflex. “Onze kracht? Ik denk dat

Stabiel

te shirt aan? Het kan allemaal. En dat
moet ook zeker blijven.”
Eerst is het tijd om de vruchten te
plukken van de investeringen die
de afgelopen jaren zijn gedaan. “Je
droomt van een eigen bedrijf met
personeel en een mooie showroom.
Die dromen zijn uitgekomen. We
hebben erin geïnvesteerd. Nu is het
tijd om dat terug te verdienen. Waar
we dan over een paar jaar staan, zien
we wel.”
Waar het bedrijf in de nabije toekomst in ieder geval staat, is op de
shirts van het vlaggenschip van DES.
Sowieso de komende zes jaar.

“Wil je een groot bedrijf met vijfhonderd
man personeel in het nieuw steken of ga
je met z’n tweeën naar Barcelona en wil
je hetzelfde bedrukte shirt aan? Het kan
allemaal. En dat moet ook zeker blijven.”
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van de velden:
DES 3
DES 3 is behoorlijk gewijzigd ten opzichte van vorig seizoen.
Maar liefst 7(!) spelers hebben vanuit DES 4 de overstap
gemaakt naar DES 3. Hiervan zijn er een aantal die al de
no-dige ervaring hebben met het spelen op een hoger niveau. Slechts 2 spelers zijn gebleven. Joost van Egmond en
Nico Zwiers speelden ook vorig seizoen in DES 3. Wouter
Slag heeft vanuit DES 5 de overstap gemaakt. Hij wil zich dit
seizoen laten gelden in DES 3 en laten zien dat dit voor hem
de juiste keuze is geweest. De selectie is op dit moment nog
erg smal. Het is de bedoeling dat hier nog enkele spelers
bijkomen vanuit de A- selectie, zodat dit team een goede
achtervang gaat vormen voor het tweede elftal. Het elftal
staat onder leiding van Hans ter Hedde en de aanvoerder
van dit team is Mark Calkhoven. DES 3 is ingedeeld in de 4e
klasse en het team weet dat het een moeilijk jaar tegemoet
kan zien, ook al omdat de ervaring leert dat er bijna wekelijks geschoven moet worden richting het tweede elftal.
Toch wil DES 3 er een goed en sportief seizoen van maken
en het mikt op een plaats in de middenmoot.

Uitslagen bekerwedstrijden:
DES 3-de Zweef 3 1-3, Hellendoorn 5-DES 3 1-5,
Hulzense Boys 5-DES 3 1-4

1 als 2. De vlag wordt wekelijks bij dit elftal opgepakt door
Gideon Piksen. Aanvoerster van dit gezelschap is tevens
oudst gediende Henny Slooijer. De doelstelling van deze
18-koppige selectie is om mee te draaien in de middenmoot. Met een goede teamspirit en de bereidheid om wekelijks te trainen moet dit elftal hiertoe in staat zijn.

Uitslagen bekerwedstrijden:
DES VR2-Be Quick VR3 0-5, SVO VR2-DES VR2 7-1,
DES VR2-Lemele VR1 1-2

DES 5
DES 5 is de laatste jaren uitgegroeid tot één groot vriendenteam. Het team staat onder begeleiding van Henk Boerman. Het elftal beschikt over veel kwaliteit, zowel in de verdediging, als in de aanval en op het middenveld. Dit middenveld is dit seizoen zelfs uitgebreid met een tweetal spelers
afkomstig van SVVN. Zeth Sapulette en Stefan Willems
zullen dit seizoen het rood-zwart dragen van DES 5. DES
5 komt uit in de reserve 6de klasse. Gezien het materiaal
dat ze op het veld hebben staan kan niet anders worden
verwacht dan dat ze mee gaan doen om het kampioen
schap. Het is voor Henk Boerman een droom om met dit
elftal uiteindelijk op een hoger niveau uit te komen. Aanvoerders van dit team zijn Niek Fransen en Anno Spenkelink. Als assistent-scheidsrechter zal Marco Harmsen dit
seizoen wederom de vlag oppakken. De belangrijkste doelstelling van dit team is om er een mooi en sportief seizoen
van te maken.

Uitslagen bekerwedstrijden: Hellendoorn 7-DES 5 1-9,
DES 5-Blauw Wit 4 10-1, Excelsior’31 15-DES 5 0-5
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Harry Warmelink,
plezier is prioriteit
nummer één
Na het seizoen 2014/2015, waarin DES 1 zich in de voorlaatste competitieronde veilig wist te spelen, is een
turbulent jaar afgesloten. Dit seizoen is Harry Warmelink aangesteld als nieuwe trainer van DES 1.
In dit interview stelt Harry zich bloot aan vragen over voetbal en over wie hij als persoon is.

Harry Warmelink is geboren in Lemele en is 43 jaar oud. Samen met zijn vrouw Wilma en dochter Sophie woont hij in
Vriezenveen. In het dagelijks leven werkt hij als technisch
tekenaar bij Bouwtechnisch Adviesbureau IBZ Albergen
B.V. in Albergen. In hoofdzaak bestaan zijn werkzaamheden van het bureau uit het ontwerpen van draagconstructies voor bouwwerken. De opdrachten variëren van kleinschalige verbouwingen in de woningbouw tot complexe
staal- en betonconstructies in de utiliteitsbouw. Zijn werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit technisch tekenwerk
en het maken van bouwbesluittoetsingen en akoestische
berekeningen.
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Harry als trainer
Harry begon op zijn zesde te voetballen bij sc Lemele. Dat
heeft hij bijna onafgebroken gedaan tot aan zijn 36e. Eén
keer maakte hij een uitstapje naar SVZW uit Wierden, dat
op dat moment 1e klasse speelde. “De overstap van de 4e
naar de 1e klasse is groot”, aldus Harry. “ Ik was daardoor
niet altijd verzekerd van een basisplek.” Daarom is hij na
één seizoen weer teruggekeerd bij Lemele. In het laatste
seizoen was hij assistent-trainer/speler (Marco Nijenhuis
was toen hoofdtrainer) bij Lemele om te kijken of een trainerscarrière wat voor hem was. Tijdens zijn actieve spelerscarrière was hij eigenlijk nooit bezig met het trainerschap.

Daarom koos hij het laatste jaar voor de combinatie van trainer en speler.

‘Mijn oud-trainers trainden
veel met de bal om zo de
conditie op peil te krijgen
en te houden’

Na het seizoen als assistent-trainer/speler begon hij met de trainerscursus TC3. De bedoeling
was om dat in Lemele te doen. Echter had Harry
ook de interesse gewekt bij Dennis Demmers. Dennis benaderde hem voor een rol als assistent-trainer bij het eerste elftal van Excelsior ’31 uit Rijssen. Die keuze was niet
zo moeilijk en was zo gemaakt. Excelsior ‘31 speelde toen
in de hoofdklasse en promoveerde in dat seizoen naar de
topklasse. De topklasse was voor hem een belevenis op
zich. “Je ziet de top van het amateurvoetbal en je speelt
mooie wedstrijden tegen Spakenburg en IJsselmeervogels,
een mooie ervaring.”

Nadien zijn de papieren TC 2 behaald. In combinatie met
een assistent-trainersrol bij vv Hellendoorn is hij hiermee
aan de slag gegaan. Eerste elftallen tot aan de tweede klasse mogen nu getraind worden. “Ik heb nog de ambitie om in
de toekomst het papiertje TC 1 te halen, maar er moet eerst
nog meer ervaring op gedaan worden”, zo stelt Harry.
“Via mijn werk ben ik daarna in contact gekomen met Hans
Pullen op dat moment zochten ze bij vv Bergentheim nog
een trainer voor de A1.” Het balletje kwam aan het rollen
en al snel was hij trainer. Bergentheim A1 was net gepromoveerd naar de 1e klasse en vrij eenvoudig werd handha-

ving veiliggesteld met een keurige plek in het linker rijtje.
Halverwege dat jaar werd bekend dat het dienstverband
van de toen zittende hoofdtrainer met Bergentheim aan
het eind van dat seizoen zou eindigen. De sollicitatie leverde een gesprek op. Tot Harry’s verbazing was hij als enige
uitgenodigd en waren ze snel rond. “Het eerste jaar eindigden we op een 4e plek en haalden we een periode. De
uiteindelijke finale voor een plek naar de 2e klasse werd
verloren in een uit- en thuisduel van vv Hellendoorn.” Een
dieptepunt waarover later in dit interview nog verder over
wordt gepraat. Het 2e jaar volgt wederom op een 4e plek en
een periode, helaas ook deze keer zonder resultaat.
Harry spreekt vol enthousiasme over zijn trainersvak. Hij
straalt rust uit en heeft veel ambitie. Op de vraag wat hem
van zijn eigen trainers het meest bij gebleven is, antwoordt
hij: “Mijn oud-trainers Dennis Demmers en Gert-Jan Karsten gingen in de voorbereiding niet naar de Sahara of de
Lemelerberg, maar trainden veel met de bal om zo de conditie op peil te krijgen en te houden. Dit soort punten neem
ik mee in mijn eigen trainingen.”
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Hoogte- en dieptepunten
We beginnen met een hoogtepunt. “In het eerste jaar dat
Excelsior ‘31 in de topklasse speelde moesten we 9 wedstrijden voor het einde naar koploper Spakenburg. Maar
liefst vier basisspelers waren geblesseerd en er was ook
nog een basisspeler geschorst. Tot overmaat van ramp
belde op zaterdag morgen trainer Dennis Demmers mij op
om te vertellen dat hij met hevige rugklachten in bed lag en
niet in staat was om naar Rijssen te komen, laat staan de
wedstrijd tegen Spakenburg bij te wonen. Na een 1-0 achterstand bogen we door doelpunten van Nigel Michels en
Karim Chengachi de wedstrijd uiteindelijk om in 1-2 winst.
De laatste minuten was het wel billenknijpen. De buurman
IJsselmeervogels won die zaterdag met 1-7 bij Flevo Boys
en werd daardoor weer medekoploper, samen met Spakenburg. Bij terugkomst op de dijk in Spakenburg werd er als
blijk van dank een x-aantal kratjes bier door de spelers van
IJsselmeervogels bij ons in de bus gezet.”
Een dieptepunt in de trainerscarrière van Harry is het onderlinge duel met vv Hellendoorn om de felbegeerde plek
in de 2e klasse. “De eerste wedstrijd werd thuis verloren

met 0-1 en ondanks dat we uit nog vrij vlot op 0-1 kwamen,
stond de eindstand in een mum van tijd op 4-2, dus geen de
promotie naar de 2e klasse.”
Harry vertelt door. “Een trainer wordt gevormd door zijn
ervaringen, hoogte- en dieptepunten.” Het kenmerk van
Harry is zijn duidelijke visie over hoe er gespeeld moet worden en hij draagt dit ook uit. “Voor iedere positie en linie is
duidelijk wat er in aanvallend en verdedigend opzicht verwacht wordt, zo ook bij standaardsituaties. Dit schept veel
duidelijkheid richting de spelersgroep en daar kunnen ze
elkaar dan ook op aanspreken.”
De ambitie van Harry is dan ook op een zo hoog mogelijk
niveau en met plezier te trainen. “Het werken met spelers
en een team vind ik fantastisch. Als er geen plezier meer
is met het trainen kan ik beter stoppen, plezier is prioriteit nummer één.” Dat is een helder statement van Harry.
Daarentegen verwacht hij van iedere speler 110% inzet, niet
alleen bij wedstrijden, maar ook bij trainingen.

