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Van de redactie
Twee edities van ons full colour magazine ‘InVorm’ heeft u nu mogen ontvangen. Wij willen iedereen bedanken voor de positieve reacties. Wij doen
als redactie ons best om de inhoud zo gevarieerd en de kwaliteit zo hoog
mogelijk te houden.
In deze editie een ‘special’ over het leukste team van Nijverdal. In deze
‘special’ staan meerdere artikelen over ons G-team, dat in mei alweer 10 jaar
deel uitmaakt van de DES-familie. Ook hebben we interviews met burgemeester Anneke Raven en Gerlinde Berentschot. Daarnaast is de redactie
weer in de archieven van DES gedoken; deze keer zijn alle uitslagen van DES 1
onder de loep genomen. Maar we hebben nog veel meer, gaat u zelf maar op
zoek. Wij vinden het weer een gevarieerd magazine.
Voor het actuele nieuws over onze mooie vereniging willen wij u graag verwijzen naar onze website www.vvdes.nl en onze social media-kanalen.
Namens de redactie wensen wij iedereen veel kijk- en leesplezier.

Drukkerij Ponsteen
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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

We zijn in de eindfase van de competities en dat brengt voor veel teams
extra spanning met zich mee. Kunnen
we het seizoen succesvol afsluiten
met bijvoorbeeld een kampioenschap,
of krijgt de competitie nog een verlenging door middel van nacompetitie en/
of beslissingswedstrijden? Voor een
aantal van onze teams wordt het inderdaad nog spannend en we hopen
dat er aan het eind sprake is van een
geslaagd seizoen. Trouwens, het huidige seizoen stemt op dit moment al
tot een ruime mate van tevredenheid.
De ranglijsten van de diverse teams
spreken daarbij boekdelen en dat hadden we niet bij alle teams verwacht.
Complimenten aan allen! De positieve
ontwikkelingen doortrekken naar het
volgende seizoen, zou ik zeggen.
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Een nu al heuglijk feit is het 10-jarig
bestaan van ons G-team. Op 3 april
2006 werd gestart met het G-team
bij vv DES en vanaf die dag traint
het G-team elke zaterdagochtend
en neemt deel aan wedstrijden en
toernooien. Daarnaast worden er diverse uitstapjes georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het bezoeken van
eredivisiewedstrijden (FC Twente /
Heracles). In april gaat de groep naar

Ajax – FC Utrecht. Daarvoor vond op 1
april de trekking plaats van de verloting, die de begeleiding heeft georganiseerd in het kader van het 10-jarig
bestaan. De begeleiding bestaat uit
meer dan 10 enthousiaste mensen,
die veel vrije tijd opofferen om alle
zaken rondom het G-team in goede
banen te leiden. Ook spannen ze zich
in om de trainingen en wedstrijden/
toernooien goed te laten verlopen. De
vrouw en man van het eerste uur, Ellen Nieboer en Robbert Flim, zijn nog
steeds betrokken bij het G-team. Zij,
en uiteraard ook de overige begeleiders, verdienen een wel grote pluim.
Er worden nog meer activiteiten georganiseerd, waarna op 28 mei afgesloten wordt met een feestavond. Ze
zeggen zelf het leukste team van DES
te zijn en dat geeft aan hoe de G-voetballers het geheel beleven en daar
mogen we met z’n allen trots op zijn.
G-voetbal is geweldig; om zelf te doen,
om er supporter van te zijn of om er
als vereniging mee bezig te zijn.
De voorbereidingen op het seizoen
2016-2017 zijn al in volle gang. Diverse
mutaties op het gebied van teamindelingen, trainers en leiders vinden plaats.
Ook het kader wordt gewijzigd. Bertus
Tuller draagt het materiaalbeheer over
aan vrijwilligers die de nieuwe materialencommissie gaan vormen en de
bouwcommissie zal worden ontbonden. Maar om onze volledige accommodatie goed te onderhouden wordt
binnenkort een nieuwe commissie
geïnstalleerd. Die zal zich gaan bezighouden met het opstellen van een accommodatiebeheersplan, waarbij kortetermijnbeheer en onderhoud, maar
ook langetermijnbeheer en onderhoud
speerpunten zijn. Opstellen van de
beheersplannen is één zaak, maar de
beheers- en onderhoudstaken ten uitvoer brengen is een andere. De nieuw
te vormen commissie zal daarin zowel

een sturende als een uitvoerende taak
hebben, geholpen door de vele vrijwilligers die onze vereniging rijk is. De
eerste gesprekken met potentiële kandidaten voor beide nieuwe commissies
hebben reeds plaatsgevonden. We zijn
zeer verheugd te kunnen melden dat er
voldoende vrijwilligers positief hebben
gereageerd op ons verzoek om zitting
te nemen in de commissies. Via deze
weg willen wij graag de bouwcommissie bedanken voor de inzet en ook
een groot woord van dank richten aan
Bertus Tuller, die het materialenbeheer
vele jaren naar onze volle tevredenheid
heeft behartigd.
Ook onze sponsorcommissie heeft een
metamorfose ondergaan en is aangevuld met een aantal leden die heel
erg DES-minded zijn. De komende tijd
zult u zien wat hun nieuwe ideeën zijn,
dus daarover zal ik in dit magazine
niet verder uitweiden. We wensen
de sponsorcommissie veel plezier en
succes toe bij hun streven de club van
de nodige financiële ondersteuning te
voorzien.
Ons jaarlijks ”dankjewel” aan alle vrijwilligers vindt plaats op zaterdag 23
april 2016. Alvast dank uitsprekend
aan onze supportersvereniging, die
tekent voor de organisatie, hoop ik dat
onze vrijwilligers in groten getale aanwezig zullen zijn en we jullie een welverdiende, mooie avond bezorgen.
Zoals veel van onze leden al gemerkt
hebben: DES bruist en is een vereniging waar iedereen een plek heeft, jong
of oud, jongen of meisje, man of vrouw,
actief spelend, vrijwilliger, supporter of
in welke hoedanigheid dan ook.
Trots op vv DES…
Henny Broekman.
voorzitter vv DES
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10 vragen
aan Hans
Priem

van de velden: DES F3
DES F3 speelt al een tijd in dezelfde samenstelling en onder
dezelfde begeleidingsstaf. Het is een hechte groep jongens.
In het doel bij DES F3 staat Ian Ekkelkamp. De verdediging
bestaat uit Joren Kamp en Thye Meulenbelt. Op het middenveld spelen Thijs van der Steege, Tijmen Waanders en
Rowan Doornbos. De aanvallers van DES F3 zijn Levi Kelder,
Lars Dümmer en Jonathan Jansen. Trainer en architect is
Guus Kuyper. Leiders zijn Marco Kelder en Jeff Ekkelkamp.
Tijdens de najaarscompetitie 2015 eindigde DES F3 als 3e.
We deden lang mee om de titel, maar helaas verspeelden

In deze editie van ‘10 vragen aan...’ laten we Hans Priem
aan het woord. Hij laat zijn licht schijnen over het 1e elftal
van tegenwoordig en dat van vroeger.

deler. Hij scoort bovendien vaak
vanuit de tweede lijn. De voorhoedespelers Nick Deyk,
Koen Bangma en Brian Eshuis hebben ook veel talent.

Hoelang volg je het 1e elftal al? En als je het DES 1 van nu
vergelijkt met het DES 1 van toen, wat is er dan veranderd
aan het voetbal en de spelers?
Ik volg DES 1 vanaf 1996, daarvoor was ik 25 jaar actief bij
de jeugdafdeling en de seniorenafdeling, derhalve was ik
elders op de voetbalvelden. Uiteraard volgde je het 1e elftal op afstand. Het huidige elftal vergelijken met vroeger
is net als appels met peren vergelijken. In de jaren ‘50 was
DES een gerenommeerde club, die tegen clubs als IJsselmeervogels, Dovo, ACV, WHC en Harkema voetbalde. DES
had een prima elftal, maar ook in de jaren ‘70 en ‘80 was
er zeer veel talent. De voetbalsystemen zijn veranderd,
maar de trainers en voetballers passen zich aan. Scoren
is nog steeds het hoofddoel. Wie niet scoort komt niet tot
een overwinning.

Wie is de beste DES-speler ooit en wat maakte hem zo
bijzonder?
De beste speler ooit was keeper Cas Woudsma (jaren ‘50).
Een tijger/heerser in het doel/doelgebied. Atletisch/reactiesnelheid. Zeer ambitieus. Verlangde dit ook van zijn
medespelers.

Bekijk je alle wedstrijden van DES 1?
Momenteel volg ik alle thuiswedstrijden van DES 1. De uitwedstrijden laat ik over aan de echte supporters.
Volg je nog meer teams dan het 1e elftal?
Als DES uit speelt, volg ik meestal de andere teams op de
zaterdagmiddag, inclusief de 3e helft in de kantine.
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Wat is de meest memorabele wedstrijd die je ooit van het
1e elftal hebt meegemaakt?
De meest memorabele wedstrijd van DES 1 was voor mij
een uitwedstrijd bij DOS ‘37 in Vriezenveen. Bij DES lukte
die middag alles. Mark Kiel en Gijsbert Westrate scoorden
er lustig op los. Eindstand 12-1 voor DES.
Wat vind je van het huidige seizoen van DES 1?
Het huidige seizoen is voor de supporters weer hoopvol.
DES laat zich weer zien in de bovenste rijen. Het team
straalt weer ambitie uit. De trainer heeft de spelers op
de goede plek in het elftal gezet. Ze hebben weer plezier
en vertrouwen in elkaar. De door Chris Titsing en Jan Post
verstrekte “medicijnen’ vorig seizoen hebben gewerkt.

Kun je vertellen wat DES voor jou betekent?
DES betekent voor mij plezier/gezelligheid en betrokkenheid/saamhorigheid op de zaterdagmiddag.

Wat zou je tegen het 1e elftal willen zeggen?
Ik hoop dat DES 1 de lijn vasthoudt en als team blijft functioneren. Dit samen met de trainer en het begeleidingsteam. De schouders eronder en vooral in de thuiswedstrijden strijd leveren/een goede mentaliteit tonen.

Wie is je favoriete DES-speler uit het huidige 1e elftal en
waarom?
In het huidige DES zijn Peter Voort en Pieter Rozema mijn
favoriete spelers. Zij gaan voorop in het veld o.a. door
coaching en zijn in mentaal opzicht een voorbeeld. Pieter
op het middenveld/in de as van het team als de spelver-

Wil je zelf nog wat kwijt?
Als laatste wil ik een pluim geven aan alle vrijwilligers
binnen DES. Niet alleen DES 1 is belangrijk. De vereniging
bestaat uit veel onderdelen. Vooral de jeugdafdeling als
basis zien en veel aandacht geven. Stel je beschikbaar als
begeleider, trainer, scheidsrechter, barmedewerker etc.

we op het einde een paar punten. Vorige week verloren we
jammer genoeg de halve finale van de KNVB beker van SC
Daarle F1. In de voorjaarscompetitie staan we op dit moment 2e met 3 punten achterstand op Wijhe’92 F2, maar
wel met 2 wedstrijden minder gespeeld. We staan er dus
goed voor!

Wilt u meer informatie over de spelers van DES F3? Bekijk
dan de elftalpagina op onze website www.vvdes.nl voor
een uitgebreide omschrijving.

van de velden: DES F1
DES F1 bestaat uit een aantal ervaren spelers die er al een
jaar F1 op hebben zitten: Luuk Dijkman, Sep Ponsteen en
Twan de Jonge, aangevuld met aanstormend talent uit de
lagere F-teams: Melle Fransen, Gijs Jansen, Aaron Scholten, Timo Stam en Mauro Weststrate. Voor de keeperpositie hebben we na lang onderhandelen Nina Jansen kunnen vastleggen, die hiermee in hetzelfde team speelt als
haar broer Gijs. De trainers van deze talenten zijn Melvin
ter Harmsel en Jurre Canter Visscher.
Met zoveel talent zijn de verwachtingen hoog. Maar individueel talent is nog geen garantie voor goede teamprestaties. Met dat gegeven zijn de trainers aan de slag
gegaan en dit harde werken begint zijn eerste vruchten
af te werpen. Wekelijks wordt op de trainingen en in de
wedstrijden gehamerd op het positiespel en de opbouw
van achteruit, waardoor er bij vlagen al prachtig veldspel
wordt vertoond. Automatismen zoals ‘waar moet ik staan
als de keeper de bal heeft’ en ‘wat moet ik doen als ik de
bal niet heb’ groeien er langzaam in. Naast het individuele talent zie je een team ontstaan, een verdienste van de
trainers. Zij willen de spelers van F1 echt beter maken.
Dat dit goede prestaties oplevert is mooi meegenomen,
maar voor hen niet het belangrijkste. Zo zei een van de
trainers laatst: ”Als je kampioen wordt betekent dit dat
je te laag bent ingedeeld." Deze uitspraak moet uiteraard

met een korreltje zout worden genomen, want diezelfde
trainer staat aan het einde van het seizoen natuurlijk ook
gewoon op het nieuwe dakterras als er iets te huldigen
valt.
DES F1 is in de najaarscompetitie knap op een 3e plek geëindigd met 8 overwinningen en drie nederlagen. Voor de
ambitieuze trainers direct aanleiding om met deze talentvolle groep de stap naar de 1e klasse te maken. Op het
moment van schrijven heeft DES F1 met een overwinning
op Voorwaarts en een gelijkspel tegen Hellendoorn F1 alweer 4 punten in deze 1e klasse te pakken. Kortom, de
start is weer veelbelovend.

