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Drukwerk scoor je bij
Drukkerij Ponsteen

Frank van Petersen

Foto omslag
Luuk Poorte in actie tijdens
de kampioenswedstrijd
van DES F9

Idee lay-out
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Drukkerij Ponsteen bv
Rijssensestraat 61
7442 MR Nijverdal

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

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

Ontwerp & Druk
Drukkerij Ponsteen

Van de redactie
De laatste editie van InVorm ligt nog net voor de schoolvakanties bij u
op de mat. Het einde van een seizoen waar we sportief gezien tevreden op terug kunnen kijken. Veel veranderingen het afgelopen seizoen op
‘niet-voetbalgebied’ de voltooiing van onze vernieuwde accommodatie en
natuurlijk dit full colour magazine.
In deze editie een onder andere interviews met Dick Bergman, Marco Nijenhuis en DES-familie van Petersen. Ook zijn aan het einde van dit seizoen
weer een aantal activiteiten geweest waarop we met veel plezier terugkijken, ook in dit magazine. Daarnaast is onze eigen ‘hokjesman’ op zoek
gegaan naar het mysterie van de DES’ser. Al met al wederom het lezen en
kijken meer dan waard.
De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn al weer volop in gang, vele
vrijwilligers zijn al weer druk bezig om er voor te zorgen dat iedereen ook
volgend seizoen weer lekker zijn of haar gang kan gaan binnen voetbalvereniging DES, op welke manier dan ook. Ook de redactie is al weer druk bezig met
de eerste editie van InVorm voor het volgende seizoen.
We wensen via deze weg iedereen een fijne vakantie.
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Als u een party wilt organiseren! U mag zelf voor 10% van de
omzet van uw party aan sieraden uitzoeken. Als u enthousiast
bent over deze sieraden!
Als u op zoek bent naar een nieuwe uitdaging! Als u graag uw
eigen werktijden wilt bepalen en / of een eigen bedrijf wilt beginnen!
Fulltime of parttime! Ik zoek nieuwe enthousiaste collega's!

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

8102 HN RAALTE NEDERLAND
VERKOOP@FRERIKSWERKEN.NL
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Leren in landschappen

Training, Opleiding & Advies

Cursussen, workshops en opleidingen voor volwassenen
Volksuniversiteit

Welzijn
Activiteiten en ondersteuning voor jong en oud

Vrijwiligerspunt Raalte
Voor passend vrijwilligerswerk en nieuwe vrijwilligers

www.landstede.nl • 0800-0245666 (gratis)

Een prachtige zaterdag, de 4e juni, het
jaarlijkse mixtoernooi/familiedag gaf
een fantastische sfeer te zien op ons
sportpark. Jong en oud, jongens en
meisjes, heren en dames, sloten het
geslaagde seizoen 2015-2016 daarmee af. Op naar het volgende seizoen,
waarin we, zoals het er nu naar uitziet, wederom met 31 teams zullen
starten. De diverse commissies en
kaderleden zijn druk doende het geheel goed voor te bereiden. Er zal nog
meer nadruk gelegd worden op voetbalzaken, waarbij het ingezette beleid
de rode draad is. Dit moet uiteindelijk
leiden tot de gewenste niveaus van de
verschillende teams. De jeugdteams
krijgen een andere benaming. De Atot en met F-benamingen zijn inmiddels al omgezet naar JO19 (jongens
onder 19) tot en met JO9 (jongens onder 9). Hetzelfde wordt toegepast bij
de meisjesteams: MO19, MO17 etc. De
vermeldingen van de overige teams,
zoals de mini’s, het G-team en de dames- en herensenioren blijven ongewijzigd.
Onze club gaat het volgende seizoen
ook deelnemen aan een 35+/45+ competitie. Onder de vlag van de KNVB
spelen diverse clubs uit onze gemeente een "eigen” competitie op een
aantal vrijdagavonden in het najaar en
in het voorjaar. DES neemt met twee
teams deel aan deze competitie. De
organisatie van de ene vrijdagavond
rust bij één vereniging, de andere vrijdagavond wordt dan bij een andere

club ingezet. Een roulerend schema
dus, met als doel: het organiseren van
een mooie competitie tegen allemaal
zeer bekende tegenstanders op kleinere velden en met minder spelers
(7-7 op een half veld). Wij zijn ervan
overtuigd dat deze nieuwe competitie een succes zal worden. Met deze
nieuwe competitie bieden we sport en
gezelligheid aan een doelgroep binnen
de vereniging die nog wel eens zoekende is.
De verslaglegging van de vele activiteiten die aan het einde van het seizoen georganiseerd zijn, kunt u vinden/lezen op onze website. Via dit
magazine kan ik er alleen maar over
zeggen: fantastische inzet van vele
vrijwilligers maken dergelijke activiteiten mogelijk en het is super om te
zien hoe de gehele club daarvan geniet. En dan niet alleen de leden, maar
ook ouders, opa’s en oma’s en ga zo
maar door. Werkelijk heel erg mooi.
Dat maakt ons Trots op DES. Een club
waar je bij wilt zijn.
Een nieuwe commissie is geïnstalleerd: de Commissie Accommodatie vv
DES. Die zal zich bezighouden met het
beheer en onderhoud van de gehele
accommodatie, zowel binnen als buiten. Het meldpunt voor de commissie
is het e-mailadres onderhoud@vvdes.nl. Overige gegevens staan op de
website onder "Wie, wat, waar/Accommodatiebeheer”.