Trainer van DES 1
DES staat bekend in de omgeving als een club die altijd in
de top van de 3e klasse heeft gespeeld, met enkele uitstapjes naar de 2e klasse. De laatste jaren gaat het bovenin
meespelen echter steeds moeizamer en is er met moeite
gehandhaafd. Ook is DES bekend van de toernooien, de
gezellige toernooien. Dat kenmerkt deze vereniging. Op de
vraag waarom Harry voor DES heeft gekozen antwoordt hij:
“Een keuze op gevoel. Het gevoel moet goed zijn, anders
begin ik er niet aan. En het gevoel was goed. De gesprekken
waren positief en niets stond in de weg om met elkaar in
zee te gaan.”
De voorbereiding was wisselvallig, maar dat is verklaarbaar. “Ten opzichte van vorig seizoen zijn er een aantal
nieuwe spelers toegevoegd aan de selectie en dat kost tijd.
Een nieuwe trainer, nieuwe spelers naast je in het veld, een

Tot slot wil Harry kwijt dat de eerste indruk goed is. Hij heeft
er zin in. “De accommodatie is nog niet spik en span, maar
wanneer dat straks het geval is hebben we een prachtige
accommodatie. DES mag daar trots op zijn. En niet alleen
op de accommodatie, maar ook op de talloze vrijwilligers
die in de zomerstop en daarna het sportpak onder handen
hebben genomen.”

van de velden: des 1
De A-selectie (DES 1 + 2) is het seizoen
op zaterdag 1 augustus begonnen met
ca. 40 man. Er is 1 nieuwe speler overgekomen van Lemelerveld: Peter Talen.
Peter had vorig seizoen al aangegeven
definitief over te willen stappen naar
vv DES, maar een zware knieblessure
gooide toen roet in het eten. Nu recent is gebleken dat het weer medisch
verantwoord is om te gaan voetballen
zal de overschrijving van Peter alsnog
worden gerealiseerd. Eind augustus is
er een eerste verdeling gemaakt tussen de spelers van DES 1 en DES 2.
Er wordt gestreefd om uiteindelijk tot
een selectie van 18 spelers te komen
(incl. 2 keepers). Op dit moment kan dit
doel echter nog niet worden gerealiseerd, omdat blessureontwikkelingen
nog moeten worden afgewacht. Koen
Bangma en Leon Galgenbeld hebben
de trainingen inmiddels kunnen hervatten en zijn binnenkort weer speelklaar. Nog onbekend is hoe de blessure
van Ivar Bast en de ziekte van Pfeiffer
bij Iede Ebeltjes zich ontwikkelen. Peter Voort is gestopt als keeper, maar
gelukkig nog wel actief als keeper-
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nieuwe manier van spelen en anders druk zetten. Maar
ondanks de wisselvallige voorbereiding is de verwachting
dat we een mooi seizoen tegemoet gaan. DES 1 heeft als
doel gesteld om zo snel als mogelijk veilig te spelen met
herkenbaar voetbal en vooral met plezier te spelen. De leiders hebben hierbinnen ook een belangrijke taak. Al met al
proberen we de supporters te vermaken met aantrekkelijk
voetbal.”

strainer bij DES**. Tom Nieuwenhuis
is naar Achilles Enschede vertrokken.
Van de DES-spelers die vorig seizoen
niet in DES 1 in competitieverband
hebben gespeeld zijn Corné Hogenkamp (keeper) en Alex Tatranov vanuit
DES 2 overgekomen. De jonge Corné
zal de strijd aangaan met de ervaren
Richard Lohuis. Zij hebben de moeilijke
taak om Peter Voort op te volgen. Vanuit DES 3 zijn Sven Dorgelo en Coen
van der Linde bij de selectie gekomen.
Vooralsnog is er gekozen voor een
jeugdigere selectie ten opzichte van
vorig seizoen. De jonge jongens zullen
zich waar moeten maken in voetballend en mentaal opzicht; dit in combinatie met een gering(er) aantal ‘routiniers’ in de selectie. Harry Warmelink
is de nieuwe trainer van DES 1. Hij is
afkomstig van Bergentheim en heeft
daar eerst de A1 en vervolgens het 1e
getraind. Ook nieuw bij DES 1 is Peter
van der Linde. Peter zal gaan fungeren
als klankbord voor Harry Warmelink.
Peter heeft als voormalig speler van
Feyenoord op het hoogste vaderlandse podium geacteerd en kent dus ‘de

kneepjes van het vak ’. Leiders van DES
1 zijn Pieter Molenaar en Teun Heuver.
Laatstgenoemde is de opvolger van
Ronald Slettenhaar, die is gestopt.
Verder zijn de inmiddels vertrouwde gezichten van verzorgster Majella
Broekman en ‘good old’ Johan Fransen
als assistent-scheidsrechter dit seizoen weer te bewonderen bij DES 1.
Pieter Rozema is aanvoerder van DES
1. Mede op basis van de afgelopen 2
seizoenen is de realistische doelstelling door trainers en spelers bepaald
op directe handhaving in de 3e klasse,
dit met de insteek om hiervoor reeds
voor de winterstop een solide basis
te leggen. Uitermate content is DES 1
met de nieuwe hoofdsponsor Reflex
Promotions, in combinatie met Deventrade/Hummel en Intersport van
Ramon Zomer. Uitslagen bekerwedstrijden: DES 1-Haarle 1 2-4, Vilsteren
1-DES 1 2-4, DES 1-Daarle 1 3-0

**Noot van de redactie: na het
schrijven van dit artikel is Peter Voort
weer aan de selectie toegevoegd.
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Nieuwkomers DES 1
Expert Doornenbal • Rijssensestraat 280 • 7441 AN Nijverdal • 0548-620000

Wie is Coen van der Linde?
Coen is 26 jaar. Hij woont samen met zijn vriendin in Nijverdal. Hij werkt als militair bij het Korps Mariniers in Doorn, in
het weekend is hij “een gewone burger”. Coen is op zijn 5e
begonnen bij Hulzense Boys. Op 16-jarige leeftijd is hij verhuisd naar Frankrijk. In Frankrijk heeft hij het 2 trainingen
volgehouden bij FC Valbonne, maar dat was geen succes.
Terug in Nederland koos Coen om te gaan voetballen in
een vriendenteam bij DES. “Dit vriendenteam ligt nu achter
ons. Zo hoog mogelijk voetballen is nu de ambitie. Vandaar
dat dit pas mijn eerste jaar in het eerste van DES is.” Coen
kan spelen op de gehele linkerflank. Linksback, linkshalf of
linksbuiten. “Eenmaal bij DES beland, kwam ik centraal op
het middenveld te spelen in het vriendenteam DES 4. In-

Wie is Sven Dorgelo?
Sven is 25 jaar. Woont sinds enkele
maanden samen met zijn vriendin Selena Marissink in Nijverdal.
In het dagelijks leven is hij docent
lichamelijke opvoeding bij het Carmel College Salland te Raalte. Hij is
tevens leider van DES C1.
Vanaf zijn 6e heeft Sven gevoetbald bij SV Nijverdal, waarvan de laatste 2 jaar in de jeugd onder de naam DES/Nijverdal combi. Na de fusie met de Eversberg werd de overstap gemaakt naar ENC’09. Daar heeft Sven 3 jaar lang in
het in het 1e elftal gespeeld.
Sven was één van de grondleggers van het toenmalige
vriendenteam waarin ook Coen van der Linde speelde. “Het
begrip vriendteam was te leuk en uitdagend. Ons vriendenteam was in potentie een erg sterk en redelijk getalenteerd
team. Het was erg leuk om met eigen vrienden het plezier
te vinden in het spelletje voetbal, zowel op het trainingsveld als tijdens de wedstrijd en uiteraard in de derde helft.”
Dit jaar heeft Sven dus zijn opwachting gemaakt in het eerste elftal. Sven verwacht een leerzaam jaar. In de voorbereiding heeft hij al veel nieuwe dingen geleerd van zowel
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middels ben ik een linie gezakt en speel ik als linker centrale verdediger.” Een sterk punt van Coen is de wil om te
winnen. Tegelijkertijd kan dit ook een valkuil zijn. “Want bij
verlies slaat mijn humeur om. Dus moeten we dit jaar maar
zoveel mogelijk winnen”, lacht Coen.

Smidsweg 93
7441 EL Nijverdal
Telefoon: 0548-612334

Voor een modern en perfect zittend kapsel

“Er wacht ons een moeilijk, maar heel mooi seizoen. We
hebben een goede selectie, met een aantal spelers die langere tijd in het eerste voetballen. Eenmaal aan elkaar gewend zullen we mooie dingen laten zien. Al met al ben ik
positief verrast over de groep en ik kan niet wachten om
aan het seizoen te beginnen.”
Het motto van Coen is: “dr’an met de lippe”

Primera Nijverdal | Willem Alexanderstraat 9, Nijverdal | 0548-612614

Harry, de trainer, als van zijn medespelers. “Ik hoop mijzelf
als voetballer dit jaar verder te ontwikkelen en een steentje
bij te dragen aan het team. Dat is de doelstelling”, aldus
Sven. “Mijn sterke punten als speler zijn de wil om te winnen, mijn loopvermogen en ik ben zowel links- als rechtsbenig. Daarentegen is mijn techniek voor verbetering vatbaar en krijgen enthousiasme en inzet soms de overhand,
waardoor ik het overzicht verlies.”
“Mijn eerste doelpunt voor DES 1, in de bekerwedstrijd tegen Vilsteren, is mijn hoogtepunt tot nu toe. Na 80 minuten spelen stond er nog 2-2 op het scorebord, toen er een
perfecte voorzet van Thijs Broeze over de verdediging van
de tegenstander viel, waardoor ik met een languitgestrekte duik de 2-3 in het net kon koppen”, aldus een lachende
Sven.
“De sfeer in het team is erg goed en iedereen staat open
om van elkaar te leren. De verwachtingen zijn hoog: elke
week proberen om als team vanuit de formatie goed voetbal te verzorgen en te leren van de fouten die ook zeker gemaakt zullen worden, zodat we de volgende wedstrijd met
een goed gevoel op het veld staan om 3 punten te halen.”
Het motto van Sven is dan ook : “Kein geloel, Fußball spielen.”