Wilt u meer informatie over de spelers van DES F1?
Bekijk dan de elftalpagina op onze website www.vvdes.nl
voor een uitgebreide omschrijving.
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Gerlinde Berentschot
”Kleur, materiaal,
vormgeving, daar ben
ik gewoon van”
Ze was ooit theemeisje bij DES. Later voorzag ze spelers en publiek van koffie, thee, fris of een biertje
vanachter de bar in de kantine. Ze ontmoette zelfs haar man bij DES. Tegenwoordig is ze actief als sponsor en
coördineert ze alles rondom het elftal van de week. Ook is ze af en toe langs de lijn te vinden bij zoon Mathé,
die speelt in de E1. De samenwerking en band tussen Gerlinde Berentschot, eigenaar van Stylinde Horeca &
Interieur, en voetbalvereniging DES gaat dus al heel wat jaren terug.

”Ik denk zelfs dat ik al in de wandelwagen langs de lijn stond om naar mijn
oom Leo te kijken, die op dat moment
in het eerste van DES voetbalde”, vertelt Gerlinde als we haar spreken in
haar zaak aan de Edisonstraat op het
bedrijventerrein in Nijverdal. ”Volgens
mij is het daar allemaal begonnen. Als
schoolkind bierglazen ophalen in het
clubhuis en als puber thee schenken
in de rust van de wedstrijden, zowel in
het zomerprogramma als op doordeweekse avonden. Ook heb ik een aantal jaren achter de bar in de kantine
gestaan. Ik denk dat de oude(re) garde
bij DES mij daar nog wel van kent. Mijn
man Erik kwam in die periode in het
eerste van DES voetballen en zo hebben wij elkaar leren kennen.”
Gerlinde vervolgt: ”Op mijn
twintigste ben ik zelfs nog
jeugdleidster geweest van
F4. Dat waren in die tijd,
meer dan 25 jaar geleden,
de jongste F’jes. Tegenwoordig hebben we zelfs
een F9. Een vriend van
Erik was destijds zelf leider en heeft mij gevraagd
om samen met hem de
F’jes onder mijn hoede
te nemen. DES bood de
mogelijkheid
de
KNVB-cursus Jeugdvoetbalspelleider te
volgen en dat heb ik met veel enthousiasme gedaan. Erik was ook leider
van een team en ik kan me nog herinneren dat we op vrijdagavond op de
fiets bij de spelers van onze teams
langs gingen om de briefjes in de bus
te doen, waarop stond vermeld hoe
laat de jongens de volgende ochtend
aanwezig moesten zijn. Nu gaat dat in
een groepsapp, maar toen wisten we
niet anders. Ik vraag me nu wel eens
af waar we de tijd vandaan haalden.”

Eigen zaak
Op professioneel vlak was Gerlinde jarenlang werkzaam in de zorg, als acti-

zegde waarheid. Ze vertelt: ”Nog voordat ik uiteindelijk echt gestopt was als
activiteitenbegeleider kwamen vrienden van ons, die een eigen meubelzaak hebben, met de vraag of ik bij hun
de styling wilde doen. Daar ben ik op in
gegaan en zo ben ik in het vak gerold.”
Later begon ze onder de naam Stylinde Interieur & Advies aan de Constantijnstraat in Nijverdal een interieurwinkel, waar particulieren terecht
konden voor advies op het gebied van
styling en interieur.

Nieuw hoofdstuk
In januari van vorig jaar begon voor
Gerlinde een nieuw hoofdstuk in haar
carrière. Ze werd benaderd door horecagroothandel DFH Nederland om
daar als interimmanager te komen
werken. Een jaar eerder
was haar interieurzaak aan
de Constantijnstraat overgenomen door haar collega
en daardoor had Gerlinde
de handen vrij om deze uitdaging aan te pakken. ”Na
een aantal maanden als
interimmanager gewerkt te
hebben, kreeg ik de mogelijkheid om mede-eigenaar
te worden. Mijn collega
Anouk (dochter van Peter
Calkhoven, ook zeer bekend
in DES-kringen) en ik hadden echter
inmiddels zo’n passie voor de horecaproducten ontwikkeld, dat ik aanbood
om het helemaal over te nemen. En
daar ging de eigenaar mee akkoord.
We zijn met de horecagroothandel
verhuisd naar ons eigen pand aan de
Edisonstraat en zo is onze collectie
van Interieur uitgebreid met alles op
het gebied van Horeca. Stylinde Horeca & Interieur is sindsdien vijf dagen
per week geopend.”

Ik denk zelfs dat ik
al in de wandelwagen
langs de lijn stond
om naar mijn oom Leo
te kijken

Gerlinde en Erik trouwden en kregen
drie dochters en een zoon. Hun oudste dochter is inmiddels zelf getrouwd,
zoon Mathé is met 11 jaar de jongste
van het gezin. Met drie jonge dochters
is Gerlinde een tijd gestopt met haar
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activiteiten bij DES, maar kort voor de
geboorte van hun zoon ging het toch
weer kriebelen. ”Op een gegeven moment heb ik in de kantine een keer
aangegeven dat ik wel weer wat wilde doen bij DES. Ik zei, we hebben drie
dochters, er gaat waarschijnlijk nooit
een kind van ons voetballen, dus ik wil
zelf wel weer wat doen. Toen hebben
ze me gevraagd voor de supportersvereniging. Dat heb ik een aantal jaren
met heel veel plezier gedaan. Omdat ik
het zakelijk te druk kreeg, ben ik hier
helaas mee gestopt. Dat vond ik heel
jammer, want we hadden een hele
leuke club mensen bij elkaar.”

viteitenbegeleider bij Woon- en zorgcentrum De Blenke in Hellendoorn.
Na ruim 12 jaar besloot ze echter dat
het mooi was geweest en stopte met
haar werk in de zorg. Ze legt uit: ”De
zorg werd commerciëler, we gingen
fuseren en het werd allemaal steeds
groter. Op een gegeven moment was
ik alleen maar beleid aan het maken
en werkte ik minder met de mensen.
Ik had het op dat moment eigenlijk wel
gezien in de zorg. Ik had drie kinderen
en besloot zonder dat ik iets anders
had gewoon te stoppen. Erik had een
eigen zaak en daarvoor deed ik de administratie, maar verder had ik nog
geen idee.”
Een bekend gezegde is ‘wanneer 1
deur sluit, gaat een andere voor je
open’. In Gerlindes geval werd dit ge-

Liefde voor serviezen
Is het toeval dat dit bedrijf op haar pad
kwam? Misschien wel. Maar de liefde
voor serviezen bestaat al heel lang.
”Mijn oma had een heel mooie winkel
in het centrum van Nijverdal. Zij verkocht daar Wedgewood en Villeroy &
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Boch. Ik denk dat daar de liefde voor
serviezen wel vandaan komt. Het
heeft mij een hele goede basis gegeven voor het werk dat ik nu doe. Ik
heb te maken met chef-koks die natuurlijk veel meer kennis hebben wat
betreft materialen, terwijl het voor mij
allemaal nieuw is. Maar de basis, gevoel voor stijl en het geduld om mee
te denken heb ik wel en dat is mijn
kracht.
Advisering is daarnaast ook op dit
gebied heel belangrijk voor ons. Ondanks dat dit eigenlijk helemaal niet
zo goed bij een groothandel past, kiezen wij er heel bewust voor. Ik verkoop
liever 100 borden goed, dan 1000 half.
Ik denk dat we ons op deze manier
ook onderscheiden van andere groothandels. Kleur, materiaal, vormgeving:
daar ben ik gewoon van. Dat vind ik
leuk en dat zit tegenwoordig ook in
serviezen.”
Horecabedrijven, instellingen, verenigingen, bedrijfskantines: iedereen kan
terecht bij Stylinde Horeca & Interieur. ”Dat was wel even wennen hoor,
de grote aantallen die wij nu leveren.
En we bezorgen niet meer zelf. Ik was
gewend om zaken bij mensen langs te

brengen en daar af te stylen. Nu gaat
het meeste in dozen de deur uit, voor
mij een hele andere manier van werken.”
Het huidige klantenbestand van de
groothandel varieert van visboeren
tot restaurants met een Michelinster. Deze klanten zijn door het hele
land gevestigd, maar dat is per toeval zo ontstaan. De focus ligt op de
eigen regio. Zoals Gerlinde het zelf
zegt: ”Laten we het in de regio maar
goed doen. Liever de regio goed, dan
landelijk half. We hebben klanten in
Borne, Hengelo, Enschede, Zwolle en
Apeldoorn. Zolang we nog niet alles
hebben binnen die straal, hoeven we
niet verder te kijken.”
Gerlinde is trouw aan haar regio,
trouw aan Nijverdal en ook trouw aan
DES. Tot op de dag van vandaag is ze
sponsor van DES. Deze overeenkomst
dateert al van heel veel jaren geleden.
Ook haar man Erik is sponsor, met zijn
bedrijf Chanique Technische Dienstverlening. ”We zijn wel selectief in
sponsoring. We gaan echt niet in op

alles waar we voor gevraagd worden,
maar we sponsoren sowieso onze eigen kinderen. Zo sponsoren we naast
DES bijvoorbeeld ook het jazzteam
van onze dochter.”
Naast sponsor is Gerlinde ook actief
als coördinator van het elftal van de
week. Bij alle thuiswedstrijden is Gerlinde de hele middag aanwezig bij DES
om alles in goede banen te leiden. Ouders ontvangen, kinderen instrueren,
met de vlag het veld opsturen en weer
opwachten, loten verkopen. ”Ik vind
het prachtig, die enthousiaste pupillen. Ik zou het eigenlijk alleen coördineren en de uitvoering aan anderen
overlaten, maar ik vind het té leuk om
te doen.”
En dat tekent de persoon Gerlinde Berentschot en de band die zij heeft met
DES. Een band die ontstond in haar
eigen jeugd, die ze nu weer doorgeeft
aan de jeugd van vandaag.

Personal training studio

NIJVERDAL
Personal training

Smallgroup training

Voor 100 % aandacht en begeleiding
samen met uw eigen Personal trainer!!
www.gymtob.nl
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Waarvoor kunt u bij ons terecht:
• Typeplaatjes
• Kentekenplaten
• Graveerwerk
• Naamplaten
• Snijteksten
• Naambadges
• Uw eigen ontwerp
• Huisnummers
• Full Color Prints NIEUW!
• Stickers NIEUW!
(voor op bekers en broodtrommels)

Super snelle levering!
Rijssensestraat 97 | 7442 MS NIJVERDAL | 0548-613070
www.bokhovenijverdal.nl | www.bokhovenaamplaten.nl