U heeft al gelezen dat we met 31
teams aan de competities meedoen.
Als we de mini’s, het G-team en de
35+/45+ groepen ook gaan meetellen,
komen we op 36 teams, die allemaal
voorzien worden van materialen en
sportkleding. Enkele teams zijn nog
niet voorzien van een sponsor, maar
de Sponsorcommissie is actief om het
voor elkaar te krijgen, zodat het geheel een perfecte uitstraling heeft met
vermeldingen van sponsornamen e.d.
Weet u nog iemand die hierin iets zou
kunnen betekenen, neemt u dan contact op met onze Sponsorcommissie.
Het einde van een prachtig seizoen
geeft ons een voldaan gevoel, maar
geen rust, want met veel energie
gaan we aan de slag om er een even
zo prachtig seizoen 2016-2017 van te
maken. Tussendoor de vakantieperiode om even bij te tanken, van andere
zaken te genieten of wat je maar wilt.
Mede namens het bestuur: iedereen
bedankt voor dit seizoen, op naar het
volgende seizoen en natuurlijk iedereen een bijzonder prettige vakantie
gewenst.
Met vriendelijke groet,
voorzitter vv DES
Henny Broekman

5

10 vragen aan
Marty
Poelakker
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 het 1e elftal al vanaf dat ik lid
ben. Als kind stond ik al achter de goal
en zongen we altijd: "keeper, wordt
niet zenuwachtig... hi ha ho." Als ik
het DES 1 van nu vergelijk met dat van
toen, denk ik dat de spelers fysiek een
stuk sterker geworden zijn. De meesten trainen ook nog in de sportschool
en dat gebeurde vroeger natuurlijk
niet. Daarnaast denk ik dat de mentaliteit een stuk veranderd is. Vroeger
leefde men alleen voor het voetbal, nu
heeft menigeen nog meer hobby’s dan
alleen het voetbal.”

Bekijk je alle wedstrijden van DES 1?
"Ja, ik ben bij alle thuiswedstrijden
aanwezig. Soms ga ik ook nog wel
eens naar een uitwedstrijd, maar dat
komt niet zo heel vaak voor.”

Volg je nog meer teams dan het 1e
elftal?
"Uiteraard volg ik de toppers van DES
F8, want daar voetbalt onze zoon Thijmen in. Als er wat te voetballen is bij
DES, dan kijk ik ook nog wel naar andere wedstrijden. Ook zitten er nog 2
nichtjes Poelakker bij DES en ook hun
wedstrijden bekijk ik als het zo uitkomt.”

Kun je vertellen wat DES voor jou
betekent?
"DES betekent heel veel voor mij. Ik
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ben met rood-zwart bloed geboren,
ben er mee opgegroeid en de club
maakt nog steeds deel uit van mijn
leven.” Lachend: "Vroeger woonde ik
vlak bij SVVN, maar ik mocht van mijn
ouders alleen maar bij DES voetballen,
anders moest ik maar op ballet gaan.”
"Ik woon nu bijna naast het veld van
de Hulzense Boys, maar uiteraard
voetbalt Thijmen nu ook bij DES. Een
echte Poelakker voetbalt immers bij
DES!”

Wie is je favoriete DES-speler uit
het huidige 1e elftal
en waarom?
"Peter Voort. Hij heeft voor ons echt
belangrijke punten gepakt. Ik vind het
een fantastische keeper! Jammer dat
hij nu stopt, maar wel heel mooi dat
hij nu als keeperstrainer verder gaat
bij DES! Peter, bedankt voor 18 seizoenen in DES 1! We hebben van je
genoten!”

Wie is de beste DES-speler van
dit moment en wat maakt hem zo
goed?

"Pieter Rozema, een echte aanvoerder (zowel binnen als buiten het veld).
Heeft een heel goed seizoen gehad
met als beloning de 4e plek. En ja.....,
dan moet je haar er af!”

Wie is de beste DES-speler ooit en
wat maakte hem zo bijzonder?
"Dickie Bergman, die rooie rechtsbuiten van DES! Zijn snelheid en de
goede dribbels maakten hem tot een
geweldige speler om naar te kijken.

Ook het commentaar dat hij altijd
wist te leveren aan iedere scheidsrechter is natuurlijk memorabel. Als
Dickie in het veld stond, gebeurde er
altijd wat!”

Wat is de meest memorabele wedstrijd die je ooit van het 1e elftal
hebt meegemaakt?
"DES 1 tegen SVVN 1 in 2009, uitslag
1-1. Vlak voor tijd scoorde Mark de
Boer, ter hoogte van de dug-outs, met
een geweldige uithaal de gelijkmaker.
Wat een doelpunt en wat een ontlading, dat vergeet ik nooit meer! Uiteraard was de 3e helft toen erg gezellig
en bleef het nog lang onrustig op Gagelman.”

Wat vind je van het huidige seizoen
van DES 1?
"Een mooi seizoen met mooi voetbal,
strijd en passie. We hebben op de bult
weer iedere zaterdag genoten. Jammer dat er net geen nacompetitie in
zat.”

Wat zou je tegen het 1e elftal
willen zeggen en wil je zelf nog wat
kwijt?
"Ik zou, mede namens de mannen van
de Ronde Tafel, de spelers, trainers
en begeleiding willen bedanken voor
dit mooie seizoen en de behaalde 4e
plek! Ik kijk uit naar het volgende seizoen!”
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3 generaties
van Petersen;
"een echte
DES-familie”
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De familie Van Petersen is al
jarenlang een begrip binnen
voetbalvereniging DES. De familie is
zeer actief binnen de club. Uiteraard
als voetballer, maar daarnaast ook
als trainer en bij andere activiteiten.
Wij spraken met drie generaties over
hun geschiedenis en band met de
club. Vader Johan, zoons Bertho en
Arjan, dochter Jacqueline en (klein)
kinderen Jeroen, Julia en Milan.
De DES-geschiedenis van de
familie Van Petersen begint
aan moederskant.