Profile Baan | Boomcateweg 77, Nijverdal | 0548-614017

GERRIT
ROZENDOM
Kies voor een betrouwbare en zuinige
installatie van een Nijverdalse installateur

Veldkampsweg 35
Telefoon 0548-615558

voor
* leren schooltassen
* schoenreparatie
* steunzolen
* leren ballen

Albert Einsteinstraat 2
7442 DK Nijverdal
Telefoon: 0548-612288
www.wolterswonen.nl

Uw advertentie in dit magazine?
mail naar sponsorzaken@vvdes.nl
Fuutweg 15 - 7442 CL Nijverdal - Tel 0548 613639
Fax 0548 621479 - www.avandijk.nl

en vraag naar de mogelijkheden!
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Wie is Peter Talen?
Peter is 29 jaar en woont sinds 2
jaar met zijn vriendin Lisanne in
Nijverdal. Oorspronkelijk komt hij
uit Lemelerveld. Twee jaar geleden
kreeg Peter werk als docent lichamelijke opvoeding op het Noordik
College in Almelo. Naast zijn werk
als docent is hij tevens tennisleraar. Daarnaast mag hij graag een potje tennissen op competitienieau bij de tennisvereniging van Lemelerveld.
Peter speelde in de jeugd voor Lemelerveld. Op het moment
dat hij de overstap ging maken naar de senioren, stapte hij
ook over naar de buren: sc Lemele. Hier heeft Peter negen
jaar met veel plezier in het eerste elftal gespeeld. Zijn posities waren voornamelijk centraal achterin, of verdedigend
op het middenveld. Uiteindelijk heeft hij toch weer de keus
gemaakt om bij Lemelerveld te gaan voetballen. “Door
blessures heb ik de laatste 2 jaar niet alleen in het 1e, maar
ook in het 2e en 3e team gevoetbald.

Bedrijvenweg 34, 7442 CK Nijverdal info@ballonnendeal.nl

“Als speler is mijn sterke punt het lezen van het spel. Daarom ben ik tijdens het voetballen vaak coachend aanwezig.
Mijn verbeterpunt is momenteel mijn conditie. Ook wil ik
op de langere termijn meer rust bewaren in mijn spel en
aan de bal.”

Nu Peter in Nijverdal woont, heeft hij besloten om bij DES
te gaan voetballen. Hij wil graag meer mensen in Nijverdal
leren kennen. “Ik heb voor DES gekozen omdat deze vereniging mij aanspreekt. In de tijd dat ik in Lemele voetbalde,
ben ik bijvoorbeeld SVVN geregeld tegengekomen. Ik kreeg
toen een negatief beeld van SVVN. Dit maakte de keus voor
DES nog makkelijker”, aldus Peter.
“We hebben dit jaar een groep waar veel potentie in zit en
qua leeftijd is het team aardig in balans. Ik verwacht dat
we met elkaar veel goede wedstrijden kunnen laten zien,
dat we de tegenstanders onder druk proberen te zetten en
zo aantrekkelijk mogelijk voetballen.” Van de medespelers
verwacht Peter dat ze zich proberen te verbeteren op de
trainingen en dat ze dit tijdens de wedstrijden laten zien
aan het publiek. “Als dit goed gaat zien we dat hopelijk
terug in het klassement.” Harry Warmelink is een oude
bekende van Peter. Ze hebben elkaar leren kennen bij sc
Lemele. Hier speelden ze samen in het eerste elftal in de
derde klasse. “Nadat Harry is gestopt als voetballer, begon
hij als assistent-trainer van ons team. Met Harry was het
contact goed en dat is zo gebleven.”
Tot slot: “Iedereen bedankt voor het warme welkom bij vv
DES. We gaan samen proberen er een mooi jaar van te maken!”

van de velden: des 6
DES 6 is nagenoeg hetzelfde gebleven als vorig seizoen. Het is alleen nog
even afwachten of Richard Lohuis bij
het eerste elftal zal blijven of uiteindelijk toch het doel in het zesde zal
verdedigen. Dit is afhankelijk van de
keuzes die gemaakt worden op het
hoogste niveau. Ronald Scholten (Sr.)
heeft vorig seizoen zijn achillespees
gescheurd en is gestopt met voetballen. Erwin Harmsen heeft vorig jaar
een MRI-scan laten maken van zijn
knie; hieruit bleek dat deze dusdanig
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is versleten dat voetballen niet meer
verstandig is. Ronald en Erwin (was
al leider) zijn nu samen de leiders van
DES 6. Gerrit Spenkelink pakt de vlag
in handen en waar mogelijk speelt
hij ook nog een aantal wedstrijden
mee. Daniel Sezen is de 1e aanvoerder, maar heeft tijdens een wedstrijd
van DES 7 zijn teen gebroken. Het
aanvoerderschap zal tijdelijk worden
ingevuld door Martijn Wissink. Bart
Mijer is de enige nieuwe speler die
DES 6 erbij heeft gekregen. Een beet-

je verjonging was in dit ervaren team
zeer welkom. De doelstelling voor
komend seizoen is om bij de top 5 te
eindigen.

Uitslagen bekerwedstrijden:
DES 6-Hulzense Boys 7 7-3, ENC’09
2-DES 6 5-3
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Bij het Gteam staat
plezier voorop!
Zes voetballers, allen voorzien van
een geel hesje, gaan in een cirkel
staan. De bal ligt in hun midden. De
armen worden om elkaar geslagen en
de handen worden in het midden op
elkaar gelegd. Met een yell peppen ze
elkaar op en de laatste tactische tips
worden nog snel aan elkaar doorgegeven. Aan de andere kant van het
veld een zelfde tafereel. De partij kan
beginnen!
Er wordt fanatiek gevoetbald, gelachen, kansen worden gemist of vakkundig afgemaakt, de bal gaat rond,
rushes langs de zijlijn worden gemaakt en af en toe wordt een spe-ler
met niet mis te verstane woorden
meegedeeld dat de bal toch beter
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afgespeeld had kunnen worden. Aan
de zijlijn staan drie trainers met gele
leiderstenues met elkaar te praten.
De één met de handen op de rug een
ander druk gebarend. Ouders staan
met een kop koffie in de hand te kijken naar de spelers op het veld. Met
nog één minuut te spelen is de stand
gelijk… Zal er een winnaar uit de bus
komen? Deze keer wordt er niet meer
gescoord, dus is iedereen tevreden.
Menig zaterdag is er echter wel een
team dat de afsluitende partij wint.
Op het veld zijn de spelers van
Gteam alleen maar bezig met
spelletje dat ze zo graag spelen.
is alweer het achtste seizoen

het
het
Het
dat

onze club een Gteam in zijn gelederen heeft. Stef Hendriks, Thijs Nieboer, Justin Posthuma en Rob Geujen
zijn spelers van het eerste uur. Naast
teamgenoten ook buiten het veld dikke vrienden. Sinds 2007 zijn er vele
spelers gekomen en gegaan. Wat in
die tijd echter altijd gebleven is en
wat het team kenmerkt, is het plezier
in het spelletje.
Het Gteam van DES heeft in de voorbije jaren in deze regio een belangrijke
rol gespeeld op het gebied van voetbal
voor mensen met een beperking. In
2007 waren er in deze omgeving nauwelijks clubs met een Gteam. Spelers
met een beperking kwamen bijvoor-

“Het Gteam van DES heeft in de
voorbije jaren in deze regio een
belangrijke rol gespeeld op het
gebied van voetbal voor mensen
met een beperking”
beeld uit Rijssen, Vroomshoop, Raalte en Hellendoorn naar DES om toch
te kunnen voetballen. Tegenwoordig hebben verenigingen als SVZW,
Rohda Raalte en Excelsior ook een
Gteam en bij al deze teams voetballen jongens die zijn begonnen bij DES.
De begeleiding rond het team van DES
is bij enkele clubs betrokken geweest
bij het opstarten van deze teams en
heeft daar hun ervaringen en kennis
gedeeld. Helaas ging dit soms ook
gepaard met het vertrek van enkele
spelers, omdat ze liever bij een club in
hun eigen dorp wilden spelen. Jammer
voor ons, een gemis voor het team,
maar natuurlijk volstrekt begrijpelijk.

Naast het vertrek van enkele spelers
naar omliggende clubs die ook Gvoetbal opstartten zijn er ook twee spelers geweest die dankzij het Gteam de
overstap hebben kunnen maken naar
een regulier elftal. Het waren spelers
die in eerste instantie niet mee konden komen in een regulier elftal en
mede door het spelen in ons Gteam
dusdanig gegroeid zijn op technisch,
tactisch en sociaal vlak dat een overstap toch mogelijk bleek.
Met ingang van dit seizoen telt het
team 16 spelers en wordt er elke zaterdagochtend van 9.00 uur tot 10.00
uur getraind op het hoofdveld. De

trainersstaf, bestaande uit twaalf
fanatieke begeleiders, verzorgt bij
toerbeurt met drie personen deze
training, die steevast een vaste opbouw heeft: warming up, splitsen in
twee niveaugroepen met verschillende oefenvormen en altijd afsluiten met een gezamenlijke partij.
Naast het bijbrengen van balvaardigheid en inzicht staat plezier altijd
bovenaan!
Ook al krijgen we vaak de vraag, in
competitieverband spelen zit er echter niet in. Door het onderlinge leeftijdsverschil zijn er te weinig spelers
voor een jeugd- of seniorenelftal.
Daarnaast is de afstand naar clubs die
wel competitie spelen groot, wat weer
problemen oplevert voor de begeleiding die vaak ook zelf nog voetbalt op
zaterdagmiddag. Net als voorgaande
jaren wordt er echter regelmatig een
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(mini)toernooi gespeeld en zijn er in
de afgelopen jaren contacten gelegd
met clubs die in hetzelfde schuitje
zitten, waardoor er zo nu en dan een
onderlinge wedstrijd geregeld wordt.
Tot de winterstop wordt er dus vooral
getraind op het veld, afgewisseld met
een wedstrijdje of toernooi. Daarnaast
staat er ook een bezoek aan een wedstrijd van Heracles op het programma. Als de wintermaanden beginnen
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worden de veldschoenen verruild voor
zaalschoenen om ook in die periode te
kunnen blijven voetballen.
Afgelopen maand is via de gemeente
Hellendoorn ook het boekje ‘Kennismaken met Sporten’ weer uitgedeeld
aan alle basisschoolleerlingen. Hierin
stond ook een advertentie van DES
over het Gteam. Via deze weg hebben we inmiddels ook al een speler

die graag kennis wil maken met ons
team. Mocht uw kind, om welke reden
dan ook, niet mee kunnen komen in
een regulier elftal en toch graag willen
voetballen, dan is wellicht het Gteam
een goede mogelijkheid om toch het
spelletje te kunnen beoefenen. Komt
gerust eens kijken bij een training op
zaterdagmorgen of benader één van
de trainers voor meer informatie!