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

Charlotte Gasman,
vertrouwenspersoon
binnen vv DES

Telefoon: 0316-246246 | E-mail: info@aesyliften.nl

Vanaf november 2013 is Charlotte
Gasman de vertrouwenspersoon binnen onze vereniging. Om meer over
haar te weten te komen en om te horen wat een vertrouwenspersoon kan
betekenen binnen de vereniging, hebben wij haar naar een uitleg gevraagd.
Charlotte is al jaren woonachtig in
Vriezenveen. Ze voetbalt vanaf 2008
in Dames 1 van vv DES. Via vriendinnen kwam ze bij DES terecht. Eigenlijk
had ze helemaal niets met voetbal, en
zelfs DES kende ze niet, maar na meer-

dere malen meegetraind te hebben
sprak de gezelligheid binnen het elftal
haar direct aan. Inmiddels een jaar of
acht verder, voetbalt ze er nog steeds.
Ze blijkt meer talent te hebben dan ze
dacht en Charlotte kan op meerdere
posities in de verdediging en op het
middenveld uit de voeten. Ze heeft
het naar de zin bij DES; Playbackshow,
mixtoernooi, de gezelligheid in de kantine na een wedstrijd: Charlotte geeft
aan dit juist leuk te vinden aan onze
club. De verschillende activiteiten die
georganiseerd worden en de mooie

kantine: het is wat DES onderscheidt
van andere voetbalverenigingen, zo
geeft ze aan.
Charlotte is sinds een aantal jaar
werkzaam als letselschadejurist bij
Hoogbergen advocaten in Hengelo.
Om deze functie te kunnen bekleden
studeerde ze achtereenvolgens in
Enschede en Groningen. In Enschede
doorliep ze de opleiding Management,
Economie en Recht en daarna rondde ze in Groningen binnen 2,5 jaar de
studie Rechten af. Omdat het werk
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PASPOORT
NAAM CHARLOTTE GASMAN
LEEFTIJD 27 JAAR
WOONPLAATS VRIEZENVEEN
BURGERLIJKE STAAT RELATIE
WERK JURIST
niet voor het oprapen lag, kwam ze
bij toeval terecht in de letselschadebranche. Het bevalt haar nog steeds
erg goed. Charlotte staat slachtoffers
van een bedrijfs- of verkeersongevallen bij in de juridische afwikkeling.
Veelal gaat het hier om complexe zaken met blijvend of zeer zwaar letsel. Charlotte is voor haar werk vaak
onderweg en heeft contact met veel
verschillende mensen. Deze afwisseling in haar werk maakt het erg leuk,
zo vertelt ze. In de toekomst zal ze
de stap naar de advocatuur nog wel
willen maken. Het grote verschil met
de werkzaamheden die ze nu doet, is
dat ze dan ook daadwerkelijk zelf mag
procederen indien dit gewenst is. Op
dit moment moet ze dit nog overlaten
aan een collega-advocaat. Om advo-

caat te worden zal ze uiteindelijk wel
weer de boeken in moeten. Maar dit is
iets voor de langere termijn, verzekerde Charlotte mij.
Voordat Charlotte vertrouwenspersoon werd, zat ze in de Technische
Commissie van de Dames en het
G-team. In 2013 werd ze benaderd om
vertrouwenspersoon te worden binnen de vereniging. DES was op zoek
naar een onafhankelijk persoon die als
aanspreekpunt wilde fungeren bij ongewenst gedrag, seksuele intimidatie
of pesterijen. Charlotte weet niet meer
hoe ze destijds bij haar terecht zijn gekomen. Het kwam ergens ter sprake
en ze vond dit wel interessant om te
gaan doen. Voordat ze werd benaderd,
had DES nog geen vertrouwenspersoon binnen de vereniging. Er moest
iemand komen die aanspreekbaar en
betrouwbaar is en die een luisterend
oor heeft. Blijkbaar was Charlotte
hiervoor de aangewezen persoon. In
de jaren dat ze nu als vertrouwenspersoon functioneert hebben enkelen een
beroep op haar gedaan. Natuurlijk zijn
deze gesprekken vertrouwelijk en kan
over de inhoud dan ook niets gezegd
worden. Charlotte heeft een geheimhoudplicht en alle gesprekken zijn in
volledige discretie. Het komt geluk-

kig niet vaak voor, zo geeft ze aan. In
eerste instantie zal Charlotte samen
met de betrokkene(n) proberen naar
een oplossing te zoeken, eventueel in
samenspraak met een leider of trainer. Het is ook niet zo dat er altijd iets
gedaan moet worden. Het kan soms
met een gesprek al worden opgelost.
Mochten er ernstiger zaken zijn die
zich voordoen, dan zal Charlotte de
juiste personen of instanties benaderen die nodig zijn om tot een oplossing
te komen. Wanneer zeer ongewenst
gedrag (denk bijvoorbeeld aan seksuele intimidatie) zich voordoet, dan zal
ook het bestuur op de hoogte worden
gesteld. Charlotte hoopt dat dit niet
zal voorkomen, maar je weet het natuurlijk nooit. Daarom is het goed dat
er in ieder geval iemand is waar je met
een probleem terecht kunt. Ze vindt
het belangrijk dat de mensen in ieder
geval weten dat er een vertrouwenspersoon is en dat ze haar weten te
vinden wanneer dit nodig is.

www.supportersverenigingdes.nl

         

Charlotte is op zaterdagen vaak aanwezig bij DES. Ze is na haar wedstrijd
te vinden in de kantine. Daarnaast zijn
haar contactgegevens te vinden op
de DES-site onder het kopje ”wie wat
waar”.

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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van de velden: DES F8
DES F8 speelt sinds de zomer van 2015 competitievoetbal. 7 van de 8 spelers kwamen over vanuit de mini’s. Vanaf het
begin zijn de jongens fanatiek en spelen ze steeds beter voetbal. Dit heeft geresulteerd in een kwartfinaleplaats in de
KNVB-beker. Deze kwartfinale werd behaald door de poule te winnen en vervolgens Hulzense Boys in de achtste finale
te verslaan. In de kwartfinale werd een heel goede wedstrijd gespeeld, maar tegen de tweedejaars F-lichting van Mariënheem helaas verloren. De najaarscompetitie verliep erg goed. Alleen van Wilhelminaschool werd verloren. Verder waren
er veel grote en mooie overwinningen. We zijn uiteindelijk op de tweede plaats geëindigd. Een heel mooi resultaat. In de
winterstop zijn er 2 spelers bijgekomen, waardoor we met 10 spelers aan de voorjaarscompetitie begonnen.
Een vaste keeper is er (nog) niet. Thijmen Poelakker heeft het doel het vaakst verdedigd en is een ster in het uitkomen bij
1 op 1 situaties. Collin Tuller speelt meestal als laatste man. Een jongen met een goed overzicht en goede verdedigende
kwaliteiten. Luuk van Keulen is een echte verdediger. Zelfs op de training zijn de scheenbenen van zijn medespelers niet
veilig. Tibo Meulenbelt is de Pogba van F8. Zo sterk als een beer en pikt geregeld een doelpunt mee. Luca Knobben is de
allrounder die zowel verdedigend als aanvallend zijn mannetje staat. Levi Minkjan is van de rushes. Niet de langste, maar
niet van de bal te krijgen. Rens Scheppink is de Iniesta van F8. De man met het beste overzicht. Quinn Harmsen is de topscorer van het team. Goede techniek en zeer doelgericht. Jochem Gerritsen Mulkes is vlak voor de winterstop bij het team
gekomen en wist in zijn eerste wedstrijd direct te scoren. Joost Wegerif is er tenslotte in de winterstop bij gekomen. Met
zijn snelheid weet hij steeds beter mee te komen.
Al met al hebben ze in de 8 maanden dat ze voetballen nog maar 2 wedstrijden verloren en dus een hele rij aan overwinningen neergezet. Een prachtig gegeven dat door de jongens behaald is met fanatisme, plezier en werklust

van de velden: DES F7
Elke week een stukje beter!
DES F7 is naast DES F8 vanaf de zomerstop samengesteld
uit een aantal zeer veelbelovende spelers die de mini’s
ontgroeid zijn. Later is het team aangevuld met enkele gescoute talenten. De najaarscompetitie sloten we als voorlaatste af. Met de meest gepasseerde verdediging met 51
tegendoelpunten wist het trainersduo Mensink wat hen te
doen stond na de winterstop. Inmiddels zijn we alweer 3
wedstrijden onderweg. Doordat de toppers uit onze competitie (PH en Bornerbroek) zich na het zien van onze besloten training hadden teruggetrokken, hebben we al heel
wat vrije weekenden achter de rug. Na een valse start in
Deventer tegen Helios (15-0), staat de teller nu op 3 punten
uit 3 wedstrijden. Tegen Juventa ‘12 werd door veel strijdlust met 1-6 gewonnen met een aantal prachtige goals.
Van ‘schup ‘m vuur de kneischuuwe’ (Enter Vooruit) werd
verloren met 7-0.
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De eerstvolgende wedstrijd is een thuiswedstrijd tegen
koploper Holten F6. Van onderschatting zal dus zeker geen
sprake zijn. Op het moment van schrijven komt de nestor
van het team terug van de training en de vellen hangen
er aan. Er is dus zeer scherp getraind. Wat de rest van de
competitie ons zal brengen, dat zien we wel! Elke week een
stukje beter, met veel plezier en enthousiasme! Voor een
uitgebreidere uiteenzetting van dit prachtige team, verwijzen wij u naar de website van onze prachtige club.

Activiteitenkalender
23-04-2016
20-05-2016
21-05-2016
21-05-2016
21-05-2016
28-05-2016
03-06-2016
04-06-2016
20-08-2016
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10 jaar G-voetbal

Expert Doornenbal • Rijssensestraat 280 • 7441 AN Nijverdal • 0548-620000

Smidsweg 93
7441 EL Nijverdal
Telefoon: 0548-612334

Voor een modern en perfect zittend kapsel

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

Alles kan, alles mag bij het G-team
Het G-team staat symbool voor plezier, dat straalt ervan af
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

Internationale top

Welk DES lid kan zeggen: ”Ik heb tegen Chelsea gevoetbald”

Oudgedienden

Gezworen kameraden, Gelouterde spelers

3x een Kopduel

Tussen spelers en hun trotse vaders

Column
Uw advertentie in dit magazine?

G-team wordt G-stars!

mail naar sponsorzaken@vvdes.nl
Fuutweg 15 - 7442 CL Nijverdal - Tel 0548 613639
Fax 0548 621479 - www.avandijk.nl

en vraag naar de mogelijkheden!
special 10 jaar g-voetbal bij voetbalvereniging des (2006-2016)

UW LOKALE BEVEILIGER, ALTIJD DICHTBIJ

Time flies
when you’re having fun
Halverwege 2015 kwamen we er min of meer per toeval
achter dat we met het G-team een mijlpaal naderden. Tijdens een gezellige middag met de begeleiding kwamen
weer eens verhalen ‘uit den ouden doosch’ naar boven over
gespeelde toernooien in het verleden. Het bleek alweer negen jaar geleden dat het G-team opgericht werd. Een simpele rekensom leerde ons dat 2016 dus een jubileumjaar
zou zijn, waarin we 10 jaar zouden bestaan. Iets wat we
niet onopgemerkt voorbij zouden mogen laten gaan.

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

Tijdens het brainstormen over de te organiseren activiteiten vonden we het eigenlijk ook wel mooi om van de derde
uitgave van ons cluborgaan ‘InVorm’ een speciale editie te
maken, met een aantal pagina’s over het G-team. Niet alleen de begeleiding van het G-team was hier enthousiast
over, ook de redactie bleek hiervoor te porren. Op de volgende pagina’s blikken we daarom terug op 10 jaar G-voetbal.
Als we in al die 10 jaar één ding geleerd hebben van onze
G-spelers, dan is dit wel dat de passie, de wil om te winnen
en het plezier in het spelletje net zo groot, zo niet groter zijn
dan in het reguliere voetbal. Er is echter ook een verschil:
de acceptatie en het respect voor de medespelers is binnen
het G-voetbal stukken groter. Elke speler uit een regulier
elftal zou wat dat betreft eens verplicht bij een training of
wedstrijd moeten komen kijken.
Trots. Op de spelers, op de begeleiding en op onze club wat
we in al die 10 jaren met elkaar hebben bereikt en meegemaakt. Het geeft ons, de begeleiding, de motivatie om ook
het komende decennium weer alles uit de kast te trekken!
We wensen u veel leesplezier toe!
Begeleiding G-voetbal vv DES.

WWW.PREDONSECURITY.NL

Naam:
DES-lid sinds:
Positie:
Sterkste punt:
Favoriete club:
Mooiste G-team-mo
ment

MARK BOSCH

2011
Verdediger
Verdedigen
FC Twente
Dat ik voor het eerst
mee
mocht doen.

Lochtersweg 54, 7442 BR Nijverdal - 0548 760 131 - info@predonsecurity.nl
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Alles kan, alles
mag bij het G-team
In de 10 jaar dat het G-team binnen DES actief is, heeft het een nadrukkelijke plaats veroverd binnen de club. Het
elftal is een goed voorbeeld van de gastvrijheid van DES: iedereen is welkom, iedereen mag meedoen. Of je nou 64
of 9 jaar oud bent. Maar het G-team staat vooral symbool voor het plezier in het spelletje. En dat straalt ervan af.
”Er is geen team binnen DES waar meer plezier beleefd wordt aan voetballen.”

Nijverdal, zomaar een zaterdagochtend in maart. De witte wieven hebben hun oog laten vallen op sportpark
Gagelman. Koning Winter deed er afgelopen nacht nog een schepje bovenop met temperaturen onder het vries-

22

punt. ‘Alle voetbal afgelast’, luidt de
mededeling. Alle? Nou ja, bijna alle. Op
het trainingsveld – ergens tussen de
witte wieven – klinkt er volop gelach
en vertier. Er kan maar één DES-team
zijn dat onder deze omstandigheden

zoveel vrolijkheid weet te produceren:
het G-team en haar begeleiding.
Plezier is al tien jaar het toverwoord
bij het G-team van DES. ”Bij regulier
voetbal is winnen erg belangrijk, maar
hier telt in de eerste plaats plezier”,

Bij regulier
voetbal is winnen
belangrijk, hier is
het bijzaak

stelt Martin Bronsvoort, die al
jaren als begeleider aan het
team verbonden is. Gedurende
het interview over het G-team
verdwijnt de karakteristieke brede
grijns nimmer van zijn gezicht. En
eigenlijk geldt dat voor iedereen die
aanschuift. Het is al snel duidelijk: niet
alleen de spelers hebben er lol in.