Moeder Diny van Petersen is een telg
uit de familie Fransen, net als Van
Petersen een zeer bekende naam in
DES-kringen. Zij groeide op in een
gezin met 6 broers: Herman, Henk,
Alex, Wout, Roel en Johan. Alle broers
waren in het verleden en heden actief
voor vv DES. Onder andere als trainer,
leider en speler. De jongste van het
stel, Johan Fransen, is vandaag de
dag nog altijd grensrechter bij DES 1.
Daarnaast werkte vader Van Petersen jarenlang bij bouwbedrijf Schothans, waar destijds ook veel DES-leden werkten. Ondanks dat de familie
Van Petersen aan de Eversbergweg
woonde, en een lidmaatschap bij SV
De Eversberg dus eigenlijk meer voor
de hand lag, kon het toch niet anders
dan dat zoons Bertho en Arjan bij DES
gingen voetballen. Op het moment
dat Arjan met zijn 6 jaar oud genoeg
was om bij de voetbal te mogen, werd
hij tegelijk met vader Johan en broer
Bertho lid van DES. Dit jaar vieren zij
alweer hun 40-jarig jubileum!

toch weer "iets” te gaan doen binnen
de vereniging.

Verschillende jeugdelftallen worden
door de jongens Van Petersen doorlopen. Een busje van Schothans met
trouwe supporter vader Johan reed in
die tijd met grote regelmaat mee, ook
tijdens de jaarlijkse jeugduitstapjes.
Daarna brengen ambitie en talent
Bertho en Arjan samen in het eerste
elftal. Bertho speelde ruim 150 wedstrijden in het eerste en Arjan deed er
met meer dan 250 wedstrijden nog
een schepje bovenop. Na hun periode
in het eerste elftal speelden zij ook in
het derde nog jarenlang samen. Arjan
was zelfs 5 jaar lang speler-trainer
van dit elftal. Totdat hij uiteindelijk
werd gedwongen te stoppen met actief voetballen vanwege knieproblemen. Na zijn periode als voetballer
was Arjan 6 jaar lang assistent-trainer bij het eerste elftal. Een jaar geleden kwam hier een eind aan. "Even
een jaartje niets doen bij de club blijkt
nu toch ook wel fijn te zijn”, vertelt
Arjan. Maar het bloed kruipt toch
waar het niet gaan kan, want inmiddels zijn er gesprekken gaande om

De goede oude tijd

Zo’n 8 jaar geleden stopte Bertho
met actief voetballen. Hij vertelt: "Ik
hoorde dat men bij DES wilde beginnen met minivoetbal. Ik heb mijn
zoon Jeroen hier toen voor aangemeld. Hij was op dat moment bijna
4 jaar. In het voorjaar van 2003 zijn
we met nog 5 of 6 jongens begonnen
met de mini’s, onder leiding van Emil
Staman. Omdat de groep snel groeide, hielp ik al snel mee met het geven
van de trainingen. En werd ik later
bijna vanzelf trainer, leider en coördinator van de F- en E-pupillen. Dat
was het moment dat ik zelf ben gestopt met voetballen, omdat het niet
meer te combineren was met mijn
werkzaamheden voor de jeugdafdeling. Later ben ik samen met Jeroen
"doorgegroeid”, als leider en coördinator van de D- en C-junioren. Op dit
moment ben ik leider van DES B1 en
ook coördinator van de B-junioren.”

Als we Bertho en Arjan vragen naar
een aantal mooie herinneringen worden al snel de twee kampioenschappen met het eerste elftal genoemd.
Arjan vertelt: "Ons elftal in die tijd was
niet alleen een team van goede voetballers, maar ook echt een vriendenteam. Met veel van die jongens van
toen heb ik nu nog steeds contact.”
Een andere bijzondere herinnering is
de wedstrijd tegen Twente op Sportpark Gagelman. Arjan blikt terug: "De
club heeft destijds Twente opgebeld
en gevraagd of ze op een doordeweekse avond een wedstrijd tegen
ons wilden voetballen. Toen kon dat
nog. Het was op een dinsdagavond.
Ronald de Boer speelde toen nog bij
Twente, met Prince Polley en Erik Ten
Hag. We verloren met 10-0, maar zulke dingen vergeet je nooit meer.”

Zus Jacqueline
Bertho is de helft van een tweeling.
Zus Jacqueline kwam als eerste ter
wereld en eigenlijk was de komst van

Bertho nogal onverwacht. Vader Johan vertelt: "Jacqueline was geboren
en toen zei de dokter: "Er komt er nog
1”. Daar wisten we tot dat moment
helemaal niets van, dus het was een
heel grote verrassing. Gelukkig kregen we veel hulp van familie, dus we
hebben ons prima gered.”
Met twee voetballende broers in het
gezin werd Jacqueline bijna als vanzelf aangestoken met het voetbalvirus. "Vroeger voetbalde ik altijd met
de jongens mee bij ons in de achtertuin”, vertelt ze. Toen er bij DES
meisjesvoetbal werd geïntroduceerd,
hoefde ze dan ook niet lang na te
denken of ze zich aan zou melden.
Ze was op dat moment 18 jaar. "Helaas was het maar van korte duur. Ik
werkte namelijk in de verpleging en
ging in die tijd op kamers. Dat bleek
niet te combineren.”