UW LOKALE BEVEILIGER, ALTIJD DICHTBIJ

“De trainersstaf, bestaande uit twaalf
fanatieke begeleiders, verzorgt bij
toerbeurt met drie personen de training”

OBJECTBEVEILIGING
HORECABEVEILIGING
EVENEMENTENBEVEILIGING
SURVEILLANCEDIENSTEN
BEVEILIGING MET HONDEN
PERSOONSBEVEILIGING
Meer dan een partner.

WWW.PREDONSECURITY.NL

Lochtersweg 54, 7442 BR Nijverdal - 0548 760 131 - info@predonsecurity.nl
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linkerhanden
Zo af en toe deelde de clubbladredactie ‘een pluim’ uit. Een pluim aan
mensen die zich op bijzondere wijze
inzetten voor de club, de uitstraling
ervan en het wij-gevoel. Ik heb de afgelopen maanden rondgelopen op ons
sportpark, ik heb mensen zien zwoegen, zien zweten, zien sjouwen en zien
buffelen. En vrijwel altijd met een brede glimlach op het gezicht. Allemaal
met als doel ons mooie sportpark de
broodnodige facelift te geven.
Groot respect heb ik voor die zwoegers, zweters, sjouwers en buffelaars.
Het zijn er velen. Ik zou een kippenstal
leeg moeten roven om ze allemaal te
voorzien van een pluim. Dat is ook
weer zonde, dus moeten jullie het
doen met deze woorden, beste vrijwilligers.

Een
nieuwe pas
aanvragen

Jullie enthousiasme werkt aanstekelijk, zo blijkt. Ik zag dames in de weer
met verfrollers. Op zomaar een donderdagavond in de zomer stond het
nieuwe terras vol met hulptroepen om
stenen te leggen. Binnen afzienbare
tijd lagen de stenen strak en is het
mooiste terras van Nijverdal gereali-

seerd. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Een mooi voorbeeld van Door
Eendracht Sterk.
Ik vond dat ik zelf niet achter kon blijven. Maar ik heb een probleem. Mijn
vingers zijn getraind op het tikken van
woorden, mijn armen op het vasthouden van een telefoon. Ik schrijf rechts,
maar heb twee linkerhanden. Rotzooi
maken: daar ben ik goed in. Slopen kan
ik als de beste, maar het probleem is
dat ik dat vaak doe op het moment dat
het juist niet nodig is.
Dat ik niet handig ben, is een understatement. Met bewondering kijk ik
dan ook naar het tempo waarmee de
zwoegers van de straat even tientallen vierkante meters klinkers leggen.
Vier oppermannen die stenen aanleveren zijn nog niet snel genoeg om dat
tempo bij te houden. Of de snelheid
en precisie waarmee het clubgebouw
is voorzien van lampen met sensoren. Het is voor mij echt abracadabra.
Als ik voor een schap met lampjes in
de bouwmarkt sta, schiet ik al in de
stress. Hoeveel Volt moet ik hebben?
En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Maar goed: het kriebelt toch als je
iedereen bezig ziet. En het is ook je
morele plicht om wat voor de club
over te hebben, vind ik. Ook al heb je
twee linkerhanden. Dus trok ik ook de
handschoenen aan. Gelukkig was er
een setje extra, want anders hadden
mijn handen niet gepast… Het werd
letterlijk een steentje bijdragen. Niet
in verhouding tot de eerder genoemde supervrijwilligers, maar o wat een
fijn gevoel. Samen zijn we DES, samen
maken we de club!
Ik kan het iedereen aanbevelen. Die
nieuwe aanbouw is van ons allemaal.
En als je eigen zweetdruppels erin liggen, voelt dat toch net even anders.
Dan zit je over tientallen jaren met je
kleinzoon of -dochter op het mooie
balkon (dat je al dan niet met de lift
hebt bereikt) een wedstrijd van DES
1 te aanschouwen en kun je ze mooi
vertellen dat jij aan dat prachtige complex van die schitterende club toch ook
een steentje hebt bijgedragen. En dat
van die linkerhanden? Dat hoeft dan
verder niemand te weten…

tijdens uw
lunchpauze.

Met onze online diensten kunt u meer dan u denkt.
De meeste bankzaken regelt u makkelijk en snel online. Gewoon op het moment dat
u dat wilt. Dus ook het aanvragen van een nieuwe bankpas heeft u via rabobank.nl of
de Rabo Bankieren App in een handomdraai geregeld.

Ga naar rabobank.nl/zelfregelen of de Rabo Bankieren App
Een aandeel in elkaar
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Achter vlnr: Peter Talen, Niek Mulder, Joris Brouwer, Thijs-Jan Hut, Majella Broekman (fysiotherapeut), Iede Ebeltjes, Sven Dorgelo, Coen van der Linde, Thijs Broeze.
Midden vlnr: Pieter Molenaar (Leider), Nick Deijk, Martin Bronsvoort, Marc Nieboer, Pieter Rozema, Jasper Bunskoek, Marc Slettenhaar, Teun Heuver (Leider)
Voor vlnr: Alex Tatranov, Koen Bangma, Peter van der Linde (Teambegeleider), Corné Hogenkamp, Harry Warmelink (Trainer), Denny Broekman, Ivar Bast.
Op de foto ontbreken: Peter Voort, Brian Eshuis, Johan Fransen (assistent-scheidsrechter)
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DES VEILDE DROMEN
EN LIET ZE UITKOMEN
Op 28 mei heeft DES een ‘droomveiling’ georganiseerd om
geld op te halen voor zowel de verbouwing van het clubhuis,
als voor Stichting Vang je Droom. In deze rubriek wordt er
verslag gedaan van een aantal van de geveilde kavels.

Waarom wilde je zo graag deze kavel winnen?
Het is natuurlijk een unieke kans om een keer een ballonvaart mee te maken. Voor mij voelde het als een ‘try before
you die’. Op deze manier konden we de wens vervullen én
onze club sponsoren.

Wie heb je meegenomen?
Niek Hamer, Niek Hoekjen, Koen Fransen en Wouter Velten.

Waar zijn jullie gestart en waar zijn jullie uitgekomen?
Door weersomstandigheden konden we helaas niet vertrekken vanaf het hoofdveld. We zijn daarom opgestegen
vanaf de Evenementenweide in Nijverdal. We hebben in totaal ruim een uur gevlogen en zijn uiteindelijk 30 kilometer
verderop in Fleringen geland. Fleringen is een klein plaatsje
tussen Albergen en Reutum.

Hoe vond je het en wat vond je het gaafste?

DE DROOM VAN THIJS-JAN HUT

Wat werd er precies geveild en wat heb je ervoor
betaald?

Personal training studio

NijVerdal
Personal training

Smallgroup training

Voor 100 % aandacht en begeleiding
samen met uw eigen Personal trainer!!

Tijdens de veilingavond werden er allerlei leuke dingen geveild, maar voor ons was er toch wel één dat erbovenuit
stak. De ballonvaart voor 5 personen. We waren de hele
avond al aan het overleggen hoeveel iedereen hiervoor zou
willen betalen. Uiteindelijk hadden we afgesproken om
allemaal in ieder geval 80 euro te bieden. Dus 400 euro in
totaal. We hadden eigenlijk al wel verwacht dat dit bedrag
waarschijnlijk niet voldoende zou zijn. We hadden daarom
ook nooit verwacht dat wij hem zouden winnen. Uiteindelijk werden we tijdens het bieden overboden tot 440 euro.
Koen Fransen riep toen zonder te overleggen 450 euro en ik
denk dat we hem daar allemaal heel erg dankbaar voor zijn.
Het duurde nog even, maar na ‘eenmaal andermaal’ sloeg
Henk met de hamer. Op dat moment sloegen de zenuwen
wel toe. Ik besefte toen pas dat ik ook echt 800 meter de
hoogte in zou gaan in een rieten mandje.

Het was echt super! Ik moet zeggen dat ik voor het opstijgen wel gespannen was. Bij het opstijgen zelf merkte ik
dat ik eerst nog heel krampachtig de rand van het mandje
vast bleef houden. Wanneer je een tijdje in de lucht hangt,
verdwijnt die angst helemaal. Je hangt dan gewoon over de
reling en durft je te verplaatsen in het mandje. Het uitzicht
was echt fantastisch. Ik vond het vooral leuk om boven Nijverdal te zweven, omdat je daar ook alles herkent vanuit
de lucht. Persoonlijk vond ik het opstijgen en het landen
het gaafst. Het landen was ook heel spannend. Je daalt
best snel en het gaat nog met een aardige vaart. Er was
ons voor de ballonvaart al verteld dat er een kans is dat het
mandje omvalt bij het landen. We moesten ons daarom allemaal erg goed vasthouden. We daalden heel snel richting
een groot weiland. Toen we eenmaal de grond raakten, kie-

“de koeienvlaaien leken
op ons af te komen”
perden we langzaam om. De koeienvlaaien leken op ons af
te komen maar gelukkig bleef, op het mandje na, iedereen
schoon.

www.gymtob.nl
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Hoe was de slipcursus?

DE DROOM VAN HANS LOHUIS

Welke kavels heb je gekocht met de veiling en wat
heb je ervoor betaald?
De nachtsafari voor 150 euro, de slipcursus van de ANWB
voor 160 euro en de rondleiding bij de brandweer voor 200
euro (met RIchard Zwiers samen).

Hier ben ik met Mark Kiel op een zaterdagochtend vroeg
naartoe gegaan. Het was in Lelystad. Na een korte instructie mochten we 3 oefeningen doen. Een noodstop maken
bij 50 km/h en 80 km/h. Dat laatste is nog vrij hard als je
een noodstop moet maken. Verder deden we een slalomoefening en een slipoefening op een spekglad wegdek.
Daarna keerden we weer als een volleerd Verstappen terug
naar Nijverdal.

Waarvoor kunt u bij ons terecht:
• Typeplaatjes
• Kentekenplaten
• Graveerwerk
• Naamplaten
• Snijteksten
• Naambadges
• Uw eigen ontwerp
• Huisnummers
• Full Color Prints NIEUW!
• Stickers NIEUW!