Happy
”De begeleiding heeft zo’n grote dosis
humor. Dat is erg belangrijk. Met humor bereik je de kinderen sneller.” Aan
het woord is Ellen Nieboer. Zij trok tien
jaar geleden de stoute schoenen aan

en polste bij het bestuur of er wellicht
mogelijkheden waren voor het oprichten van een G-team binnen DES. Zoon
Thijs voetbalde in de e-pupillen, maar
moeder Ellen zag dat zoonlief zich niet
helemaal ‘happy’ voelde. ”Hij wilde
voetballen, net als zijn broers. Het is
typisch DES dat hij gewoon in de reguliere jeugdelftallen mee mocht doen,
maar ik merkte dat hij moeite had om
mee te komen.”
Moeders liet zich informeren over

G-voetbal en kwam erachter
dat in de wijde omgeving eigenlijk nog niet zo’n elftal was. ‘Dan
regelen we dat toch zelf’, dacht
de ondernemende Nieboer. Binnen
korte tijd had ze een groep enthousiastelingen om zich heen verzameld
en was ook het DES-bestuur overstag. Er werden subsidies geregeld en
de KNVB kwam langs om de principes
van G-voetbal uit te leggen. Via berichten in de krant, mond-tot-mondreclame en vriendjes van vriendjes
werd het eerste team samengesteld.
Vanaf minuut één was daar ook het
plezier. En dat bleef niet onopgemerkt
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in de wijde omtrek rondom Nijverdal. Vanuit onder meer
Rijssen, Wierden, Raalte en Vriezenveen stroomden de
aanmeldingen binnen. ”In de hoogtijdagen hadden we hier
wel 25 voetballers rondlopen. We konden moeiteloos twee
elftallen vullen”, blikt Martin Bronsvoort terug. Hij hoefde
net als al die andere vrijwilligers die in de afgelopen jaren
het G-team onder hun hoede hadden niet lang na te denken toen hij gepolst werd. ”Het is heel dankbaar werk. Ik
kom hier graag en dit vind ik gewoon leuk.”

Groei
Bijzonder vinden de betrokkenen vooral ook de groei die
spelers van het G-team de afgelopen jaren door hebben
gemaakt. In de omgang met elkaar, maar zeker ook op het
veld. Hoewel dat van ondergeschikt belang is. ”Bij regulier voetbal is winnen belangrijk, hier is het bijzaak.” Toch
maakten spelers van het G-team de overstap naar de reguliere elftallen binnen de vereniging. Het G-team vangt
dus niet alleen spelers op, maar fungeert dus ook als opleidingsinstituut. De begeleiders zijn er trots op. ”Machtig
mooi”, aldus Bronsvoort.
Mooi waren ook de diverse uitjes die het elftal de afgelopen
jaren maakte. Een rondleiding bij FC Twente met Jan van
Staa, tegen clowns voetballen op het toernooi van Rigtersbleek en – heel bijzonder – voetballen tegen Chelsea. Welke
voetballer van DES kan nu zeggen dat hij het ooit op heeft
genomen tegen de Londense club? Zelfs Ola John en Jan
Willem Staman niet. De spelers van het G-team deden het
wel. Op een toernooi in Haarlem. Een absoluut hoogtepunt.

Oranje-shirt aan de wand
Als het aan de spelers en begeleiding van het G-team ligt,
blijft het elftal nog jaren bestaan. Stiekem wordt er zelfs
al gedroomd van een shirt aan de wand. ”Er is ook in het
G-voetbal een Nederlands elftal. Mis-
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schien kunnen we daar ooit spelers voor opleiden.” Nog
een DES’er in Oranje? In de kantine is vast nog wel plek
voor een extra shirt aan de wand. En mocht het niet zover
komen, dan is het ook geen probleem. Dan komen er nog
genoeg trainingen, toernooien en uitjes. Het is vrijheid, blijheid bij ‘het leukste elftal van DES’. Of zoals een ouder het
treffend omschrijft: ”Alles kan, alles mag.”
Het blijkt ook wel uit de diversiteit aan voetballers die de
afgelopen jaren het rood-zwart namens het G-team droegen. Van een man van 64 tot een meisje van 9. Samen
maken ze er iets moois van. Initiatiefneemster Ellen Nieboer kan het alleen maar beamen: ”Het gaat er niet om dat
je iets bereikt, maar dat je je goed voelt in een team. Een
veilige omgeving waarin je vooral plezier hebt. Net als al
die andere voetballers en voetbalsters van DES elke week
weer hebben.”

Plezier, plezier, plezier
Het toverwoord bij het G-team zal ook de komende jaren
niet veranderen. Plezier maken luidt het credo. Nieboer: ”Er
is nooit mot onderling. Ze helpen elkaar en accepteren elkaar. Dat is schitterend om te zien. De spelers voelen zich
ook betrokken bij de club. Ze zitten namelijk net als jij en ik
ook bij de voetbal.”
Zo is het. De spelers van het G-team dragen ook een zwarte broek en rood-zwart gestreept shirt. En niet onbelangrijk: ze hebben plezier. Altijd. Bij winst of bij verlies, in de
regen, in de zon, in de vrieskou of tussen de witte wieven
zoals op deze zaterdagochtend. Als we de begeleiders van
het G-team mogen geloven is er geen team binnen de vereniging dat meer plezier beleeft aan het spelletje dan de
vrienden van het G-team en hun begeleiders.
Wie zijn wij om aan die woorden te twijfelen?

Het bezoeken
van wedstrijden
Het G-team heeft bij velen een streepje voor, en terecht.
We ontvangen van profclubs verschillende uitnodigingen
om een wedstrijd te bezoeken. In de afgelopen 10 jaar bezocht het G-team meerdere wedstrijden van FC Twente,
Go Ahead Eagles en Heracles. Stuk voor stuk leuke wedstrijden. Met spelers en begeleiders maken we er mooie
momenten van. Niet alleen de G-teamspelers genieten,
maar ook de begeleiding. Goed voor de teamspirit. En zo
treden de G-team spelers het veld op met de spelers van
Go Ahead Eagles, vernikkelen we van de kou bij een wedstrijd van Heracles en bezoeken we de afscheidswedstrijd
van Sander Boschker. Deze laatste wedstijd lichten we nog
even verder toe. Een korte impressie van die avond:
Aan het eind van het seizoen 2013/2014 organiseert FC
Twente een G-voetbaldag voor de spelers van DES, GFC en
vv Haaksbergen: een onderling toernooi op de trainingsvelden van FC Twente, een sportmaaltijd in het spelershome
en een rondleiding door de Grolsch Veste. Iedereen was
diep onder de indruk van de het stadion en de faciliteiten die het biedt. Een mooie dag onder bezielende leiding

van Jan van Staa. De manier waarop FC Twente en met
name Jan van Staa dit oppakten verdient een groot compliment. Met veel bezieling en warmte werd deze dag mogelijk gemaakt. Aan het eind van de dag kregen we zelfs nog
kaarten voor de afscheidswedstrijd van Sander Boschker
op 20 mei 2014. Een impressie van die middag:
Op die dag verzamelden we om 17.00 uur op de parkeerplaats van sportpark Gagelman. Een aantal spelers had
hun FC Twente-shirt aan, dat ze gekregen hadden tijdens
de voetbaldag in Enschede. Toch werden er ook enkele
subtiele aanwijzingen in de vorm van sleutelhangers en
logo’s op portemonnees waargenomen van supporters
van een andere (niet bij
naam te noemen) club.
Toen iedereen aanwezig
was werd er in zes auto’s oostwaarts gereden.
Voor ons geen parkeerproblematiek of een stuk

Goed voor
de teamspirit
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Naam:
DES-lid sinds:
Positie:
Sterkste punt:

lopen, maar een exclusieve parkeerplaats direct bij het stadion: de aankomstplek voor de bussen van de uitsupporters was gereserveerd voor de spelers van DES.
Bij de ‘oude’ hoofdingang lagen de kaarten al klaar en we
zochten onze plek op de tribune op. Helaas zaten we niet
als één groep bij elkaar, maar zaten we verspreid over twee
vakken. Dit mocht de pret echter niet drukken, want het
zicht op het veld was meer dan fantastisch: plekken ter
hoogte van de middenlijn en vlak vooraan.
Na de opkomst van de spelers, met een fantastische sfeeractie en de bijbehorende toespraken, kon de afscheidswedstrijd van Sander Boschker beginnen. De kampioenen
van 2010 tegen de ‘FC Twente Legends’, oftewel een gezelschap van vooral oud-spelers en klinkende namen als
N’Kufo, De Boer, De Koning, Heubach, Booth, Polley, Grujic,
De Witte, Elia, Van der Meyde, Mulder, enz.

Vanwege het vriendschappelijke karakter stond de wedstrijd niet bol van de spanning, maar het was wel meer dan
vermakelijk om naar te kijken. Er werden in totaal 11 doelpunten gescoord (uitslag 7-4). Met name de omhaal van
Luuk de Jong, de stift van Andy van der Meyde en de penalty van Sander Boschker mogen niet onvermeld blijven.

STIJN NIJMEIJER
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Na de wedstrijd werd er officieel afscheid van Sander
Boschker genomen: een clubheld met meer dan 1000 officiële wedstrijden voor FC Twente en winnaar van onder
andere twee bekers, een JC-schaal en een landskampioenschap.
Laat in de avond arriveerden we weer bij DES. We kijken
terug op een mooie avond: de sfeer, de entourage, de wedstrijd, de sfeeractie en alles er om heen. FC Twente bedankt
voor de onvergetelijke avond!
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G-team
wordt
G-stars!
Het G-voetbal is een verrijking voor de gehele voetbalsport. Als
deze spelers de afspiegeling zouden zijn van het amateurvoetbal,
dan zou het veel rustiger zijn. De kranten zouden niet meer vol
staan met nieuwsfeiten dat er, alweer, een scheidsrechter is
aangevallen, spelers racistisch bejegend zijn, of dat de jeugd geen
mentaliteit meer heeft. Bij het G-voetbal gaan ze er altijd met de
volle 100% voor. Is een bal veel te hard en onhaalbaar? Het maakt
ze geen ‘bal’ uit, wie weet is de bal toch te halen, toch? Dat is de
mentaliteit van deze helden. De helden van het G-voetbal gaan
door weer in wind achter elke bal aan, juichen net zo hard voor
de 1-0 als voor de 13-1 en spelen met hun hart. Daar kunnen
veel spelers in het amateurvoetbal, maar ook in het betaalde
voetbal van leren. Tijd om deze spelers eens echt te eren. Te
eren met een andere betekenis/naam voor het G-team.
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De letter G staat voor vele dingen in de hedendaagse
samenleving. In mijn ogen zijn al deze betekenissen positief,
of hebben ze een positieve insteek. Daarom stel ik voor om
de betekenis van de letter G van het G-voetbal om te dopen.
Om te dopen naar een meer stoere, hippe, coole en gangster
naam. De letter G kan je naast het voetbal ook linken aan:
G-spot, G-9, G-string, ik heb money G. Dit is zomaar een
greep uit het vocabulaire van een gemiddelde Nederlander.
Gezien onze rijke vocabulaire vind ik dat wij ook wel een
beter passend woord kunnen vinden voor het G-voetbal.
Natuurlijk is het zo dat de huidige betekenis de lading
-deels- dekt. Maar deze Messi’s in de dop verdienen een
positievere lading. Tevens staan bij de andere categorieën
de letters ook niet voor een pakkende lading.
De G-toppers verdienen een naam die de ‘echte’ lading
dekt en vertelt over wie ze zijn. Daarom stel ik voor dat
het G-team omgedoopt wordt naar….. tromgeroffel….
G-stars! G in de zin van ik heb money G (op zijn Engels
dus) en sporters in de zin zoals het staat. Stoer, hip en
een tikkeltje ondeugend, volgens mij is dat hetgene dat
deze spelers typeert. Een nieuwe, positievere insteek
tijdens het jubileum. 10 jaar G-voetbal, 10 jaar het
G-team en 10 jaar fantastische inzet van vrijwilligers
en ouders die hun kinderen willen laten voetballen als
een G-star. Op naar de komende 10 jaar met onze
G-sporters!
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Bedrijvenweg 34, 7442 CK Nijverdal info@ballonnendeal.nl

Telefoon
Mobiel

De Joncheerelaan 63
7441 HC Nijverdal
0548-617878
06-53887644

Website
Email

www.rijschoolwolfkamp.nl
info@rijschoolwolfkamp.nl

Adres
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:
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Mooiste G-team
-moment
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in een
wedstrijd

10 jaar G-team 2006-2016

Van links naar rechts:
Bovenste rij: Ellen Nieboer, Bert Ribbers, Ivo Mooibroek, Martin Bronsvoort, Robbert Flim, Erik Posthuma, Anne Post, Henk Götte
Middelste rij: Peter van der Sluis, Wesley Prins, Rob Geujen, Jeffrey Prins, Sander Evers, Mark Bosch, Thijs Nieboer, Mathijs Legtenberg, Mark Zuidema
Onderste rij: Yannick Ribbers, Yornick Kosters, Justin Posthuma, Stef Hendriks, Stijn Nijmeijer, Noa Alferink, Robin Götte
Op de foto ontbreken: Coen Vos (speler), Jesse Hegeman (speler), Paul Deijk (trainer), Rob Kamp (trainer), Luuk Becker (trainer)

foto’s 10 jaar g-team
In tien jaar tijd kan er veel gebeuren. Soms zeggen beelden meer dan woorden.
Op deze pagina een overzicht van vele jaren voetbalplezier!
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Kopduel
Justin
en Erik
Kunnen jullie je voorstellen?
Justin: Hallo ik ben Justin Posthuma, 21 jaar en woon in
Nijverdal

Erik: Hallo ik ben Erik Posthuma, vader van Justin en
Marissa. Ik heb zelf altijd gevoetbald, eerst bij SV Juliana’32 in Hengelo en daarna bij vv S.O.S/ vv Hellendoorn.