Nieuwe generatie
Hoewel Jacqueline dus inmiddels al
jaren niet meer zelf voetbalt, is ze tegenwoordig nog wel zeer regelmatig
op Sportpark Gagelman te vinden.
Zowel haar dochter als haar zoon
voetbalt namelijk geheel volgens familietraditie bij DES.
Dochter Julia van 15 begon 3 jaar geleden met voetballen bij DES. Haar team
staat onder leiding van Frank van Petersen, een achterneef van moeder
Jacqueline. "Het is een heel gezellig
team met heel leuke meiden”, vertelt
Julia. Het seizoen werd afgesloten
met een derde plaats. Wat haar het
meest is bijgebleven van het afgelopen seizoen, is het moment waarop
ze tijdens een toernooi tot speelster van de dag werd uitgeroepen en
daarvoor een prijs kreeg. Ze heeft ook
al zin in het nieuwe seizoen. "Ik vind
het leuk dat we straks meiden A1 zijn
en hoop dat we weer een leuk team
samen hebben.” Dat we haar familie
in deze editie van InVorm omschrijven als een echte DES-familie vindt
Julia heel leuk, maar "bij DES voelt het
sowieso als 1 grote familie samen”.
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PASPOORTen:
NAAM JOHAN VAN PETERSEN
LEEFTIJD 81 JAAR
WOONPLAATS NIJVERDAL
BEROEP VOORMALIG TIMMERMAN/CHEF
WERKPLAATS BIJ BOUWBEDRIJF SCHOTHANS
DES-LID SINDS 1976

NAAM BERTHO VAN PETERSEN
LEEFTIJD 48 JAAR
WOONPLAATS NIJVERDAL
BEROEP ACCOUNTMANAGER VERGUNNINGEN
BIJ GEMEENTE HELLENDOORN
DES-LID SINDS1976

Jacquelines zoon Milan van 11 jaar
begon op zijn zevende met voetballen.
Het afgelopen seizoen speelde hij in
de E2. Ze zijn als zesde geëindigd op
de ranglijst. Zijn mooiste moment dit
seizoen was toen hij als verdediger
met een mooie kopbal uit een corner
een doelpunt maakte. Na de zomer
gaat Milan over naar de D-pupillen.
Hier heeft hij erg veel zin in, want dit
betekent voetballen op een groot veld.
Net als zijn tweelingzus heeft Bertho een dochter en een zoon. Dochter
Anne, 19 jaar, voetbalde ook enkele
jaren bij DES. Ze was 5,5 jaar lang actief op de velden totdat ze twee jaar
geleden ging studeren in Utrecht.
Hoogtepunten uit die tijd waren de
twee kampioenschappen. Met name
de huldigingen in een volle kantine
op de zaterdagmiddag, georganiseerd
door de leiding Henk Mondeel, Harry
Kleinjan en Pieter Molenaar, is ze nog
niet vergeten.
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NAAM JACQUELINE BEUZE-VAN PETERSEN
LEEFTIJD 48 JAAR
WOONPLAATS NIJVERDAL
BEROEP VERPLEEGKUNDIGE BIJ HET MEDISCH
SPECTRUM TWENTE (MST)

NAAM ARJAN VAN PETERSEN
LEEFTIJD 46 JAAR
WOONPLAATS NIJVERDAL
BEROEP AFDELINGSCHEF HOUTBEWERKING
BIJ VAN KEULEN
DES-LID SINDS 1976

Zoon Jeroen, 17 jaar, was al lid van
DES voordat hij 4 jaar was. Hij zat nog
niet op school, dus kiezen voor een
andere club, omdat zijn klasgenootjes daar voetbalden, was niet aan de
orde. Het afgelopen seizoen voetbalde Jeroen in de B1, met vader Bertho
als leider. Dat zijn vader betrokken is
bij het team vindt Jeroen leuk. "Mijn
vader doet meer de randzaken en bemoeit zich niet inhoudelijk met het
team. Dat laat hij over aan de trainer.” DES B1 sloot het seizoen af op
de vierde plaats. Net als zijn nichtje
en neefje heeft ook Jeroen zin in het
komende seizoen. "Ik kijk ernaar uit
om komend jaar in de A-junioren te
voetballen en op termijn de overgang te maken naar de senioren. Ik
heb een paar weken geleden al mee
mogen doen als invaller bij DES 2. Dat
was maar een korte invalbeurt, maar
wel leuk om mee te maken.”

Naast het zelf voetballen was Jeroen
afgelopen seizoen trainer van F6. "Ik
vind het leuk om de kleine F-pupillen
de basisbeginselen van het voetbal
bij te brengen. De jongens pakken
het ook heel goed op. Ze zijn het seizoen dan ook geëindigd op een mooie
tweede plaats. Komend seizoen krijgen we de mogelijkheid om via DES
een cursus te gaan volgen, dat lijkt
me erg leuk.”

Wedstrijdbezoek
Opa Johan probeert zoveel mogelijk
thuiswedstrijden te bezoeken van
zijn kleinkinderen Jeroen, Julia en
Milan. Daarnaast is hij een trouwe
bezoeker van de thuiswedstrijden
van DES 1. Na de wedstrijd drinkt hij
dan graag een biertje met een paar
van zijn zwagers, die ook vaak van de
partij zijn.
Ook Bertho is langs de lijn te vinden
als het eerste elftal voetbalt. Verder zijn hij en zus Jacqueline vaak

NAAM MILAN BEUZE
LEEFTIJD 11 JAAR
WOONPLAATS NIJVERDAL
DES-LID SINDS 2012

NAAM JEROEN VAN PETERSEN
LEEFTIJD 17 JAAR
WOONPLAATS NIJVERDAL
DES-LID SINDS 2003		

NAAM JULIA BEUZE
LEEFTIJD 15 JAAR
WOONPLAATS NIJVERDAL
DES-LID SINDS 2013		

op Sportpark Gagelman te vinden
om de wedstrijden van hun kinderen te bekijken. Bertho vertelt: "Ik
kom natuurlijk om mijn eigen kind te
zien voetballen, maar ik vind het ook
mooi om de ontwikkeling van de jongens mee te maken. De meeste van
hen ken ik al sinds de pupillen. Als ik
ze dan nu zie spelen in de B1 is het
mooi om te zien welke ontwikkeling
zij hebben doorgemaakt. Ze
worden steeds beter en ik ben
ervan overtuigd dat een aantal
jongens uit de huidige B1 binnen een paar jaar in het eerste
elftal van DES voetbalt.”