Wat vond je de leukste activiteit?
De brandweer, want die hebben er een echt spektakel van
gemaakt met zeker 5 brandweerlieden die ons een paar uur
uitstekend vermaakt hebben. Een unieke ervaring.

Wie heb je meegenomen?
De nachtsafari heb ik samen met mijn vader en schoonouders gedaan, de slipcursus samen met Mark Kiel en de
rondleiding bij de brandweer was voor 8 personen. Ik heb
mijn zoontje, neefje en zwager meegenomen. Richard
Zwiers was samen met Carmen en zijn 2 kinderen.

(voor op bekers en broodtrommels)

Super snelle levering!

Wat heb je met de nachtsafari gedaan? Wat was het
leukste van de safari?
Eerst kregen we een inleiding van de boswachter. Vervolgens gaf hij een korte rondleiding in de toren van de sterrenwacht. Daarna gingen we met een Jeep over de Sallandse Heuvelrug en hebben we bij de avondschemering een
aantal dieren gezien en gehoord, zoals reeën en nachtzwaluwen. Het leukste van de safari was dat je op plekken
komt waar je normaal niet met een auto komt en dat de
boswachter erg veel wist te vertellen.

Wat heb je bij de brandweer
gedaan? Wat maakte de
meeste indruk?

“dit was
echt
super”

Dit was echt super. We werden
met 2 brandweerauto’s bij huis
opgehaald, zowel bij Richard
Zwiers als bij mijzelf. Eerst gingen we richting de parkeerplaats
bij het uitkijkpunt van de Holterberg en daar werd de hoogwerker geïnstalleerd. Vervolgens mochten de deelnemers
naar boven tot ruim 30 meter boven de grond, met zowel
een prachtig uitzicht richting Zwolle en Enschede, als ook
over het bos en de heide. Daarna mochten de kinderen met
de brandweerspuit een verkeersbord nat spuiten. Toen gingen we terug naar de kazerne. De kinderen mochten voorin
zitten naast een brandweerman. Bij de kazerne kregen we
een rondleiding van de commandant en hebben we wat
gedronken. Daarna zijn we met de brandweerauto’s terug
naar huis gebracht. Een superervaring en mijn zoontje Lars
heeft het er nog over!
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Rijssensestraat 97 | 7442 MS NIJVERDAL | 0548-613070
www.bokhovenijverdal.nl | www.bokhovenaamplaten.nl

DE DROOM VAN DES 6

Wat werd er precies geveild en wat hebben jullie
ervoor betaald?
Om de veiling met een schwung te laten beginnen, probeerde DES 6 om de eerste kavel te bemachtigen. De kavel was
een wedstrijd onder leiding van toparbiter Erik Braamhaar
uit Enter. Deze hebben we weten binnen te hengelen voor
200 euro. Een snelle rekensom leert dat dit uit komt op ca.
12,50 euro de man.

Weet je al wanneer scheidsrechter Braamhaar jullie
wedstrijd komt fluiten?

Be Creative | Be Unique | Be Color
Rigtersbleek Zandvoort 10, 7521 BE Enschede | Telefoon 06-31777102

Aesy Liften B.V. Nederland | Mercurion 30, 6903 PZ Zevenaar
Telefoon: 0316-246246 | E-mail: info@aesyliften.nl

Door het volle schema van DES 6 hebben wij dit nog niet
kunnen plannen. Dhr. Braamhaar staat wel te springen,
hebben wij vernomen.

Wat verwacht je van een wedstrijd onder leiding van
Braamhaar?
Een overwinning! Met een paar discutabele beslissingen in
ons voordeel. En dat hij gebruikt maakt van de spuitbus bij
vrije trappen.
En een rode
kaart
voor
Bjorn Kroese.

“Dhr. Braamhaar
staat te springen”
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Jeugdwedstrijd in beeld
Excelsior ‘31 MA1 - DES MA1
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Open dag 2015
weer een groot succes!
Zaterdag 22 augustus was het weer tijd voor de jaarlijkse open dag. Een dag die in het teken staat van de start
van het nieuwe seizoen, maar ook de buitenstaander een mooie mogelijkheid biedt om eens wat meer over
onze vereniging te weten te komen.

Zoals bijna vanzelfsprekend was het
ook dit jaar weer schitterend weer.
Alle 8 F pupillen en de mini’s stonden
dan ook al vroeg op het hoofdveld te
trappelen van ongeduld om te beginnen. Er werden 6 verschillende voetbalactiviteiten aangeboden waar de
teams aan mee gingen doen.
Van ouderwets partijtje tot voetbaldarts, het werd een ochtend vol
voetbalplezier.

Bij elke activiteit werden de pupillen
begeleid door één of meerdere heren
van de eerste selectie.
Na alle activiteiten was het tijd voor
de ballonnenwedstrijd. Nadat iedereen voorzien was van een ballon met
een kaartje werd er luidkeels afgeteld.
Toch werd het nog heel even spannend: de ballonnen leken voor een
groot deel richting de bomen te vliegen. Tot onze grote opluchting vlogen

de meeste ballonnen er nipt overheen.
Ook de 3 ballonnen die het net niet gered hadden zijn uiteindelijk toch aan
een lange vlucht begonnen. Wie zal er
winnen dit jaar?
Ook de informatiestand werd druk
bezocht door vele geïnteresseerde
ouders en kinderen. Al met al was het
weer een erg geslaagde editie van de
open dag.

van de velden: des 4
DES 4 kent veel wisselingen. Doordat
een behoorlijk aantal spelers de overstap naar DES 3 hebben gemaakt zijn
er evenzoveel nieuwe jongens te begroeten. Deze jongens hebben vanuit
verschillende elftallen de overstap
gemaakt naar DES 4. DES 4 heeft
gelukkig wel zijn ervaring behouden.
Spelers als Jan-Wout Fransen, Jeffrey
Ekkelkamp en Richard Zwiers voorzien dit elftal van de nodige bagage.
DES 4 komt dit jaar uit in de reserve
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5e klasse. Het is een erg mooie competitie waarin veel plaatselijke clubs
ingedeeld zitten. Alle derby’s zullen
in deze competitie dus voorbijkomen.
Omdat het een nieuw elftal is, kan
(nog) moeilijk worden ingeschat op
welk niveau er meegevoetbald gaat
worden. De doelstelling is dan ook
allereerst lekker voetballen en plezier met elkaar! DES 4 heeft op dit
moment nog geen begeleiding. Stef
van Vree is na vorig seizoen als trai-

ner-coach gestopt en hij heeft zijn
voetbalschoenen weer aangetrokken.
De begeleiding zal door de ervaren
jongens worden opgepakt.

Uitslagen bekerwedstrijden:
Den Ham 4-DES 4 3-1,
DES 4-Hellendoorn 4 3-8
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Ronald Scholten, de echte
wil om voor DES te winnen,
alles voor de voetbal over
hebben om dat te doen.
Dat willen we terugbrengen.
Het is een zaterdagmorgen halverwege september, kwart
over tien. We hebben een afspraak met Ronald Scholten
voor een interview met hem voor het nieuwe magazine.
Ronald is één van de bestuursleden van onze vereniging
en houder van de portefeuille voetbalzaken. Daarnaast is
Ronald al lid van DES sinds de F’jes en heeft hij binnen
onze vereniging veel betekend als actief lid, maar ook
als vrijwilliger in verschillende functies. Kortom, reden
genoeg om met Ronald af te spreken.
“Kom maar bij mij thuis, de koffie staat klaar”. En zodoende bellen we bij hem aan. Ronald woont in de wijk
“Groot Lochter”, toch wel een beetje een SVVN-wijk.
“Nee hoor, valt best mee. Er wonen genoeg DES’ers
in deze wijk, Dicky Bergman bijvoorbeeld, die woonde
hier twee huizen verderop. Tuurlijk, als je hier op de
basisschool zit dan kom je misschien sneller terecht
bij SVVN, maar het valt allemaal best mee”. We nemen plaats aan de eettafel. Kleine Daley, net als Ronald blond haar, kijkt ons met zijn blauwe ogen aan.
Hij zit vrolijk in zijn kinderstoel. Ronald en Lizanne
Calkhoven zijn een half jaar geleden de trotse ouders geworden van deze kleine man. “Het is een
hele verandering hoor, maar we genieten er enorm
van.” Ronald en Lizanne hebben elkaar ongeveer
acht jaar geleden ontmoet. “Het was uiteindelijk
op een avond in Bill’s bar, je weet wel hoe dat
gaat. Lizanne voetbalde toen ook al wel bij DES,
maar daar kende ik haar niet van.” Lizanne komt
net als Ronald uit een echte DES-familie. Haar
opa is zelfs het oudste en langst DES-lid.
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Ronald werd geboren aan de Bremweg in Nijverdal. Hij
groeide op in een echte DES-familie. “Opa Johan deed al
veel voor DES en ook mijn vader Henk heeft zo’n beetje
alles binnen DES gedaan. Leider, trainer, noem het maar
op. Zodoende ging ik ook al op jonge leeftijd met mijn vader mee naar DES. Mijn twee zusjes gingen dan op zaterdag met mijn moeder mee en ik met mijn vader op de
fiets richting Gagelman. “ Ronald speelde vanaf de F’jes bij
DES. “Ik nam een paar vriendjes mee van school. Martijn
Epema en Jimte Poelman zaten bij mij in het elftal. Ook
Thijs Broeze, Wouter Velten, Anne Post, Stefan Boernama,
Jan Willem Staman, Stevie van Geldere, Bastiaan Pastink,
Jorie Harmsen en Peter Minkjan zijn van mijn lichting.
Deze laatste negen jongens behoren nog steeds tot mijn
vriendengroep. Dat is vanaf het begin dus zo gegroeid.”
Vanaf de F’jes doorliep hij elke jeugdafdeling. Vanaf het
tweede jaar E speelde Ronald altijd in de selectie-elftallen. “We werden meerdere keren achter elkaar kampioen
en speelden vaak met dezelfde jongens. We gingen dan
met het hele team over naar een hoger elftal.” Zo had Ronald in de jeugd verschillende trainers. Ook deze trainers
gingen dan vaak met het elftal mee naar een ander juniorenelftallen. “Zo heb ik Gerrit Rozendom gehad, wie niet?
En Emiel Staman. Ook heb ik een enkele keer een trainer
van buitenaf gehad. Dit met wisselend succes. En vanaf
de B1 kreeg ik Jan Post. Jan heb ik daarna tot en met de A1
gehad. De prestaties waren verschillend. Elke trainer had
zo zijn eigen inbreng. Jan Post ken ik als geen ander. Het
is een “people manager”. Hij kon er echt een hecht team
van maken. Dat hebben we recentelijk ook weer gezien bij
het eerste.”
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Vanaf de A1 is Ronald direct in het eerste gekomen. “Ik zat
nog in de A1 en heb toen de helft van het seizoen meegedaan met het eerste. We werden dat jaar ook kampioen.
Ik heb toen de kampioenswedstrijd onder trainer van Veen
nog meegedaan. In dat elftal speelden ook Laurens Sapulette en Joost Bakkker. Het was geweldig om met hen te
spelen. Na dat jaar ben ik definitief overgegaan naar één.”
In augustus 2002 werd Hans Tuin aangesteld als trainer.
Des 1 kwam dat seizoen uit in de tweede klasse. Ronald
speelde onder Hans Tuin achtereenvolgens twee seizoenen
in het eerste. “We kregen dat seizoen veel nieuwe jongens
in de selectie. Het was een moeilijk seizoen. We hebben het
toen op 1 punt niet gehaald, ontzettend jammer. Om een
basisplaats moest ik altijd strijden met William Rozendom.
Ik was een pure rechtsbuiten. Mijn kwaliteiten waren mijn
pure snelheid, de
actie uit stilstand
en ik had een goede traptechniek. Af
en toe pikte ik ook
mijn
doelpuntje
nog mee. William
en ik lachen er nu
nog wel eens om.
Hij heeft de 250 wedstrijden in het eerste gehaald. Als ik
er niet was geweest, had hij er misschien wel vierhonderd
gehaald.”