Hoe lang zijn jullie al lid van DES?
Justin: Ik ben al 10 jaar lid, ik was 1 van de eerste.
Erik: Ik ben nu ongeveer 5 jaar trainer van het G-team
van DES en dat doe ik met heel veel plezier.

Wat is je positie in het veld?
Justin: Ik sta overal in het veld, behalve keepen.
Meestal sta ik spits omdat ik moet scoren.

Erik: Voorin begonnen, vervolgens middenvelder, later in de
verdediging en nu trainer. Volgens mij geen unieke volgorde.

Wat vinden jullie van het G-team van DES?
Justin: Leuk en het zijn goede spelers.
Erik: Het G-team is een geweldig mooi team met allemaal
topspelers.
Wat is voor jullie mooiste G-team-moment?
Justin: Dat ik naar Ajax ga!
Erik: We hebben toch al wel veel mooie momenten gehad. Ik zeg
penalty’s schieten in de rust bij Heracles. Hoogtepunt als trainer:
Speedsoccer in Wierden vorig jaar (of niet Martin?).

Wat is de meerwaarde om als vader training te geven?
Erik: Het is gewoon geweldig om te zien hoeveel plezier de jongens

Een
nieuwe pas
aanvragen

tijdens uw
lunchpauze.

beleven aan voetbal. Het is volgens mij voor iedereen een
meerwaarde.

Vind je het leuk dat je vader trainer is?
Justin: Ja leuk.
Erik: Dat bedoel ik maar….
Wat hebben jullie verder samen met voetbal?
Justin: Het is gewoon leuk.
Erik: Voetbal is een mannending. Laat de dames maar gaan winkelen.
Of niet dan.
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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
35

Kopduel
Robin en Henk

Kunnen jullie je voorstellen?
Robin: Ik ben Robin Götte, 16 jaar, ik woon
in Nijverdal, zit op Reggesteyn Rijssen en
loop stage bij React in Hellendoorn.
Henk: Ik ben Henk Götte, 50 jaar, woon in
Nijverdal samen met mijn vrouw Irma en
mijn kinderen Vera en Robin. Ik werk voor
de gemeente Hellendoorn.

Hoe lang zijn jullie al lid van DES?
Robin: 5 jaar.
Henk: Ik ben lid van DES sinds 1977.
Wat is je positie in het veld?
Robin: in de voorhoede.
Henk: ik heb eigenlijk op elke positie wel
Naam:
DES-lid sinds:
Positie:
Sterkste punt:

gespeeld maar voelde me het meest op mijn
gemak op rechtsbuiten of in de spits.
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Wat vinden jullie van het G-team van DES?
Robin: Leuk en leerzaam.
Henk: Geweldige groep spelers die veel plezier
beleven aan de trainingen en de toernooien.

Wat is voor jullie mooiste G-team-moment?
Robin: bij de wedstrijd tegen Excelsior onder
leiding van Braamhaar was ik ziek, maar ik mocht
na afloop wel een penalty nemen. Die ging strak
in de kruising.
Henk: Met Bert langs de lijn tijdens het toernooi
op eigen veld vorig jaar. En dan een keertje
niet wisselen in de wedstrijd tegen Twello en
vervolgens de wedstrijd met 1-0 winnen. Normaal
is er eigenlijk niet van te winnen. Een blik van
verstandhouding was genoeg.

Wat is de meerwaarde om als vader training te
geven?
Robin: Misschien dat je dan wat beter in kunt
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schatten wanneer er een blessure wordt verzonnen.
Eigenlijk is het beter om je tijdens de training meer
met de anderen te bemoeien. Dat werkt vaak beter.
Henk: Maar het is mooi om te zien dat ze dingen van je
aannemen, maar dat ze ook eigen ideeën hebben over
het voetballen.
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Vind je het leuk dat je vader trainer is?
Ja geweldig!

Wat hebben jullie verder samen met voetbal?
We gaan al jaren met enige regelmaat naar wedstrijden van
Heracles, of naar het tweede elftal op de maandagavond.
Sinds dit jaar hebben we een seizoenskaart en we zijn elke
thuiswedstrijd van de partij.
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Oudgedienden
Gezworen kameraden. Gelouterde spelers die het klappen
van de zweep inmiddels kennen. Sterkhouders van het
elftal en al sinds de oprichting in 2006 speler in ons
G-team: Thijs Nieboer, Stef Hendriks, Rob Geujen en Justin
Posthuma.

en motoriek gegroeid, maar hebben ook op sociaal vlak een
enorme ontwikkeling doorgemaakt. Werden ze eerst nog
elke week gebracht, tegenwoordig komen ze zelfstandig en
gaan ze met elkaar naar de disco of de bioscoop. Vrienden
in het veld en daarbuiten.

De heren kwamen binnen als broekies en hebben zich in
al die jaren ontwikkeld tot echte mannen. Want wat zijn
ze veranderd in al die jaren. Deze heren laten ons zien
waarom het G-voetbal zo ontzettend belangrijk is: ze zijn
namelijk niet alleen op het gebied van voetbal, beweging

Zonder de overige spelers uit ons team tekort te willen
doen (absoluut niet!), willen we ook jullie feliciteren met
het 10-jarig bestaan van jullie elftal! We zijn trots op jullie!

Kopduel
Yannick en bert
Kunnen jullie je voorstellen?
Wij zijn Yannick en Bert Ribbers uit Raalte. Ik ben 16 jaar
oud en papa is 48 jaren jong. Ik heb een zus (Nathalie,
18 jaar) en een zusje (Marise, 12 jaar). Mijn moeder heet
Yvonne en die is jonger dan mijn vader.

Hoe lang zijn jullie al lid van DES?
Dit wordt het 5e seizoen dat ik lid ben van DES. Papa is
geen lid van DES, want hij is al lid van Rohda Raalte. De
statuten en reglementen van deze tobclub staan niet toe
dat je lid bent van meerdere verenigingen.

Wat is je positie in het veld?

aan mijn eerste goal in het shirt van DES. De mooiste
momenten van papa zijn de bekertjes koffie en gevulde
koeken bij de zaaltrainingen. Papa vindt ook de speedsoccersessies (SSS) met begeleiding erg leuk...

Wat is de meerwaarde om als vader training te geven?
De betrokkenheid bij het elftal is groter. Je leert spelers,
begeleiding, trainers en ouders beter kennen. Mijn papa
vindt het ook erg leuk om een bij een andere grote club in
“de keuken’ te kijken.

Vind je het leuk dat je vader trainer is?

Allround spits

Ja. Papa is streng doch rechtvaardig. Hij laat ons veel lopen,
maar ik weet dat hij hiermee een hoger doel nastreeft.

Wat vinden jullie van het G-team van DES?

Wat hebben jullie verder samen met voetbal?

Erg leuk. Papa kijkt iedere vrijdagavond uit naar de diverse
whatsappjes van over de berg. Ik ben altijd nieuwsgierig
naar welke trainers zaterdag acte de présence geven.
Vooral de toernooien en dat ik in de spits sta vind ik leuk.

Wij zijn fan van Messi en ook van die beroemde club uit
010-zuid. Papa speelt nog steeds bij Blauw-Geel 861 bc in
de zaal. Hij is daar verdienstelijk keeper. Marise voetbalt bij
Rohda Raalte in het MD2. Binnenkort moeten zij tegen DES
voetballen. Mama is leider van dit meisjesteam.

Wat is voor jullie mooiste G-team-moment?
Als wij weer eens een wedstrijd winnen. En de herinnering
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De Raad van 11
Feest is het altijd. Nou ja, bijna altijd. Elke zaterdagochtendtraining. Ieder toernooi opnieuw. Prijs of geen prijs.
Dat feest zou er niet zijn zonder een strakke organisatie en
goede begeleiding. Het G-team heeft een heuse Raad van
11 die de optocht elke week leidt.
Prins Robbert de Eerste met zijn Adjudanten Ellen en Ivo
leiden de polonaise. En 8 anderen (narren?) zorgen voor de
muziek en confetti.

Het team boft maar met deze Raad. In 10 jaar tijd geen enkele motie van wantrouwen aan de broek. Zolang ze zich
niet aan een avondje speedsoccer wagen....
De raad zorgt voor een bal. De spelers maken er een feest
van. Het is dan ook een kwestie van tijd dat er, naar het
voorbeeld van Nkufo, Lenstra en Moulijn, 11 standbeelden
bij de entree van Gagelman geplaatst worden. We hoeven
ons alvast geen zorgen maken dat die van Luuk omvalt.
Alaaf....

GTENBERG
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10 jaar G-voetbal
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Naam:
DES-lid s
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Bezoek Ajax - FC Utrecht
‘Team van de week’ bij DES 1
Training door Joey Pelupessy en?
Wedstrijd G-team tegen de ouders
Jubileumwedstrijd tegen GFC Goor
G-toernooi
Feestavond
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Angstgegners en
schietschijven
Juliana uit, dat is dus echt altijd lastig
Onze mooie club bestaat al bijna een eeuw lang. 100 jaar voetbal levert een veelvoud aan voetbaluitslagen en
tegenstanders op. Dankzij onze eigen clubhistorici zijn veel van die uitslagen bewaard gebleven. En die gegevens
bieden een mooi inkijkje in de clubhistorie. Want winnen we nou echt altijd van SVVN, of lijkt dat maar zo?

Je kunt er niet omheen op een gemiddelde zaterdag langs
de lijn. Altijd wordt even de tegenstander van de dag besproken. ‘Blauw-Wit? Daar hebben we het nooit makkelijk
tegen’, ‘Voorwaarts? Daar kan DES altijd goed tegen voetballen’ en DES 6 wint (bijna) nooit in Rijssen. De grote vraag
is of deze vooronderstellingen statistisch gezien ook hout
snijden. Daarom doken we in de cijfers en statistieken; om
te onderzoeken welke tegenstanders DES van oudsher liggen en wie onze angstgegners zijn. En tegen wie scoren
we altijd?
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Om een gedegen analyse te maken hebben we uitslagen
nodig. Heel veel uitslagen. Gelukkig hoeven we die niet zelf
te verzamelen, maar kent en kende onze club een aantal
heel fanatieke archivarissen, zoals Jan Hogenkamp en Harry van Driel. Zij noteerden elke uitslag nauwkeurig in hun
schrijfblokken en later op de computer. Een flinke klus die
een omvangrijk archief heeft opgeleverd.
Het betreft vooral de statistieken van competitiewedstrijden van het eerste elftal. Omdat daar over een langere tijd
statistieken van zijn verzameld, gebruiken we alleen die

voor onze analyse. Maar mochten er overzichten van andere elftallen in schriftjes op zolderkamers liggen, of op rondslingerende usb-sticks staan, dan doen we het onderzoek
graag nog een keer.

1493 wedstrijden
In de rijke archieven van de heren clubhistorici zijn de uitslagen van in totaal 1493 wedstrijden die DES 1 tot aan het
begin van dit seizoen in de beker, competitie en nacompetitie speelde opgenomen. Daarin werd in totaal 5.376 keer
het net gevonden. Dat is ruim drie doelpunten gemiddeld
per wedstrijd. En niet onbelangrijk voor de DES-supporter:
DES scoorde vaker dan de tegenstanders. Het doelsaldo is
2817-2559.
Dan de punten. Voor het gemak hebben we alle punten
omgerekend naar het huidige 3-puntensysteem. Zouden
alle wedstrijd eerlijk verdeeld worden, dan haalt een ploeg
gemiddeld 1,33 punt per wedstrijd. Ze hebben dan even
vaak gewonnen, verloren en gelijk gespeeld. DES 1 haalt
gemiddeld 1,44 punten per pot, dat betekent dat we dus
vaker aan de goede zijde van de score staan. Thuis zijn we
overigens wel veel beter dan uit. Het thuisvoordeel is absoluut te merken. Op Gagelman kunnen we gemiddeld elke
wedstrijd 1,6 punt bijschrijven. Uit komen we op 1,3 punten
per duel uit.