Titsing-bokaal van de supportersvereniging van DES. Nu de verbouwing
is afgerond, is de bouwcommissie
ontbonden en zijn er twee nieuwe
commissies gevormd, waaronder een
accomodatiecommissie, waar Bertho
nog altijd deel van uitmaakt.
Tijdens een eerdere verbouwing, waarbij de kantine grondig werd aangepakt,

komst zal de familie Van Petersen
op de een of andere manier betrokken zijn bij de club. Zelf zijn ze daar
bescheiden over. Ze komen gewoon
graag op het Sportpark, houden van
voetbal en vinden het leuk om actief
te zijn binnen de vereniging. Zoals
Bertho het namens de familie omschrijft: "We vinden het allemaal erg
leuk en gezellig bij DES. Er heerst wat
ons betreft een echt familiegevoel. We komen ook altijd wel
neven, nichten en ooms tegen,
met name door de grote familie
Fransen, waarvan er ook veel
betrokken zijn bij DES.” Broer
Arjan voegt toe: "Eens een
DES’er, altijd een DES’er.”

"Eens een DES’er,
altijd een DES’er.”

Nevenactiviteiten
Zowel Bertho als Arjan als ook Bertho’s zoon Jeroen is naast het voetballen actief (geweest) als trainer
en/of leider van een elftal. Bertho
heeft in het verleden ook een tijdje
in de technische commissie gezeten.
Verder was hij lid van de bouwcommissie, die de drijvende kracht was
achter de uitbreiding van de DES-accommodatie. Deze bouwcommissie
ontving hiervoor vorig jaar de Rineke

was het broer Arjan die zijn handen
flink uit de mouwen heeft gestoken.
Via zijn werkgever Van Keulen was hij
zeer nauw betrokken bij alle activiteiten rondom deze verbouwing.

DES-familie
De omschrijving van echte DES-familie is dus niet zomaar uit de lucht
gegrepen. De geschiedenis gaat al
heel wat jaren terug en ook in de toe-
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Een nieuwe
materiaalcommissie:
"We hopen meer
bewustzijn te creëren"
Waar het seizoen voor velen op dit moment ten einde is
en een warme zomer zonder bal voor veel spelers lonkt,
stroopt een enkele commissie nog éénmaal de mouwen
flink op. Hun doel? Zorgen dat aan de start van het nieuwe
seizoen elk team weer strak in de kleding zit en over voldoende ballen beschikt. De mannen van het materiaalbeheer zijn voor een groot deel medeverantwoordelijk voor de
uitstraling van de club naar buiten toe!

Bertus Tuller was tot voor kort alleen verantwoordelijk
voor het materiaal, maar sinds kort is zijn werk overgenomen door maar liefst drie personen: Jan Jelsma, Adriaan
Harmsen en Jan Karkdijk. Bertus had aangegeven te willen
stoppen. DES blijft groeien en daarmee ook de hoeveelheid
ballen, trainingspakken en tenues die gebruikt worden. Het
was dus ook noodzaak dat zijn taak door meerdere personen zou worden overgenomen.
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"We willen er vanaf het
nieuwe seizoen voor
zorgen dat alle teams
voldoende en goed
materiaal hebben"
Het eerste wat ‘Materiaalbeheer’ doorvoerde, was het maken van een taakverdeling en het inlassen van een spreekuur. Jan Jelsma is belast met het 1e t/m JO-15. Adriaan
Harmsen is verantwoordelijk voor alle meisjes- en damesteams, het G-team en de mini’s en Jan Karkdijk is het vaste
aanspreekpunt voor de JO-13 t/m JO-9 teams. Daarnaast
zal met ingang van het komende seizoen elke donderdagavond van 19.00u tot 19.30u iemand van materiaalbeheer
in de kantine aanwezig zijn, aan wie vragen en/of wensen
op het gebied van materiaal kenbaar gemaakt kunnen worden. Door de lijntjes kort te houden probeert de commissie
kwaliteit te waarborgen en qua uitstraling door de hele club
één lijn te trekken.
Het behoud van materialen - de aantallen en de kwaliteit hiervan - valt en staat met duidelijke afspraken, maar
bovenal met de houding van leiders en spelers zelf. Jan

Karkdijk is hier helder over: "We willen er vanaf het nieuwe seizoen voor zorgen dat alle teams voldoende en goed
materiaal hebben. Alle trainers en leiders zijn ervoor verantwoordelijk dat ze alles wat ze aan het begin van het seizoen krijgen aan het einde ook weer inleveren. Ontbreekt er
iets, dan zal de persoon die het in bruikleen heeft gekregen
daarvoor een vooraf bekend bedrag moeten betalen. En
gaat er tijdens het seizoen iets kapot …kom op ons spreekuur.”
Adriaan vult aan: "We hebben nu een ruimte gecreëerd
waar we de materialen netjes en overzichtelijk op schappen
kunnen neerleggen. Alle materialen zullen geregistreerd
worden in de computer in de vorm van een voorraadlijst en
aan elk artikel wordt een bedrag gekoppeld, zodat bekend
is welke waarde onze materialen hebben. Voor de teams is
er dan ook gelijk duidelijk welk bedrag er aan welk artikel
hangt als er materialen zijn zoekgeraakt. Hierdoor hopen
wij meer bewustzijn te creëren dat je goed met de materialen om moet gaan. In een tijd waarin we als club groeien,
maar sponsoren niet meer staan te dringen voor de deur,
zijn heldere afspraken hierover bittere noodzaak.”
De heren van het materiaalbeheer willen dan ook niets weten van spelers en trainers die klagen dat ‘altijd alles’ kapot is, dat er te weinig ballen zijn of dat het materiaal niet
deugt. "Er zal altijd wat te klagen zijn, omdat we een amateurvereniging zijn met beperkte middelen”, aldus Adriaan.
"Ondanks dat streeft de vereniging ernaar dat alle elftallen
er representatief bij lopen en maken we stappen als je kijkt
naar jasjes en polo’s voor leiders en trainers van de jeugd.”

www.supportersverenigingdes.nl

         

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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Dick Bergman,
wie kent hem niet?
Dick, beter bekend als ‘Dicky’, is een markant persoon binnen de voetbalvereniging DES. Een persoon over wie
werd gesproken, zowel positief als kritisch. Een man met een grote mond, maar ook een gouden hart. In dit
interview zijn we o.a. benieuwd naar zijn kijk op het hedendaagse voetbal en wat hem bijgebleven is uit zijn
tijd als voetballer. Ook blikken we terug op zijn mooiste momenten.