nen. Toen ik vervolgen binnen een week tien kilo afviel, ben
ik in het ziekenhuis terechtgekomen. Hier werd ik twaalf
weken lang onderzocht, test hier test daar, en uiteindelijk
werd er een klier op de kweek gezet.” Na lang onderzoek
werd er daarna bij Ronald Hodgkin (lymfklierkanker) ontdekt. Ronald was toen 21 jaar oud. “Ik kreeg de prognose
dat ik 90 tot 95% kans had om het te overleven. Voor mijn
familie was het misschien moeilijker, maar mij kon het niet
snel genoeg gaan. Er telde maar één ding en dat was zo
snel mogelijk beter worden, schiet eens op. “ Ronald doorliep vervolgens een traject van chemokuur en bestraling.
“In maart was het ontdekt en in januari het jaar erop werd
ik genezen verklaard.” Ronald pakte daarna ook voetballend de draad weer op. “Ik heb er alles aan gedaan. Veel
trainen, fietsen, lopen, alles. Jan Post heeft mij ook nog een
lange tijd geholpen
om weer volledig
fit te worden. Uiteindelijk heb ik ook
wel weer het eerste gehaald, maar
nooit meer een
basisplek. Wel veel
invalbeurten
in
het eerste, maar hoofdzakelijk kwam ik toen terecht in het
tweede. Ik heb nooit meer die kwaliteiten gehad die ik voor
mijn ziekte had. De explosiviteit, de snelheid vanuit stand,
die had ik niet meer. Als ik niet ziek was geweest, durf ik
wel te stellen, dan had ik nu nog in het eerste gespeeld. En
dan had Willie nog minder wedstrijden gehad, haha.” Ronald heeft na zijn ziekte meerdere seizoenen in het tweede
elftal gespeeld. Vanuit DES 2 is hij via DES 3 uiteindelijk terecht gekomen in DES 7. “Het maakt mij niet meer zoveel
uit waar ze me dit jaar instopten. Als ik maar lekker kan
voetballen, dat is toch het mooiste om te doen.”

“Als ik er niet was geweest,
had hij er misschien wel
vierhonderd gehaald”

In de twee seizoenen met Hans Tuin draaide DES mee in de
subtop. Na deze twee jaar werd Henk Mennegat als nieuwe trainer aangesteld. “Henk was een echte “people manager”. Ik weet nog dat ik hem de eerste paar weken bijna
niet zag. Dan zat hij weer aan die tafel en dan was hij daar
weer in gesprek. Hij probeerde zo de hele club achter zich
te krijgen. Dit deed hij ook met de 1e selectie.” In dit elftal
kwam Ronald weer te spelen met veel jongens waar hij ook
in de A1 mee voetbalde. In dat A1-elftal werd hij kampioen en won hij zelfs de districtsbeker. “We wisten wat we
aan elkaar hadden. We hadden de mentaliteit om voor de
voetbal alles te laten lopen. In die eerste periode wonnen
we ook werkelijk alles. Jammer genoeg konden we deze lijn
niet doortrekken in de daaropvolgende periode, waarin we
veel verloren. Dit kostte ons ook uiteindelijk het kampioenschap.”
Het tweede seizoen met Henk Mennegat werd het kampioensjaar. Voor Ronald werd dit echter een heel ander jaar.
Een dieptepunt, voor hem en zijn familie. “Ik vergeet het
nooit meer. Ik weet nog dat het halverwege het seizoen
was en we personele problemen hadden. Henk moest puzzelen en zette mij op een andere positie. Ik kwam terecht
op de mid-mid, maar ik was halverwege de wedstrijd echt
helemaal op, ik kon niet meer. Ik dacht eerst dat het aan de
positie lag, maar de week erop kon ik ook niet normaal trai-
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“De drive om vrijwilligerswerk te doen
komt uit liefde voor de club”

naar de MTS gegaan.
Ik ben nog steeds
superblij met deze
keuze.” Ook Henk
Klompenmaker heeft
meer dan 40 jaar bij VDL gewerkt. “ Volgens mij werkte hij
er al vanaf zijn twaalfde. De laatste jaren weet ik nog wel
erg goed. Een groot compliment aan VDL hoe ze met hem
omgingen. Ze hielden hem ook aan het werk, schoonmaken
etc. We hielden ons hart ook altijd vast als er weer drie weken bouwvak aan kwam.”

We krijgen het over vrijwilligerswerk binnen DES. Ronald
is al vanaf zijn 15e hiermee begonnen. Hij heeft intussen
al veel verschillende taken gehad en in verschillende commissies gezeten. “Ik ben samen met Arjan van Dijken leider geweest van DES F4. Hierin speelden toen jongens als
Koen Fransen en Joris Brouwer. Dit zijn nu jongens die in
de A-selectie zitten.” Ronald is een aantal jaren jeugdleider geweest. Vervolgens is hij tien jaar trainer geweest van
verschillende jeugdelftallen. “De D1 en C1 heb ik jaren getraind. Toen ik in de Activiteiten Commissie terechtkwam,
ben ik hiermee gestopt.” We vragen Ronald naar zijn drive,
waarom hij dit allemaal doet voor de club. “De drive komt
meer uit liefde voor de club. Ik haal er plezier uit wanneer
ik zie dat anderen daar ook weer plezier uit halen.” Sinds
drie en een halfjaar is Ronald lid van het bestuur van DES.
“Toen ik nog in de A-com zat, werd ik al eens gevraagd. Ik
vond het ook nog weel een beetje vroeg. Ik wist niet of ik
daar toen al direct voor moest kiezen. Maar een tijd later
stapte zo’n beetje het hele bestuur tegelijk op. Jan Pekkeriet bleef in zijn eentje over. Al snel kwam gelukkig Henny
Broekman daarbij als nieuwe voorzitter. Ik werd vervolgens

nogmaals benaderd en heb er toen goed over nagedacht.
Ik heb raad gevraagd bij goede vrienden en ik heb het er
thuis over gehad. Uiteindelijk heb de keuze gemaakt dit
te doen. We waren toen dus met z’n drieën. “ Het bestuur
van DES bestond altijd uit vier leden. Dit is door Ronald en
Henny uitgebreid naar zeven bestuursleden met ieder een
eigen post. “We zijn toen op zoek gegaan naar nieuwe frisse mensen . Het werden mensen die al veel voor de club
hebben betekend. De hele organisatiestructuur is toen ook
opnieuw geschreven. Ik heb eerst de portefeuille activiteiten gehad, daarna accommodatie en nu voetbalzaken. In
mijn optiek is voetbalzaken de mooiste functie. Je zit toch
bij een voetbalclub, dan wil je het hebben over voetbalzaken.” Ronald heeft sinds eind vorig seizoen de portefeuille
voetbalzaken onder zich. Jan Pekkeriet kon deze functie
i.v.m. de afstand niet meer combineren. Veel personen
zijn toen de revue gepasseerd. Uiteindelijk is Ronald het
zelf gaan doen. Hij kreeg direct te maken met een trainer
waarvan het contract niet werd verlengd en een eerste
elftal dat stroef liep. “Het was toen een erg druk moment.
Ik stroomde net in en was bezig de hele structuur aan te
passen en een nieuwe TC samen te stellen. Toen moest ik
ook nog op zoek naar een nieuwe trainer. Uiteindelijk hebben we vanuit het bestuur toen de beslissing, genomen
om Jan Post en Chris Titsing tijdelijk aan te stellen. Het
was een moeilijke beslissing omdat je ook met mensen
te maken krijgt die altijd nauw bij DES betrokken waren.
Uiteindelijk kies je datgene wat het beste is voor de club.