Scoren is makkelijker in eigen huis
Scoren gaat ook een stuk gemakkelijker in eigen huis. Gemiddeld maakt de hoofdmacht van DES er 2,1 in een thuiswedstrijd. Enkele klappers van uitslagen helpen daar zeker

DES scoorde
vaker dan de
tegenstanders.
Het doelsaldo
is 2817-2559

aan mee. Het seizoen 1945/1946
was het wat dat
betreft genieten
geblazen voor het
thuispubliek. Maar
liefst drie keer werd gewonnen met dubbele cijfers. Die drie
uitslagen staan nog altijd te boek als de grootste overwinningen uit de clubhistorie.
In uitwedstrijden is het een stuk ingewikkelder om het net
te vinden. Daar maken ‘we’ er gemiddeld 1,7. De tegenstanders zitten in die wedstrijden op een iets hoger gemiddelde
(1,8). Verliespartijen vinden dan ook vaker plaats in uitwedstrijden. Eén keer in de historie werd er met dubbele cijfers
verloren. Dat was tegen DOVO uit Veenendaal in de jaren
zestig. Met een 10-0 verlies werd de Nijverdalse trots huiswaarts gestuurd.

DES: de angstgegner van Achilles Enschede
Gelukkig kan zo’n dikke verliespartij snel worden vergeten,
omdat er meer wordt gewonnen dan verloren. En een ploeg
waar je bij uitstek zo’n nare smaak tegen weg kunt spelen
is Achilles Enschede. DES blijkt een ware angstgegner voor
de roodgelen uit Enschede te zijn. Uit of thuis staan wedstrijden tegen Achilles vrijwel altijd garant voor punten.
Gemiddeld pakken we op basis van de 26 ontmoetingen uit
het verleden tegen Achilles 2,2 punt per wedstrijd. En dat is
best veel als je bedenkt dat 1,33 het gemiddelde is en 3 het
maximum. Slechts 5 van de 26 wedstrijden werden verloren. Tegen DVS’33 en Bruchterveld halen we overigens nog
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In 1945/1946 werd maar liefst
drie keer gewonnen met dubbele
cijfers, nog altijd de grootste
overwinningen uit de clubhistorie
meer punten per pot, maar daar werden tot dusver aanzienlijk minder duels mee uitgevochten.
In en tegen Enschede vallen dus punten te halen. Gaan we
echter naar de provinciehoofdstad Zwolle, of komen zij bij
ons op bezoek, dan wordt het een stuk lastiger. Met name
tegen WVF en Berkum heeft DES nog maar zelden driepunters weten te vergaren. In 14 duels tegen WVF werden 6
schamele punten bij elkaar gesprokkeld. En in 20 wedstrijden tegen Berkum waren dat er slechts 14. En of dat nog
niet genoeg Zwolse ellende is, vinden we in de top 10 van
angstgegners nog een Zwolse club: HTC.

Blauwwitters thuis: een succesnummer
Dan weer terug naar positievere statistieken. Zijn het de
kleuren blauw en wit die de rood-zwarte strijders motiveren, of is er een andere reden? Feit is dat een bezoek van
BZSV de Blauwwitters aan sportpark Gagelman altijd punten oplevert voor de thuisploeg. Van de 10 ontmoetingen in
het verleden wonnen we er 8 en eindigden er 2 in een remise. Er zijn ploegen, zoals bijvoorbeeld RKSV, PW en ASC’62,
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waar we thuis zelfs nog nooit
punten tegen verspeelden.
Maar tegen die ploegen voetbalden we nog niet heel vaak.
Berkum en Den Ham thuis is een
ander verhaal. Beide ploegen
namen tijdens de tien ontmoetingen in het verleden behoorlijk
wat punten mee in de kofferbak
naar huis. Niet leuk dus. Ook
niet echt leuk is het feit dat de balans in thuiswedstrijden
tegen Hulzense Boys negatief uitpakt. Maar niet getreurd:
uit in Hulsen pakt DES juist meer punten dan thuis.

Juliana uit: minder dan een punt per duel
Het eerder genoemde WVF en ook Juliana’32 blijken echte angstgegners in uitduels. Met name met Juliana zijn al
vaak de degens gekruist. In Hengelo blijkt het lastig om
punten te pakken. In de 25 wedstrijden die in het verleden
op Hengelose bodem tussen beide ploegen zijn gespeeld,
behaalde DES slechts 21 punten. Dat is minder dan een
punt per wedstrijd.
Beter gaan we op bezoek bij De Krim bij DKB of bij Bruchterveld. Op die bodem verloren we namelijk nog nooit. En ook
tegen het Sibculose SVV’56 en de studenten van Drienerlo
pakken we een aanzienlijk gemiddelde. In beide gevallen
twee punten per pot. Het liefst reizen we naar Achilles in
Enschede, maar gezien de eerder genoemde informatie begrijpt u dat wel…

DES 1 KAMPIOEN 1948-1949 Staand vlnr: Hutman (leider), Bert Boeve, Piet Calkhoven, Klaas Wassens, Jan Ponsteen, G.J. Arends (leider/grensrechter), Klaas Dommerholt,
Herman Zwiers, J.W. Harmsen (trainer) 2e rij vlnr: G.J. van de Werfhorst, Egbert van de Broeke, Wim Podt Gehurkt vlnr: Johan Spenkelink, Willem Mondeel, Kas Woudsma, Ep de Ruiter

En hoe zit het met Volharding?
Dan de vraag der vragen. U zat er natuurlijk op te wachten.
Hoe valt de balans uit tegen de grote rivaal? Volharding,
SVVN of Vladding zo u wilt. Nou dat zit wel snor. Tegen
SVVN pakken we gemiddeld 1,84 punten per wedstrijd, gebaseerd op maar liefst 75 ontmoetingen. Daarmee behoren de buren tot de ploegen waar we historisch gezien de
meeste punten tegen hebben gepakt. Ook fijn: de grootste
overwinning uit de historie boekten we tegen SVVN. In het
doelpuntrijke seizoen 1945/1946 werd het maar liefst 130. Gemiddeld wordt het tussen DES en SVVN overigens 2-1.
De resultaten tegen andere clubs uit de gemeente Hellendoorn zijn verschillend. Tegen Daarlerveen en het voormalige De Eversberg valt de balans zeer positief uit. Van Hulzense Boys wonnen we net één keer vaker dan we ervan
verloren. En tegen Hellendoorn en haar voorganger Vesos
werd exact even vaak gewonnen als verloren.

Voorspelling: DES 1 haalt dit seizoen 41 punten
Op basis van de resultaten uit het verleden kunnen we een
prognose maken voor de toekomst. Alle tegenstanders die
DES 1 in de huidige derde klasse D treft, kwam de club eer-

der tegen in competitieverband. Als we van al die clubs het
gemiddeld aantal punten dat we er in het verleden tegen
behaalden bij elkaar optellen, gaan we dit seizoen eindigen
met een totaalscore van 41 punten. Wie dat voorafgaand
aan dit seizoen had gesteld, werd misschien wel voor gek
verklaard. Maar Harry Warmelink en zijn mannen zijn toch
aardig op weg.
Zouden resultaten uit het verleden dan toch garantie bieden voor de toekomst? Ach, als er één ding te voorspellen
is, dan is het wel de onvoorspelbaarheid van het spelletje.
Laten we daar met z’n allen vooral van genieten.
TOEVOEGING
Dit verhaal kon niet gemaakt worden zonder het beulswerk van enkele liefhebbers van zowel cijfers als DES.
Zonder mannen als wijlen Jan Hogenkamp en Harry van
Driel hadden we dit niet kunnen doen. Waarvan akte.
Heeft u na dit epistel nog geen genoeg van de cijfertjes?
En wilt u bijvoorbeeld weten of wedstrijden tegen Blauw
Wit’66 echt altijd moeilijk zijn, of dat duels met Voorwaarts garantie voor spanning zijn? Kijk dan eens in de
archiefkast op www.vvdes.nl. Kleine tip: neem de tijd.

LIJSTJES/TABELLEN
De 11 ploegen (meer dan 10 onderlinge duels) waar DES de meeste punten tegen pakt:
VERENIGING

WEDSTRIJDEN

PUNTEN

GEM. AANTAL
PUNTEN

GEM. UITSLAG

Bruchterveld

10

23

2,3

2-1

DVS ‘33

10

22

2,2

3-2

Achilles Enschede

26

57

2,19

3-1

Daarlerveen

20

42

2,1

2-1

Sportlust Glanerbrug

14

28

2

2-2

SVV ‘56

17

34

2

3-1

BCSV/BZSV de Blauwwitters

20

39

1,95

3-2

Volharding/SVVN

75

138

1,84

2-1

Harkemase Boys

10

18

1,8

2-1

AZSV

14

25

1,79

2-2

Sportclub Denekamp/SDC ‘12

18

32

1,78

2-1
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De 11 ploegen (meer dan 10 onderlinge duels) waar DES de minste punten tegen pakt:
VERENIGING
WEDSTRIJDEN
PUNTEN GEM. AANTAL
			PUNTEN

GEM. UITSLAG

WVF

14

6

0,43

1-3

Berkum

20

14

0,7

1-2

H.V.C./HHC Hardenberg

14

12

0,86

1-2

Den Ham

21

19

0,9

1-1

CSV ‘28

14

13

0,93

1-2

WHC

30

29

0,97

2-2

SC Genemuiden

30

30

1

2-2

Urk

24

25

1,04

2-2

De CJV’ers/FC RDC

12

13

1,08

1-2

HTC

20

22

1,1

2-2

Juliana ‘32

49

54

1,1

2-2

Top 3: Grootste overwinningen
1945/1946

DES

-

SVVN

13-0

1945/1946

DES

-

ON Almelo

13-1

1945/1946

DES

-

Juliana’32

10-0

DE ACCOUNTANT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF
Begeleiding (startende) ondernemers
Salarisverwerking en advisering

Top 3: Grootste verliespartijen
1967/1968

DOVO 		

- 		

DES

10-0

2012/2013

Vroomshoopse Boys

-		

DES

7-0

2014/2015

Quick’20		

- 		

DES

7-0

Opstellen tussentijdse cijfers
en jaarrapporten
Fiscale begeleiding en advisering
Bedrijfscoaching
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van de velden: DES F2
Voetbal is de passie van de jongens
en trainers van DES F2. Een afgelaste
wedstrijd of training leidt tot pruillippen en chagrijnige gezichtjes. We hebben een beetje een pechseizoen: botbreuken, spierscheuringen en griepjes
zorgden ervoor dat het team niet altijd compleet was. Gelukkig sta je er
bij DES nooit alleen voor en hebben
invallers ons uit de brand geholpen.
Hartelijk dank kanjers!

NIJVERDAL
Keizerserf 39
T 0548 612410
KRUIDENWIJK
Kuperserf 59
T 0548 612946

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.

OOK ZONDER
AFSPRAAK

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.

Zit u er
warmpjes bij deze winter?
www.zichtadviseurs.nl/hypotheken

Uw advertentie in dit magazine?
mail naar sponsorzaken@vvdes.nl
en vraag naar de mogelijkheden!

Maar wie is F2 eigenlijk en wat is hun
geheim voor een super potje voetbal?
Trainer Koen heeft de voetbaltechniek zelf goed onder controle en weet
de jongens de fijne kneepjes van het
voetbal bij te brengen. Training krijgen
van een speler van het 1e elftal vinden
de jongens vet. Trainer Jeffrey weet

naast zijn kennis van voetbal heel
goed hoe je een clubje jonge energieke
deugnieten in het gareel kunt houden.
Als het uitdraait op strafrondjes lopen,
wordt er enthousiast gejuicht alsof je
ze geen groter plezier kunt doen. De
trainingen vinden ze erg leuk, maar
de jongens leven vooral van wedstrijd
naar wedstrijd.
DES F2 heeft dan ook een mooie selectie. Met Mike, Stein en Maarten in
de spits leggen ze de keeper van de
tegenpartij het vuur aan de schenen.
Middenvelders Ruben, Simon en Mats
laten de anderen flink zweten doordat ze kriskras over het veld gaan en
schijnbewegingen gebruiken bij duels.
Verdedigers Luuk, Jorg en Guido laten
niemand zomaar voorbij gaan en pak-

ken veel ballen van de tegenstanders
af. Mats en Guido worden beurtelings
ingezet als keeper.
Winnen is waar de jongens van DES
F2 iedere keer volle bak voor gaan en
van genieten als dat weer lukt. Als het
even tegenzit, dan is het even balen
en gewoon weer doorgaan. Voetbal is
ook een mentaal spel. Het is belangrijk om tegenslag te leren incasseren.
Met deze spirit wordt DES F2 elke keer
weer een beetje beter. Al is het belangrijkste motto: veel plezier maken
samen! Kortom, DES F2 is een fanatiek clubje jongens met twee gedreven
trainers, die samen erg genieten van
het fantastische voetbalspel.

van de velden: DES F5
DES F5 is een 2e jaars F-team dat vorig seizoen als DES F6
samen met DES F7 om het kampioenschap in de najaarscompetitie speelde. De voorjaarscompetitie was andere
koek, tegenstanders waren vaak een stuk groter en technisch al zeer vaardig. Desalniettemin eindigden we keurig
in de middenmoot.
Het seizoen 2015-2016 zijn we dus gestart als DES F5. Tijdens de transferperiode moesten we 2 spelers laten gaan:
Kyan Punt werd getransfereerd naar F6 en onze spits en
topscorer Mike Twilhaar werd verkocht aan DES F2. We
kregen ook versterking in de vorm van nieuw talent Noud
Wegerif. Ook is er een nieuwe toptrainer aangetrokken:
Jochem Top.
De nieuwe competitie in de 5e klasse zijn we in het najaar
flitsend begonnen. We haalden de ene na de andere zege
binnen. Tussendoor werd er met 4-4 gelijk gespeeld tegen
Rohda Raalte. Omdat ook Rohda alle andere wedstrijden
gewonnen had, mochten DES en Rohda zich beiden terecht

kampioen noemen! De eindcijfers: 11 wedstrijden, 31 punten, 112 doelpunten voor en 14 tegen. Veelzeggend daarbij
was dat alle 9 spelers minimaal 1 doelpunt gemaakt hadden.
Als kersverse kampioen mochten we het na de winterstop
een klasse hoger gaan proberen. Ook is er opnieuw een
toptrainer toegevoegd aan de staf: Max Fransen. Op het
moment van schrijven hebben we 2 wedstrijden gewonnen
en 1 verloren. Het is wel duidelijk dat het deze competitie
niet zo eenvoudig zal gaan als in de najaarsreeks. Maar dat
is voor de ontwikkeling van de mannen alleen maar goed.
Mede dankzij onze toptrainers is dit een team waar we supertrots op mogen zijn!
Tot ziens langs de lijn bij DES F5!