Ondertussen is Dick een oudgediende. Veel speelmaatjes
van weleer zijn niet meer te vinden in de weide omgeving
van DES. Dicky wel, elke zaterdagochtend is hij bij DES.
Even een bak koffie drinken met meneer Calkhoven, Jan
Slooijer en Johan Linthorst. Maar van oudgediende wil
Dick niets weten. "Zo oud ben ik nu ook weer niet”, lacht
Dick. Dick is ondertussen alweer 50 jaar en 40 jaar lid van
DES. De eerste 4 jaar van zijn voetbalcarrière heeft hij voor
SVVN gespeeld. Dit was puur geografisch, de velden van
de Vladding lagen nagenoeg in z’n eigen tuin en ook zijn

vrienden speelden daar. "We verhuisden naar ’t Lochter,
m’n pa was leider bij een DES-team en mijn broers voetbalden in de A- en B-jeugd.”Het overschrijfformulier werd
aangevraagd en Dick ging via de elftallen D1, C2, C1, B1
en A1 naar het vlaggenschip van DES. Hij speelde bij de
Twente-selectie en zijn eerste wedstrijd in het eerste was
op 15-jarige leeftijd. Hij debuteerde tegen Achilles Enschede. Eef Wilbrink was destijds trainer. Dick herinnert
Eef als een echte clubtrainer, een trainer die hield van gezelligheid en een lekker potje voetballen.

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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"Uit deze tijd is Jan Slooijer mij bij gebleven. Een leider
waarop je kon bouwen. Wat deed hij veel voor ons als
spelers. Niet alleen voor en bij de voetbal, maar ook daarbuiten. Dat kenmerkt Jan als een echte leider.”

ging hij vaak bij hem in de auto, "Dan waren we ook nog een
keer thuis." Tijdens zijn kamikazeacties in de auto draaide
hij rustig even een sjekkie. Ondertussen mocht ik dan even
het stuur van de auto vasthouden…

Op 17-jarige leeftijd
werd hij leider van
de F’jes. "We gingen
toen een aantal jaar
naar het Avonturenpark, dat waren
nog eens tijden. Lia
Kamphuis en Tonny Borkent waren
op dat moment de
dragende mensen bij DES. Dag en nacht zetten zij zich in
voor onze club. Clubliefde. Echte clubliefde.”
Dick vindt het jammer dat echte clubliefde steeds minder
wordt, of anders gezegd: "Het wordt steeds meer een select gezelschap”, aldus Dick. De binding met de club wordt
minder. Dick denkt dat dit komt doordat men vroeger alleen voetbal had. "Voetbal was hoofdzaak. Alles draaide
om die bal, dat was onze lust en ons leven. Tegenwoordig
wordt er meer gevraagd van de mens. Dat gaat ten koste
van voetbal. Voetbal wordt meer en meer bijzaak. Het huidige voetbal is anders dan toen. Maar niet beter of slechter. Gewoon anders. Dat is voetbal.
Dit jaar was het eerste weer leuk om naar te kijken, dan is
wel eens anders geweest de afgelopen jaren. Zo gaat dat.”

Met het 75-jarige
bestaan van DES
speelden we op
een doordeweekse dag op het
lichtveld tegen FC
Twente. We verloren vrij kansloos met 1-10.
We kwamen wel
met 1-0 voor.” Dick was met zijn korte en snelle beentjes
de verdediger te rap af.
Dick scoorde meer en meer en groeide uit tot clubtopscorer
aller tijden van vv DES. Wel wil Dick hiervoor zijn medespelers bedanken. "Bertho Ponsteen bijvoorbeeld, dat was een
speler waar je blindelings op kon vertrouwen. Door zulke
figuren kon ik scoren en daar ben ik ze dankbaar voor!”

"Voetbal was hoofdzaak.
Alles draaide om die bal, dat
was onze lust en ons leven"

In het seizoen ‘78/’79 werd DES kampioen, dat kan Dick
zich nog goed herinneren. Hij speelde toen nog geen rol
van betekenis, maar hij wist toen al wel dat hij graag in
het eerste wilde gaan spelen. In het seizoen ‘81/’82 kwam
Dick vast in het eerste. Leiders in het elftal van toen waren
Dolf Konijnenbelt, Leo Berentschot en Ronald Slettenhaar.

Dick stond echter niet alleen bekend om gedrevenheid,
snelheid en scorend vermogen. Ook was hij altijd kritisch
op de scheidsrechter. Dick verwoordt dat zelf als volgt: "Ik
was het vaak niet eens met de scheids. Soms had ik gelijk
en soms de scheidsrechter. Misschien had ik eerder een
scheidsrechterscursus moeten volgen. Ik houd gewoon
niet van onrecht.” De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Feit is dat zijn woede-uitbarstingen regelmatig
een schorsing opleverden.
Al met al kan Dick terugkijken op een fantastische voetbalperiode, waarin hij meer scoorde dan welke DES’er dan
ook. Hij werd twee keer kampioen met het vlaggenschip en
werd uitgeroepen tot speler van het beste DES-team ooit.