Kleine Daley wordt ondertussen door Ronald naar bed gebracht, hij is moe. “Ik hoop een DES-familie te behouden,
haha. Ach, maar je kunt ze niet dwingen hè, ze maken hun
eigen keuzes.”
Ronald is werkzaam bij VDL Enabling Technologies in Almelo, het voormalige Phillips. Hij is daar projectleider op de
plaatwerkafdeling en bemoeit zich met de projecten van
begin tot eind. “Ik houd me voornamelijk bezig met projecten voor de ASML. Dit is in de wereld één van de grootste bedrijven op het gebied van de chipindustrie. VDL ETG
Almelo realiseert de machines en ASML zet de machines
elders ter wereld weg. VDL is inmiddels uitgegroeid tot een
van de grotere bedrijven van Nederland. Recent heeft men
Nedcar in Born nog overgenomen. Het werk is hartstikke mooi, ik ben er erg content mee.” Ronald volgde eerst
de MTS en vervolgens de HTS. Hij wist al op jonge leeftijd
dat hij de technische kant op wilde. “Ik ben ook van 3 vwo

“Als ik maar lekker
kan voetballen, dat is toch
het mooiste om te doen”
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En gelukkig pakte dit goed uit waardoor we zonder nacompetitie te spelen erin bleven.”
Wat is het beleid van de club en wat zijn volgens Ronald
de doelstellingen die hij wil behalen? “Wat het doel is van
het eerste voor dit jaar is handhaving in het linker rijtje.
Echter, je moet niet alleen kijken naar dit seizoen, maar
naar de toekomst. Mijn visie is dat je op de lange termijn
met echte DES-mensen het gevoel terug moet krijgen van
saamhorigheid, het clubgevoel. Dat je met de juiste mensen, begeleiding, trainers, overbrengt wat DES is en waar
DES voor staat. De echte wil om voor DES te winnen, alles
voor de voetbal over hebben om dat te doen. Dat willen we
terugbrengen. Als je dit vanuit de jeugd overbrengt en je
zorgt dat je deze jongens daardoor behoudt, dan ben ik ervan overtuigd dat de kwaliteit ook weer omhoog zal gaan.
Als er ieder jaar vanuit de A een nieuwe aanwas zal zijn
van 4 à 5 spelers, dan is dit geweldig.“ Op dit moment is er
geen A-elftal.” Dat klopt, maar als we gewild hadden, dan
had dit gekund. We hebben daar uiteindelijk niet voor gekozen. We hebben daaronder wel een B1, B2 en zelfs een B3.
Dat hebben we nog nooit gehad. En ook de F’jes en E’tjes
zijn nog nooit zo ruim geweest. Het is een teken dat we
het goed doen. We gaan ook werken met een volgsysteem
voor iedere speler. Zo hopen we een goed beeld te krijgen
van de jeugd die we hebben. Daarnaast zijn er “scouts”
aangesteld die tijdens het seizoen spelers gaan beoordelen
om te kijken in wat voor team ze het seizoen erna terecht
moeten komen.“ Al het bestuurswerk kost Ronald veel tijd.
“Het is de laatste tijd wel erg druk geweest, dat geef ik eerlijk toe. Ook met de verbouwing erbij, het kost je allemaal
veel tijd.” Het is tegenwoordig ook lastiger om vrijwilligers

te krijgen. ”Dat klopt, dat is jammer. We hebben bijna 700
leden. Als je dan kijkt hoe vaak we een oproep moeten doen
voor een verbouwing of iets dergelijks, dan komen er tien.
Dat is soms wel eens lastig. Extra betalen als je niets doet,
daar kom je bijna niet meer onderuit. De gemeente moet
volgend jaar ook nog dertigduizend euro bezuinigen en ze
gaan alleen nog maar de grasvelden maaien op plekken
waar ze met de trekker bij kunnen. We moeten dus straks
ook onze eigen krijtlijnen erop kalken. Ook daar hebben we
dus weer mensen voor nodig.”
Het is tegen het eind van de ochtend, kleine Daley is weer
wakker en oppervrolijk. Gelukkig komt mama zo thuis en
kan Ronald naar de voetbal. “Zelf voetballen vind ik toch
wel echt het leukste. Maar ook gezellig na de wedstrijd samen een biertje drinken is geweldig. Ik fiets ook wel eens
gewoon in de bouwvakperiode op een zaterdag naar DES.
Velen doen dit niet, maar ik vind dat gewoon leuk. Even
twee of drie pilsjes, gezellig man.”
Voor we naar huis gaan vragen we Ronald nog waar hij
hoopt dat DES over pakweg vijf jaar staat. “Ik hoop dat
we dan nog steeds een goede derdeklasser zijn. Ik ga niet
uitspreken dat we naar de tweede klasse moeten. Het ligt
ook aan de lichting die je krijgt. En tegenwoordig zitten in
er in de tweede klasse ook al veel clubs die gewoon betalen hoor. Nee, ik hoop gewoon stabiel te worden. Natuurlijk
moet je wel een keer wat winnen, misschien een periode
pakken dat zou wel lekker zijn. En ik zou echt nog wel graag
een keer kampioen willen worden hoor. Misschien dan met
kleine Daley!”

van de velden: des 7
Ten opzichte van het seizoen 2014/
2015 is er aardig wat gewijzigd in de
personele bezetting bij DES 7. Waar
er vorig seizoen nog een selectie was
van 17 man, is er dit seizoen slechts
een minimale bezetting van 13 spelers. Terug van weggeweest is Ronald
Scholten. Hij is vanuit DES 3 teruggekomen naar DES 7. Daarnaast zijn
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Tico Felix en Mitchell van de Berg
nieuwe spelers die begroet worden
in dit elftal. Voor Mitchell zal de zomerstop helaas nog iets langer duren,
aangezien hij op dit moment met een
blessure aan zijn knie kampt. Dit is
erg spijtig, omdat hij als 1e keeper op
papier stond. DES 7 komt uit in de reserve 6e klasse. De doelstelling is om
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van de velden: des 2
mee te draaien in de subtop. Als het
team volledig blijft en er in de breedte
misschien nog iets bij komt, dan moet
dat voor dit team geen probleem zijn.

Uitslagen bekerwedstrijden:
SVVN 5-DES 7 1-0,
DES 7-Hellendoorn 6 3-3

Zoals ieder jaar wordt de selectie van
het tweede in de eerste weken van de
competitie gevormd. De eerste contouren die zichtbaar worden zijn echter veelbelovend. Een aantal jongens
die vorig jaar uitkwamen voor DES 3
hebben de stap omhoog gewaagd.
Daarnaast komen er een aantal mannen terug uit DES 1. Zij hebben vorig

seizoen, na de winterstop, de tijdelijke
overstap gemaakt om DES 1 te versterken. Ook dit jaar zal Marco Nijenhuis het tweede weer coachen. Zijn
vertrouwde begeleidende staf bestaat
ook dit seizoen weer uit Anne Post en
Stefan Boernama. De doelstelling is
om in ieder geval een periodetitel te
bemachtigen. Om te zorgen dat een

ieder zich kan focussen op zijn taken
is de begeleidende staf uitgebreid
met Thijs Schippers. Het belangrijkste motto dat het tweede ook dit jaar
weer zal uitdragen: geniet van het samenzijn en speel met plezier.
Uitslagen bekerwedstrijden: Vroomhoopse Boys 2-DES 2 4-1, DES 2-Marienberg 3 1-1, Den Ham 2-DES 2 6-0
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van de velden: des vrouwen 1
Dit team komt dit seizoen uit in de
4de klasse. De selectie bestaat uit 16
dames. Hiervan zijn er een groot aantal die ook vorig seizoen in dit team
gespeeld hebben. Daardoor bestaat
het elftal uit veel ervaren dames.
Sandra Hofman, zij kan spelen als
laatste man en midhalf, is de aanvoerster van dit gezelschap. Nieuw in
het team is Elianne Letink. Zij is als
verdedigster zeer welkom in dit team.
Marissa Reinders en Kirsten Titsing

Voetbalzaken:
Een blik op de toekomst
Met ingang van dit seizoen is het
technisch beleid van DES qua organisatiestructuur flink veranderd. Wat
vooral opvalt, is dat de technische
commissie flink uitgebreid is en dat
er in deze commissie veel bekende
DES-gezichten zitten. Het opnieuw
inregelen van het beleid, zeg maar
het technisch hart van de vereniging,
gebeurt door Peter van der Linde en
Jeffrey Ekkelkamp. Zij worden daarbij
ondersteund door Jan Post en Chris
Titsing, die beide heren van advies
en input voorzien. Uiteindelijk zullen hier nog een aantal personen aan
worden toegevoegd.
In de TC zitten verder onder andere
bekende (oud-)spelers als Robert
van der Veen, Henk Heerdink, Martijn
Wissink, Jeffrey Ekkelkamp, Sandra
Hofman, Jelle Brinkman en Jan Ruben
Kreijkes. In combinatie met een sterk
wedstrijdsecretariaat onder leiding
van Jan Heerdink is de TC goed uitgebreid. Doelstelling is om in elke geleding een dubbele bezetting te krijgen.
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Op dit moment nog een aantal posities vacant.
Uiteraard is het eerste elftal speerpunt van de TC, maar heeft elke geleding (senioren, junioren, pupillen,
mini’s, dames en meiden) heeft zijn
eigen coördinator(en). Die fungeert
vervolgens weer als aanspreekpunt
voor de betreffende leiders en trainers.
Kortom, het nieuwe technische beleid
kan als volgt samengevat worden:
Met bekende DES-gezichten moet
er van onderuit gezorgd worden dat
(jonge) spelers zich nog meer en beter
ontwikkelen, om er uiteindelijk voor
te zorgen dat er vanuit de A-jeugd
goede spelers doorstromen naar het
eerste elftal. Het werk dat momenteel verricht wordt in de jeugd is hiervoor ontzettend belangrijk. Er zijn
momenteel maar liefst 8 F-teams,
na de winsterstop wordt er mogelijk
zelfs gestart met een F9. Daarnaast
hebben we 4 E-teams in combinatie

met een aantal goede lichtingen in
de junioren, met maar liefst 3 B-elftallen. Ook de groep van de mini’s is
ontzettend groot. Het is belangrijk
om deze groep spelers te begeleiden
en vanaf de jeugd al nauwlettend te
blijven volgen. Uiteindelijk zullen hier
de vruchten dan van worden geplukt
op het moment dat deze jongens in
de senioren terechtkomen. Dan zal
hopelijk ook het feit dat we, zoals
momenteel, niet beschikken over
A-jeugd, niet meer voorkomen.
Ook mogen we onze Meiden-/Damesafdeling niet vergeten. In elke
geleding vanaf de pupillen tot aan dames hebben we inmiddels 1 of meerdere elftallen. Hier staan ontzettend
fanatieke leiders en trainers voor. Om
de groei goed te kunnen begeleiden
zoeken we binnen de TC naast Sandra Hofman nog wel wat extra ondersteuning. Hopelijk kunnen we ook op
korte termijn hieraan voldoen.

zijn helaas nog geblesseerd en zullen
later in het seizoen gaan aansluiten.
Vanwege het geringe spelersaantal
bij meisjes A1 zal er met hen intensief
worden samengewerkt. Een aantal
dames mogen bij hen nog meedoen.
Trainer Gerrit Timmermans heeft
het kampioenschap als doel gesteld.
Met dit team moet worden meegestreden om de bovenste plaatsen,
om zodoende promotie af te dwingen
naar de derde klasse. Om dit te be-

werkstelligen zullen Ton Roelofs en
Tinus Mooibroek hem hierin ondersteunen. De dames voetballen iedere
thuiswedstrijd om 12.00 uur.