Wilt u meer informatie over de spelers van DES F5?
Bekijk dan de elftalpagina op onze website www.vvdes.nl
voor een uitgebreide omschrijving.
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Het positiespel van
een burgemeester
Een spelverdelende middenvelder, de afmakende spits en de sluitpost die er soms alleen voor staat.
Als burgemeester ben je meer dan de coach of scheidsrechter. Een goede conditie, communicatie en
kennis van club en cultuur zijn van vitaal belang in het leven van burgemeester Anneke Raven.

De transfer
Hoe het bevalt achter dat bureau?
Haha, achter dit bureau zit ik niet zo
vaak. Meestal ontmoet ik mensen aan
deze ronde tafel of ontmoet ik mensen in de gemeente. Het bevalt ontzettend goed. Meteen voelden mijn
man en ik ons thuis in deze gemeente. Nu kwamen we wel uit Utrecht,
maar woonden we in een dertigerjarenwijk iets buiten het centrum. Het
scheelt dat we noorderlingen zijn, we
hebben beiden in Drenthe en Groningen gewoond. We zijn plattelanders.

We verstaan hier de mensen. Zowel
letterlijk als figuurlijk. Het tempo is
net wat rustiger, mensen stoppen bij
een zebrapad, je wordt niet rechts en
links ingehaald bij een rotonde, mensen groeten elkaar. Dat ‘joa joa, en
Kiek’n wat Wút’ was even wennen.
Soms is dat ook jammer, dan blijk ik
toch Groninger waar ‘Ja’ gewoon ja
betekent. Ik heb hiervoor wel bewust
gedacht: als ik ga solliciteren wil ik
naar deze kant van het land. Als het
dan allemaal zo snel lukt, dan is dat
natuurlijk prachtig. Maar bijvoorbeeld

onder de rivieren had ik me denk ik
niet zo snel thuis gevoeld.
In het Westen heerst er een andere
cultuur, juist qua vrijwilligerswerk.
Sportverenigingen leven bij de gratie
van vrijwilligers. Ik heb geconstateerd
dat ouders daar met liefde twee keer
zoveel contributie betalen, in plaats
van de normale contributie aangevuld met vrijwillige hulp voor de club.
Noaberschap zit hier veel meer in de
samenleving en is een groot goed.

De supporter
Ik heb drie kinderen die vroeger allemaal voetbalden. Mijn dochter voetbalde op een behoorlijk niveau en
heeft oranje -17 gehaald. Ze miste
echter de echte winnaarmentaliteit
en verkoos gezelligheid boven het
voetbal. Ik heb heel wat ochtenden
langs de lijn gestaan bij de jeugd en
heel wat vuile sokken gewassen. Ik
vind het nog steeds erg leuk om een
wedstrijd te bekijken, met name van
die kleintjes op een half veld kan ik
erg genieten. Nadeel daarvan was
vroeger wel dat je ergens in de provincie in alle vroegte langs de lijn
stond.
Voetbal is gewoon hartstikke leuk om
te kijken, maar ik vind schaatsen ook
leuk. Ik bedoel, afgelopen weekend
had ik op mijn IPad een livestream
aan van de waterpolofinale heren,
waarin het Ravijn stond, terwijl ik op
de televisie het WK allround schaatsen volgde. Je wilt toch de ploegen
uit je eigen gemeente volgen. Maar
er zijn ook zoveel clubs, allemaal op
een behoorlijk niveau. Ik heb weleens
gedacht: wat nu als je al het talent bij
elkaar zet… maar zo werkt het niet.
Het heeft natuurlijk met cultuur te
maken. Waar kom je vandaan, traditie, van kinds af aan bij een club horen... Elke club heeft z´n eigen identiteit en sfeer. Alleen in de kantine al. Ik
heb zelf langs de velden gestaan met
de kinderen, en waar je ook kwam,
overal verschilde de sfeer. Dat opgeven is heel lastig, maar je ziet dat
het in Hellendoorn goed gelukt is. De
huidige discussie over het mogelijk
samengaan van politieke partijen in
de gemeente is vergelijkbaar. Ze zijn
met ruzie uit elkaar gegaan, dat zijn
mensen niet vergeten. Mensen gooien met name in de sport hun hele ziel
en zaligheid erin, doen ontzettend
veel vrijwilligerswerk zodat het ook
deel van jezelf wordt.

De speler
De ene keer ben ik de spits, wanneer
de beslissing genomen moet worden. Zo zit ik hier ook vaak aan deze
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vergadertafel met mensen die tegen
dingen aan lopen, ben ik een luisterend oor en draag oplossingen aan.
Net als een spits word ik elk jaar afgerekend op mijn prestaties. Na zes
jaar is de ambtstermijn afgelopen
en aan het eind van dit jaar start de
herbenoemingsprocedure. Als je niet
voldoet, word je afgeserveerd.
Ik heb vroeger gevolleybald en ik was
spelverdeler -ik ben natuurlijk niet zo
groot-, wat je als burgemeester ook
bent. Je zorgt dat heel veel partijen
in hun kracht komen te staan en dat
er aandacht is voor de verschillende
groepen in de samenleving. Hiervoor
moet je uithoudingsvermogen hebben; ik maak lange dagen. Ik ben veel
avonden aan het vergaderen, meestal
tot een uur of elf in de avond, maar
mijn werkdag start alweer om negen
uur. Je moet dus zorgen dat je conditioneel op peil bent. Maar uithoudingsvermogen heeft ook te maken
met een lange adem hebben. Soms
duren processen heel erg lang door
regelgeving, besluitvorming en inspraak. Een goed voorbeeld is de totstandkoming van de tunnel. Sommige mensen snappen niet dat de wens
van vandaag niet morgen al gerealiseerd kan worden. Democratie is een
groot goed, maar kost nu eenmaal
veel tijd en geld.
Vaak ben ik de middenvelder die de
passes verdeelt. Ik zet dingen uit en
overleg veel met verschillende mensen. En soms ben ik de keeper, die
behoedt voor ongelukken. De sluitpost die dingen tegen kan houden.
Mijn tactiek is niet per se aanvallend
of verdedigend. Dat hangt van de situatie af. Zo ben ik in mijn portefeuille
‘recreatie en toerisme’ de initiatiefnemer. Er zijn veel verschillende onderwerpen die elk een eigen rol eisen,
wat voor een leuke afwisseling zorgt.
Als burgemeester ben je een beetje de coach. Veel meters maken en
zorgen dat mensen in goede conditie
komen is de taak van de fractie zelf.
Een trainer krijgt ook veel kritiek, ook
van ouders wanneer hun kind bijvoorbeeld niet op een goede positie

PASPOORT
- ANNEKE RAVEN
(ONSTWEDDE, 20 JULI 1955)
- GEHUWD (3 KINDEREN)
- BURGEMEESTER GEMEENTE
HELLENDOORN 2011 - HEDEN
NEVENFUNCTIES:
- GEDEPUTEERDE PROVINCIE 		
UTRECHT 2007 - 2011
- MEDIA ACADEMIE HILVERSUM
1997 - 2007
- LID PROVINCIALE STATEN CDA
2001 - 2007
- FRACTIEVOORZITTER CDA 		
PROVINCIALE STATEN UTRECHT
2003 - 2007
- DOCENT RADIO EN TELEVISIE
HOGESCHOOL WINDESHEIM
1995 -1998
- NCRV (RADIO EN TELEVISIE,
O.A. KERKEPAD EN HIER EN
NU RADIO) 1980 -1997
staat. Dat is lastig, dat weet ik nog
wel van mijn kinderen. En dan de discussie over kinderen met meer talent
dan anderen: hou je ze bij elkaar, of
ga je al op jonge leeftijd selecteren
op talent. Talent en inzet heb je beide
nodig, het is een combinatie, ook als
burgemeester. Zonder inzet bereik
je niets. Toen ik bij de radio werkte,
sprak ik iemand die zei: ‘IJver dwingt
geluk af’. Als je je ergens in vastbijt,
dan lukt het vaak ook wel. Het komt
niemand aanwaaien. Bij een burgemeester gaat het niet alleen om gezonde verstand of inzet, het gaat ook
om sociale vaardigheden. Je moet
met mensen om kunnen gaan.
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De training
De interesse in politiek is niet echt overgedragen van vader op dochter, al stond thuis wel altijd het nieuws aan.
Mijn ouders stemden wel en er hing altijd een ARP-biljet
voor het raam, maar ik las al vanaf jongs af aan de krant.
Ik kon hem nog niet vasthouden toen ik een jaar of zeven
was, dus lag de krant voor mij op de grond. Ik was er op de
een of andere manier altijd erg
veel mee bezig. Toen ik vijftien
was, heb ik schoolverkiezingen
georganiseerd. Toen ik achttien was, hoorde ik dat er ook
politieke jongerenorganisaties
waren. Nou, toen ik daar lid van
werd, dacht ik: dit is het. Dat
vond ik zo leuk! Diezelfde interesse heeft ervoor gezorgd dat ik nog in 2003 geschiedenis heb gestudeerd omdat ik het leuk vind. Helaas had ik
geen tijd voor mijn master, omdat ik gedeputeerde werd.
Mijn kinderen verklaarden me voor gek, ‘studeren voor de
lol’.
Bepaalde dingen als burgemeester heb ik moeten trainen.
Het gaat om vlieguren maken. Een gemeenteraad of college voorzitten had ik nog nooit eerder gedaan. Omgaan
met mensen heb ik niet hoeven trainen. Je komt in een
nieuwe omgeving, je moet je heel erg inwerken en inlezen
in de dossiers die er spelen. Daarnaast moet je de mensen
en de omgeving leren kennen, daar heb ik in het begin heel
veel in geïnvesteerd. Overal naartoe op de fiets om kennis te maken met organisaties en verenigingen. Dat ik een
vrouw ben, heeft zijn voordelen. Voor bepaalde functies
wordt er al snel gezocht in een old-boys-network. Voor
deze functie stond er in de profielschets: ‘bij dezelfde geschiktheid geven we de voorkeur aan vrouwen’. Dat vind ik
goed, ook voor de sfeer, humor en insteek van gesprekken
is een gemengde samenstelling wenselijk.

van mijn man, die ook burgemeester is geweest. Het is
een eenzaam beroep, net als een keeper, omdat je de enige bent in die functie. Ik heb een team om me heen, maar
uiteindelijk ben ik het aanspreekpunt. Er wordt wel eens
een verbale tik uitgedeeld in een politiek duel. Voor mij
werkt het vaak om het dan met humor op te lossen.
Elke dag is anders, maar er zitten een aantal vaste ritmes in, zoals de collegevergaderingen, themasessies, overleg
met de fractievoorzitters en de
gemeentesecretaris, openbare
orde en veiligheid en de minder
frequente overleggen met de
veiligheidsregio. Ook heb ik regelmatig overleg over recreatie
en toerisme, het Nationaal Park
Sallandse Heuvelrug, maar ook handhaving is mijn portefeuille. Ik vind het erg leuk om per half uur tussen onderwerpen te schakelen. Het ene moment gaat het over
de flexwet, het volgende is een bezoek aan een zestigjarig
huwelijk, of de verkiezing van de ondernemer van het jaar.
Vanavond heb ik een meeting bij Stayokay over de opvang
van jongeren en zaterdag ben ik supporter van mijn man
bij de Salland Trail. Zo is er altijd wat.