Emil Staman verdient toch wel een speciaal woord van
dank. "Een DES-man pur sang. Ik heb veel van hem geleerd,
hij was mijn mentor”, blikt Dick terug. Bij uitwedstrijden

Op 30-jarige leeftijd begint Dick met fluiten; hij wordt
scheidsrechter. Een tip van Herman Timmerman. Bij
menigeen leidde dit tot gefronste wenkbrauwen. Zeker

PASPOORT:
NAAM DICK BERGMAN
GEBOORTEDATUM 6 SEPTEMBER 1965
BURGERLIJKE STAAT GETROUWD MET MARGA;
TWEE DOCHTERS: CLAUDIA EN ANOUK
WOONPLAATS NIJVERDAL
WERK VAN KEULEN INTERIEURBOUW
HOBBY’S VOETBAL, HARDLOPEN EN
MOUNTAINBIKEN
gezien zijn ervaringen in het
veld met scheidsrechters. Maar
Dick ging door, had plezier in
het fluiten. Hij wilde zich verder
ontwikkelen als scheidrechter
en doorgroeien. Helaas kreeg
hij te maken met vriendjespolitiek bij de KNVB. "Je moet
het verdienen in het veld en
niet daarbuiten”, bromt Dick
nog wat na.
Vervolgens heeft Dick nog
wat nagebald in het derde
en nu gaan andere hobby’s voor. Maar Dick blijft
betrokken bij DES. "Mijn
twee dochters voetballen
bij de dames en het kopje
koffie op zaterdagochtend blijf ik nog wel even
volhouden.”

"Bertho Ponsteen bijvoorbeeld,
dat was een speler waar je blindelings
op kon vertrouwen. Door zulke figuren kon
ik scoren en daar ben ik ze dankbaar voor!”
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en vraag naar de mogelijkheden!

DES F9,
groen als gras
Met rooksignalen van rode fakkels waar de gemiddelde
indiaan jaloers op is, betraden de matadoren van DES
F9 zaterdagochtend 14 mei het hoofdveld van sportpark
Gagelman. Begeleid door een handvol driftig met vlaggen
zwaaiende eerste-elftalspelers en op de klanken van de
opzwepende muziek betraden de elf rood-zwarte krijgers en hun begeleiders de kolkende arena. Daar had zich
reeds achter de hekken - want zo hoort het - de fanatieke
aanhang van het kampioenenteam verschanst. Zij begeleidden de talenten van de toekomst met luid applaus
en een drietal spandoeken naar de middencirkel, alwaar
leidsman Henk Heerdink de gladiatoren van DES F9 en
Marienberg F3G welkom heette. De namen van de jonge
helden werden één voor één door de stadionspeakers van
dienst omgeroepen, waarna eenieder zich op eigen wijze
voorstelde aan het publiek. De één met een simpel handgebaar, de ander met een soort zwoel dansje. Het was
in ieder geval duidelijk dat de jonge voetballers er zin in
hadden.

Niet gek. Tien wedstrijden was hun carrière als professioneel amateurvoetballer reeds oud en nimmer hadden
zij nog de nare smaak van verlies geproefd in onderlinge
confrontaties met opponenten. Tien wedstrijden, waarin de van mini's tot grote F-pupillen gepromoveerde talenten telkens veelvuldig het net wisten te vinden. Tien
wedstrijden, waarbij - als we de technische staf moeten
geloven - telkens weer progressie werd geboekt. Tien
wedstrijden, tien overwinningen. Op naar de elfde en laatste van dit seizoen.
Het was voor de keuzeheren Van Dijken en Melenboer dan
ook een opgave om de troepen bij de les te houden voor de
tactische bespreking. Al voor leidsman Heerdink gefloten
had, was het elftal namelijk aan het swingen. Al dan niet
opgepept door de opzwepende muziek uit de speakers.
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Plankenkoorts? Niet bij DES F9!

Een rood-zwarte toekomst met een gouden randje

De voetballers snakten naar het beginsignaal (ja, dat kan
ook) en toen Heerdink eenmaal op zijn fluitje had geblazen, ging het los. Zoals verwacht zette DES de opponenten uit Marienberg al snel onder druk en toonde het
elftal zijn klasse. Van plankenkoorts was duidelijk geen
sprake. Bij rust toonde het scorebord een tussenstand
van 3-0 en na rust ging het helemaal lopen.

En terecht, want DES F9 beschikt over mooie cijfers: 11
wedstrijden, 33 punten, 110 doelpunten voor en slechts
4 tegen. En dat in het allereerste seizoen voor het eggie. Dat is knap werk Daan, Tom, Florian, Persijn, Milan,
Twan, Luuk, Noel, Stijn, Tijl en Andreas. Laat dit een voorbode zijn voor een rood-zwarte toekomst met een gouden randje.
Want er is niets leukers dan samen voetballen, toch? Als
club kun je ook alleen maar heel erg blij zijn met zulke
resultaten.

DES liep uit naar 10-0. Een score die digitaal - tot grote teleurstelling van de voetballertjes, zo maakten zij al
rennend achter de bal kenbaar - niet weer werd gegeven
op het grote scorebord. En toen leidsman Heerdink voor
het einde floot, kon de champagne worden aangeroerd.
Vervolgens werd de kampioensschaal overhandigd en

mochten de rood-zwarte shirts uit voor
een ereronde in het witte hemd. En uiteraard volgde aansluitend de ereronde door
Nijverdal, waar de ‘11 toppers van DES F9'
het feestje verder vierden.

22

We zien jullie over een jaar of twaalf wel vanaf de bult!