Uitslagen bekerwedstrijden:
Holten VR1-DES VR1 0-7,
DES VR1-ENC VR1 4-1

“The best referee
is not the one
who hides.”
Zijn ogen. Twee diepblauwe waterbronnen, zacht en vriendelijk. Tot ze bevriezen, verharden, dodelijk scherp
worden. Tot de geslepen messen tegen elkaar kletteren. Spiedend, leidend, direct. Zijn blik, als een havik priemt
die zich vast op het duel. Zijn spieren spannen zich, hij zakt iets door zijn knieën om de bal beter te zien. Het
fluitje nadert zijn mond, zijn ogen focussen op de benenbrei achter de bal. Een zweetdruppel glibbert over de
kloppende ader op zijn slaap. Het verschil tussen een duel om de bal of een duel om de eer is klein. Daar de
tik. Het fluitje is even helder als kort. Een moment is het stil, ogen zoeken elkaar, de zweetdruppel trekt in de
zwarte stof van zijn shirt, armen worden geheven. Hij wijst naar de grond, vlak voor de voeten van de dader.
Hij kijkt hem in de ogen en knikt.

Zes maal op rij de beste scheidsrechter van de wereld
worden: tot nog toe ongeëvenaard. Zelf blijft Pierluigi Collina bescheiden. ‘De rol van de scheidsrechter is het verlenen van een dienst, voor de spelers, het spelletje of de
club. De scheidsrechter moet ervoor zorgen dat er gespeld
wordt volgens de regels. Een wedstrijd kan alleen van een
hoog niveau zijn als er overtredingen en onderbrekingen

voorkomen. Het respecteren van de regels is daarbij belangrijk, net als in het zakenleven. Daarvoor moet je zelfvertrouwen en een goede voorbereiding hebben: hoe spelen de teams, wie zijn de individuele spelers… maar weinig
mensen weten wat er naast het veld allemaal gebeurt
rondom een wedstrijd.’
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ook bij DES wordt er hard gezocht naar gemotiveerde
scheidsrechters. Bent u/ben jij een nieuwe Collina of
herkent u zichzelf in het profiel? Meld u aan!
Soms vergeet hij wie er gescoord heeft:
‘omdat ik zo geconcentreerd bezig ben
met losse frames van de wedstrijd,
zie ik het grote plaatje niet meer. Ik
vertrouw op mijn ervaring. Bijvoorbeeld wanneer er een speler valt die
ik vertrouw. Ik denk dan meteen aan
een overtreding, dat is menselijk. Aan
de andere kant probeer ik niet bevooroordeeld de wedstrijd in te gaan, want
elke speler doet wel eens iets geks, dat
is ook menselijk.’
Scheidsrechters maken fouten. ‘Het
is een beetje als de oosterse filosofie:
je moet accepteren dat niks perfect
is, dat zijn de risico’s waar je mee om
moet gaan. Als je een fout maakt live
op televisie weet iedereen twee minuten later dat je fout zat, maar de
scheidsrechter moet in een split second beslissen. In het zakenleven kun
je elk besluit lang en breed overwegen
voor je beslist, hier niet. Een fout moet
je zo snel mogelijk vergeten. Een spits
die vroeg in de wedstrijd een kans mist,
kan blijven treuren en daarin blijven
hangen, of vooruitkijken en doorzetten
om het goed te maken. Dit is echter
een valkuil voor een scheidsrechter.
Normaal wil je een fout compenseren; een scheidsrechter kan hierdoor
alleen zijn fout dubbel zo groot maken. Wel kan hij er na de wedstrijd
van leren: wat gebeurde er en wat kan
ik er in het vervolg aan doen?’

Over talent is Collina duidelijk: ‘je kunt
een fantastische pianist zijn, maar
voor de top moet je iets speciaals in je
DNA hebben. Wat je wél kunt leren is
hoe mensen denken. Als je ze laat zien
dat je het vanuit hun oogpunt bekijkt,
begrijpen ze je eerder. Communicatie
en inlevingsvermogen zijn essentieel
daarin.’
Een scheidsrechter kan de wedstrijd
maken of breken. Hij zorgt voor duidelijkheid, neemt de leiding, is sportief en
kan zich inleven in mensen. Hij heeft
liefde voor het spelletje of voor zijn club.
Natuurlijk komt er kritiek, in het heetst
van de strijd wil iedereen winnen. Als
voetballer kun je dat begrijpen en erom
glimlachen. Na de wedstrijd zien dat
iedereen lekker heeft gevoetbald, geeft
voldoening. Het kan ontspannend werken, je leert om te gaan met kritiek en
leert reflecteren.
Bron:. The Focus Magazine. (2007).
I Collina kreeg rond zijn dertigste
last van alopecia, dat het verlies van
lichaamshaar betekent en het begin
van zijn kenmerkende verschijning.
Kim Kardashian, Tina Turner en Naomi

Campbell zijn andere bekende namen
met deze weinig voorkomende aandoening.
II Pierluigi Collina werd op 13 februari
1960 in het Italiaanse Bologna geboren.
Al vroeg was hij druk met de bal bij de
plaatselijke voetbalclub. Op zijn zeventiende start hij op aanraden van een
vriend een cursus tot scheidsrechter,
waarvoor hij geboren blijkt. Drie jaar
later fluit Collina op het hoogste niveau
van zijn regio, terwijl hij zijn studie tot
financieel consulent afrondt. Nog eens
zes jaar later wordt hij tot scheidsrechter van de Serie B en Serie A gepromoveerd.
III Het EK in 2004 was Collina’s laatste
grote toernooi, omdat hij met 45 jaar
gepensioneerd werd. Hij kreeg nog een
dik jaar gratie. Hij werd overgeplaatst
naar de Serie B nadat hij een sponsorcontract met Opel aanging, tevens
sponsor van AC Milan. Hoogtepunten
in zijn carrière zijn de Champions League finale van 1999 tussen Bayern
München en Manchester United, de finale van het WK in 2002 tussen Brazilië
en Duitsland en de Uefa Cup finale tussen Valencia en Olympique Marseille.
Een van zijn spaarzame fouten koste
België het EK 2004. Bij een 0-0 stand
tegen Bulgarije gaf hij Mbo Mpenza
geen strafschop, terwijl deze er wel een
verdiende. Hiervoor bood de Italiaan
later zijn excuses aan.

DE ACCOUNTANT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF
Begeleiding (startende) ondernemers
Salarisverwerking en advisering
Opstellen tussentijdse cijfers
en jaarrapporten
Fiscale begeleiding en advisering
Bedrijfscoaching
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www.supportersverenigingdes.nl

         

Wierdensestraat 27-31 | 7443 AB Nijverdal
0548-612808 | www.toyota-konijnenbelt.nl

Voetbalvereniging DES heeft opnieuw een Club van 100
geïnstalleerd om extra middelen te genereren. Daarmee
kunnen we wensen van onze leden realiseren en deze club
helpt onze vereniging om blijvend verbeteringen te kunnen
doorvoeren.
Een aantal voorbeelden van wensen:
- een lift in onze nieuwe entree (reeds gerealiseerd, maar
bijdrage blijft echter nog steeds welkom!);
- een nieuwe geluidsinstallatie;
- interieurverbeteringen in onze clubaccommodatie;
- opknapbeurt buitenzijde van onze accommodatie
en de huidige kleedkamers;
- inrichting ruimten nieuwbouw en terras;
- jullie eigen ideeën zijn ook welkom!

nen, een commissie of een team als één lid van de Club van
100 aan te melden. Besteding van de gelden wordt door de
Club van 100 in overleg met het clubbestuur vastgesteld.
De vereniging kan jullie steun goed gebruiken, geef je daarom óók op als lid van de Club van 100 en help onze prachtige vereniging een handje!
Hoe word ik lid van de Club van 100?
In ons clubhuis liggen aanmeldformulieren voor de Club
van 100. Ook is het mogelijk om je online aan te melden via
onze website www.vvdes.nl
Het inlegbedrag van minimaal € 100,- kun je contant betalen, of overmaken naar rekeningnummer:
NL52 RABO 0327 3003 02 t.n.v. Club van 100 vv DES.
Alvast bedankt namens voetbalvereniging DES!

Het idee?
Zoals de naam al aangeeft, is het concept eenvoudig: leden
van de Club van 100 doneren jaarlijks € 100,- (meer mag
natuurlijk altijd). Het is ook mogelijk om meerdere perso-

Commissie Club van 100,
Hans Lohuis, Harry van Driel, Patrick Nieboer
en Henny Broekman

Vonderweg 27, 7468 DC ENTER
Telefoon: 0547-386100
E-mail: info@rikkertafbouwgroep.nl
Internet: info@rikkertafbouwgroep.nl

Keizerserf 38, 7442 MN Nijverdal
Telefoon:0548 619 908
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Dé nieuwe sportwinkel
in Nijverdal!

Van Keulen Interieurbouw Nijverdal BV | Bezoekadres: James Wattstraat 1, 7442 DC NIJVERDAL |

topmerk op het gebied van reiniging en onderhoud!
Naast de beroemde doekenset voor de ramen, heeft JEMAKO nog
veel meer artikelen, die het schoonmaakwerk in en om het huis een
stuk makkelijker en sneller maken.

Telefoon (0548) 61 05 55

|

Internet www.keulen.com

Intersport Ramon Zomer
Smidsweg 9B
7441 EJ Nijverdal
0548 - 54 75 82

Anders Celsiusstraat 3, 7442 PB Nijverdal
telefoon: 088-2532750, internet: www.alfa.nl/nijverdal

Nieuwsgierig geworden, of wilt u producten uitproberen?
Kom gerust langs, of bel/mail me voor een afspraak. Kijk ook eens
op mijn webshop, en blijf zo altijd op de hoogte van de laatste
aanbiedingen ! !

•
•
•
•
•
•

Uw zelfstandig JEMAKO distributiepartner

Nathalie Brink

Frederik Hendrikstraat 10 | 7443 ZK Nijverdal
tel.: 0548 - 85 12 44 | mob.: 06 - 518 244 29
Afhaalpunt webshop: Keizerserf 5 | 7442 MG Nijverdal
nathalie-brink@jemako-mail.com
www.nathalie-brink.nl
Heeft u interesse in een thuispresentatie, of wilt u mijn collega worden ?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik leg u graag uit wat de
mogelijkheden zijn.

www.stylinde.nl

posters
flyers
clubbladen
magazines
bierviltjes
glossy foto-vergrotingen

Drukwerk scoor je bij
Drukkerij Ponsteen
DE JoNChEERElaaN 15, 7441 ha NIJVERDal | 0548-619846 | www.INDEgauwEgEIT.Nl
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Drukkerij Ponsteen bv
Rijssensestraat 61
7442 MR Nijverdal

t (0548) 61 24 49
e info@drukkerijponsteen.nl
w www.drukkerijponsteen.nl

Natuurlijk is Drukkerij Ponsteen ook hét adres voor al je zakelijk en familiedrukwerk.
Denk hierbij aan briefpapier, enveloppen, mailingen, folders, bloks, visitekaartjes,
trouwkaarten, geboortekaarten etc. Alles onder 1 dak: van ontwerp tot levering!

facebook.com/reflexpromotions