”joa joa”, en
”Kiek’n wat Wút”
was even wennen

De wedstrijd
Er is best veel werkdruk, soms is het spannend, zijn er lastige dossiers of bijvoorbeeld unieke situaties. Zo moesten
er veel dingen geregeld worden bij de moord in Hellendoorn en vroeg de ontmanteling van een bom voor de nodige organisatie. Ik leer er beter mee omgaan, al ben ik
geen stresskip. Wat ik zelf heel erg fijn vind, is de ervaring

net als in de sport
draait het in de politiek
om het doel dat je
wilt bereiken
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De scheidsrechter
Voetbal en politiek lijken op elkaar, bij beide kunnen de
emoties hoog oplopen en is het soms heel spannend. Het
euforische gevoel wanneer je wat wint, een bestuurlijk resultaat bijvoorbeeld, dat met een motie is aangenomen.
Maar ook de teleurstelling wanneer je net verliest. Als
voorzitter ben ik meer de scheidsrechter. Ik zorg ervoor
dat het spel op een eerlijke manier verloopt en iedereen
tot zijn recht komt. Het proces moet in goede banen geleid worden en ik zorg daarin voor fair play. Wanneer iemand woordgebruik toepast dat ik niet vind kunnen, grijp
ik direct in. Daar ben ik heel scherp op. Net als bij spelverruwing moet je ook niet aan woordverruwing doen. Net
als in de sport draait het om het doel dat je wilt bereiken.
Soms betekent dit dat je gewoon moet toegeven dat een
ander voorstel nu eenmaal beter is.
Ik ben heel erg blij dat ik geen scheidsrechter ben bij
voetbal. Alles wat je doet ligt zo onder een vergrootglas…
dat ligt het werk van een burgemeester ook, maar bij de
scheidsrechter heb ik het gevoel dat die het nooit goed
kan doen. Mensen hebben altijd kritiek, wat ik bijzonder
vind. Wanneer ik bij een waterpolo- of hockeywedstrijd
ben, dan wordt het besluit van de scheidsrechter gewoon
geaccepteerd. Dat is in heel veel sporten het geval, maar
bij voetbal niet. De animo om scheidsrechter te worden
moet haast wel minder zijn, je laat je toch niet zomaar
uitschelden op een veld?

De rode kaart
Je zult mij geen kaarten zien uitdelen. Nee, ik wijs wel eens
mensen terecht op woordgebruik. Maar de mensen in de
raad zijn gekozen volksvertegenwoordigers en die steken
veel tijd en energie in dit werk, naast hun eigen werk. Ik
ben blij dat er vijfentwintig mensen zijn die hun nek uitsteken, wat niet altijd gemakkelijk is. Een gele kaart zou
ik geven aan die mensen die via social media van alles
uitstorten over iedereen, zonder precies te weten waar
het over gaat. Opvattingen hebben zonder zich daarin te
verdiepen. Prima, maar dan kun je nog laten blijken dat
je respect voor elkaar hebt. Maar het is lastig, het lijkt of
je al snel in de verdediging schiet wanneer je op social
media reageert op zulke berichten. Dat heb ik gemerkt
met de vluchtelingen die naar de sporthal in Hellendoorn kwamen. Tjonge jonge, wat de mensen daar
allemaal niet over zeiden! Terwijl het vierenveertig
minderjarige jongens waren, waar vast wel een paar
gelukszoekers tussen zitten, maar je zult maar uit
Eritrea of Syrië komen en hier zonder ouders zitten…
Aan de andere kant zorgde social media ervoor dat
er na een oproep voor voetbalschoenen binnen twee
uur genoeg voetbalschoenen waren. En natuurlijk
dat er heel veel vrijwilligers zich meldden. Onrust
en angst snap ik als het gaat om vluchtelingen,
maar op die manier over mensen praten die hier
slechts een paar dagen komen, vind ik onbegrijpelijk. Gelukkig denkt de overgrote meerderheid anders, al moet je bepaalde stromingen binnen de
Islam heel hard veroordelen, dat kan niet anders.

Buitenspel
Je staat als burgemeester niet vaak buitenspel.
Wel buiten het puur politieke spel, maar niet
buiten het politiek bestuurlijke proces. Daar
sta ik middenin. Ik laat me ook niet snel buitenspel zetten, daar waak ik voor. Ik heb een
positie waarin mensen me in vertrouwen nemen. Integriteit is voor bestuurders ongelooflijk belangrijk. Ik snap ook werkelijk niet hoe
mensen het in hun hoofd halen fout te declareren of misbruik te maken van voorzieningen. Op kosten van de gemeenschap luxe uit
eten gaan, dat kan gewoon niet. Sporadisch
gaan we als college met elkaar eten en dan
ook nog laaggeprijsd. Je verwacht van je
inwoners dat ze zich gedragen, en daarin
heb je een voorbeeldfunctie. Bovendien lig
je onder een vergrootglas, daar ben ik me
vierentwintig uur per dag van bewust. Het
is niet mogelijk om werk en privé gescheiden te houden, want ik ben nu eenmaal
vierentwintig uur per dag burgemeester.
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van de velden: DES F9

Gert de Vries
Adres

Amaliastraat 6-30
7442 NX Nijverdal

Telefoon

0548 540 942
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info@2-write.nl
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Scoor nu
met Alfa
Als ondernemer ziet u mogelijkheden
en benut u kansen. U onderneemt.
Alfa kan u daarbij ondersteunen op
het gebied van accountancy,
belastingen, bedrijfskundige zaken,

Wilt u weten hoe Alfa u daarbij
kan ondersteunen? Ontdek het
zelf en neem contact op met
het kantoor bij u in de buurt.
Waar u ook bent, wij zijn overal
dichtbij.
Alfa Accountants NIjverdal
Anders Celsiusstraat 3
7442 PB NIjverdal

www.alfa.nl
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Op zaterdag 13 februari 2016 speelden de jongens van F9
hun allereerste officiële wedstrijd tegen OVC’21 F2. Doorgestroomd vanuit de mini’s en met behoud van trainers
Arjan van Dijken en Arnold Melenboer is dit een team dat
gedreven begonnen is aan de voorjaarscompetitie. Intussen zijn er al drie wedstrijden gespeeld en gewonnen,
waardoor F9 de koppositie in de 6e klasse 12 inneemt. Een
prestatie om trots op te zijn!

Samen zorgen zij voor energie op het veld en iedere pupil
levert zijn bijdrage aan de teamprestatie. Verdedigende
arbeid, op de juiste momenten de aanval zoeken, bij doelpogingen het vizier goed hebben staan en zo nodig op tijd
de angel uit de aanval halen. Ons team is te volgen via een
facebookpagina en via de wedstrijdverslagen. Daarnaast is
iedereen uiteraard welkom om F9 langs de lijn aan te moedigen.

Dit jongste team van DES is bij iedere wedstrijd gretig op
zoek naar de buit. Als aanhang van F9 is het prachtig om de
gedrevenheid, passie en vooral het plezier te zien waarmee
de jongens het veld betreden. Zowel tijdens de wekelijkse
training als bij de wedstrijden. Dit geldt overigens ook voor
de trainers die mede door hun deskundigheid, humor en
enthousiasme een bijdrage leveren aan het spelplezier van
deze rood zwarte brigade. Het team van jongste F-pupillen wordt gevormd door Daan, Tom, Florian, Persijn, Milan,
Twan, Luuk, Noël, Stijn, Tijl en Andreas.

Om als vereniging zoveel pupillen te hebben, geeft een
stevige basis en laat deze jonge voetballertjes niet alleen
ervaren wat liefde voor de voetbalsport is, maar ook wat
clubbinding en clubliefde is. De jeugd heeft immers de toekomst!

van de velden: DES F6
Laten we beginnen met de voorstelronde: Luca Stellinga, Ilse Dijkman,
Thijmen Bosch, Kyan Punt, Gijs Harbers, Mees Felix, Gijs Marissen en David Fransen. Een mooie groep gedreven jongens én meisje. Elke woensdag
worden ze getraind door Jeroen van
Petersen en Simon op den Dries (beiden ook fanatieke spelers bij DES).
Sinds kort wordt er op maandag een
tweede training gegeven door Robert
Fransen (fanatiek oud-speler). En dit
alles onder leiding van Bert Stellinga
en Martijn Bosch. De vaste scheidsrechter bij thuiswedstrijden is ”opa”
Henk Heerdink.

Op wat kleine spelerswisselingen na,
spelen de meesten nu voor het tweede jaar met elkaar. En dat is goed te
zien. De spelers weten elkaar steeds
beter te vinden in het veld en we zien
meer en meer ”echt” voetbal met
mooi en goed samenspel. Bij gebrek
aan een vaste keeper wordt het doel
bemand door 2 spelers die ieder één
helft keepen.

de kwartfinale wat natuurlijk een hele
mooie prestatie is. Op dit moment
wordt er volop gestreden in de voorjaarscompetitie 4e klasse en staan we
in de top 4 na 3 gewonnen wedstrijden.
DES F6: Daar zullen we vast nog wel
meer over horen!

In de najaarscompetitie 5e klasse verloren we nipt in de kampioenswedstrijd en uiteindelijk zijn we geëindigd
op een hele mooie derde plek. In de
bekercompetitie zijn we gestrand in
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Column:
Voetbal geeft ons
kracht en hoop
Voetbal is meer dan een sport. Voetbal geeft ons emotie. Voetbal maakt
ons blij, uitgelaten, gepassioneerd,
verdrietig, boos en soms ook onverschillig. Het maakt niet uit op welk niveau je speelt, als je het maar speelt
met emotie. Deze emotie kan ervoor
zorgen dat jij elke wedstrijd, voor jou,
op het hoogste niveau speelt. Maar
voetbal, en sport in het algemeen, is
ook iets relatiefs. Soms is het goed
om erbij stil te staan dat sport maar
een bijzaak is. Een bijzaak die heden
ten dage enorm belangrijk is geworden. Maar het is en blijft een bijzaak.
Kennissen, vrienden, familie en je
8-jarige papegaai worden niet beter
als jij met 1-0 wint. Of als jouw favoriete club de aartsrivaal verslaat.
Op het moment dat een van jouw
familieleden of vrienden iets onder
de leden heeft, dan verdwijnen sport

en voetbal helemaal naar de achtergrond. Wat maakt dan die ronde bal
nog uit? Wat maakt het dan nog uit
of die scheidsrechter een verkeerde beslissing genomen heeft? Als de
artsen maar geen verkeerde beslissingen nemen. Dat is veel belangrijker. Soms is het goed om bij deze
momenten stil te staan. Om het leven
even te relativeren en te overdenken.
René van der Gijp, de vaste voetbalanalyticus van Voetbal International,
heeft dit helaas laatst moeten ervaren. Zijn levenspartner en moeder van
zijn kind is plotseling overleden. Wat
maakt dan die slechte voorzet van de
linksbuiten van Willem II nog uit? Hoe
relatief kan het leven en sport in het
bijzonder worden. Het ene moment
ben je boos op de scheidsrechter
vanwege een slechte beslissing, het
andere moment sta je op een kille

regen achtige begraafplaats om je
geliefde te begraven. Het leven kan
raar lopen. Maar we moeten ook realistisch blijven. Voetbal kan ons ook
weer kracht, hoop en afleiding geven
die in deze zware tijden energie kunnen geven. Nieuwe energie om over
de teleurstellingen van het leven
heen te stappen. De voorzet van de
linksbuiten van Willem II kan jou misschien weer een lach op het gezicht
doen toveren.

Café de Kachel
Rijssensestraat 73
7442 MR Nijverdal
Telefoon: 0548-852465
Internet: www.cafekachel.com

Voetbal is een belangrijk onderdeel
in ons leven. Maar soms is het even
goed om stil te staan bij het leven
en te relativeren dat voetbal niet zo
belangrijk is als wij denken. Ik hoop
dat mijn column je hier even bij doet
stilstaan. Maar niet te lang, want de
slechte pass van een linksback kan
echt niet op dit niveau….

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

Telefoon (0548) 61 05 55

|

Internet www.keulen.com

van de velden: DES F4
DES F4 is een team van 8 spelers die er elke week tijdens de
training vol voor gaan, om zaterdags tijdens de wedstrijd te
kunnen knallen. Dinsdag en donderdag zijn de dagen waarop keihard getraind wordt, soms gepaard met geouwehoer
en grappen. Het is duidelijk zichtbaar dat het niveau van de
jongens op dit moment een stuk hoger is dan aan het begin
van het seizoen. Hierdoor worden steeds meer teams uit
de regio aan de zegekar gebonden. Dit is terug te zien aan
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de stand in de competitie. Met een zeer snelle aanval, een
technisch middenveld en een niet te passeren verdediging
maakt dit team de 1e plaats mogelijk, ondanks het gebrek
aan een vaste keeper. Elke wedstrijd wordt het team naar
de overwinning geschreeuwd door de ouders, de trainers
en de leiders. DES F4 is een enthousiast team met veel
voetballende kwaliteiten, waarin plezier voorop staat.
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