Ook DES F5 en DES F4 zijn dit
seizoen kampioen geworden.
allemaal nogmaals
gefeliciteerd!
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UW LOKALE BEVEILIGER, ALTIJD DICHTBIJ

De Hokjesman en het
mysterie van de DES’er
Van alle landen en volkeren waar ik kwam, vond ik geen vreemdsoortiger slag dan de Nederlanders.
Niet één volk, maar een tombola vol culturen, verenigingen en groepen. Met vreemde stammen en exotische
gemeenschappen. Net als de klassieke volkenkundigen vóór mij, zoek ik ze op, ontleed ze, meet ze en
doorgrond ze. Ze noemen mij... De Hokjesman*. In deze editie ga ik op zoek naar 'de DES’ers'. Wat kijken ze?
Wat stemmen ze? Wat luisteren ze? Zijn ze voor Ajax of toch voor Feyenoord? Drinken ze liever Grolsch of
Hertog Jan? Hoe kleden zij zich in het wild? Uw eigen Hokjesman zocht het uit op basis van keiharde feiten
en ongezouten meningen. Volg mij en ontdek de rimboe in jezelf.
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In de afgelopen twee edities van InVorm kwamen we er al achter hoe
DES’ers heten. Het is een club van
Jannen en Fransen. We kwamen erachter waar ze woonden. Vooral in
het Rode Dorp is de DES-dichtheid
groot. We leerden dat aan het zijn
van een DES’er geen leeftijd hangt.
Er zijn er van 0 jaar, maar evengoed
van 90 plus. En we kwamen er ook
achter waar de DES’er bang voor is:
wedstrijden tegen Juliana'32 uit. Nou
moeten we daaraan meteen ook een
andere karaktereigenschap van de
DES’er toevoegen, want zeg de DES’er
niet dat hij iets niet kan. Hij zal genadeloos terugslaan. Zo kon het gebeuren dat sinds het verhaal over Juliana-uit geen wedstrijd meer tegen de
Hengeloërs verloren ging. Het eerste
elftal won uit met 2-1 en het tweede
walste zelfs met 7-0 over de eeuwige
angstgegner heen. Wat we hiervan
leren? Maak de DES’er niet boos, want
dan zal het je berouwen.

Vind ik leuk
Maar de DES’er is nog zoveel meer.
Om erachter te komen wat er leeft
en speelt, kent het wereldwijde web
sinds een tiental jaren een bijzonder
fenomeen. Liefde, vreugde, verdriet
en spijt wordt er gedeeld. Ze noemen
het Facebook en veel DES’ers zijn in
deze grote online kroeg terug te vin-

den. De club zelf overigens ook. En
dat maakt het voor ons interessant,
want wie zijn de 'fans' van DES? En
waar zijn ze nog meer 'fan' van. We
doken in de krochten van Facebook,
analyseerden erop los en vielen van
de ene verbazing in de andere.
Wanneer een Facebookgebruiker zich
aangetrokken voelt tot een persoon,
een groep, een club of zulks, kan hij
steevast reageren met een duimpje.
Achter dit duimpje – ook wel de ‘vindik-leuk-knop’ genoemd – gaat een
wereld schuil. We volgden de duimpjes van de DES’ers op Facebook en
kwamen er zo achter wat hen naast
DES nog meer kan bekoren.

654 DES-fans op Facebook
De Facebookpagina van voetbalvereniging DES telt 654 ‘vind-ik-leuks’.
Dat zijn er iets minder dan het aantal leden van de club. Dat zijn er iets
meer dan 700. Toch geeft de groep
Facebookfans een aardig beeld van
de mensen achter de club. We starten ons onderzoek naar de DES’er dus
aan de hand van deze groep mensen.
Op het eerste oog een ratjetoe aan
mensen. Het zijn iets meer mannen
dan vrouwen, maar dat is logisch bij
een voetbalvereniging. Daarnaast is
al snel duidelijk dat het merendeel
van de fans uit Nijverdal en omgeving
komt. Hier en daar vinden we ook een

paar exoten, die zo op het oog via Facebook hun oude liefde niet uit het
oog willen verliezen.
Tot zover weinig bijzonderheden en
nog geen echt beeld van wat een
DES’er zoal beweegt, maar dat verandert snel als we de duimpjes omhoog
gaan tellen. Zegt het alles? Nee. Is het
leuk? Ja! Zo weten we nu ongeveer
wat de DES’er stemt tijdens verkiezingen, welke profclubs de voorkeur
genieten en of DES’ers eerder fan zijn
van Messi, Ronaldo of Ibrahimovic. En
we weten waar we ze het beste kunnen treffen!

FC Twente is onze club
Zou men een ranglijst van de Eredivisie maken op basis van het aantal
likes van DES’ers, dan zou FC Twente
op eenzame hoogte staan. Er is geen
club waar wij zo hartstochtelijk voor
juichen dan voor de Enschedese trots,
die het momenteel zo moeilijk heeft.
Ajax is goed voor een plaats in de
voorronde van de Champions League.
Liefst 88 DES’ers betuigen openlijk
hun liefde voor Ajax op Facebook. De
derde stek is voor die andere regionale
trots: Heracles Almelo, met 58 fans.
Opmerkelijk is verder dat zich meer
PEC-fans dan Eagles-fans onder de
DES’ers bevinden. En wat te denken
van de 7 Heerenveen-fans, de 4 Willem II-supporters of de 3 Spartanen?
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Ranglijst profclubs op basis van DES-fans
POSITIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

CLUB
FC Twente
Ajax
Heracles
Feyenoord
PSV
PEC Zwolle
Go Ahead Eagles
SC Heerenveen
Vitesse
Willem II
ADO
De Graafschap
NEC Nijmegen
AZ
Cambuur
Sparta Rotterdam
FC Groningen
FC Utrecht

AANTAL DES-FANS
195
88
59
40
24
19
17
7
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2

Spionnen, overlopers of gewoon liefhebbers?
Zoals wij allen weten wordt voetbal niet alleen in de vaderlandse profstadions bedreven, maar vooral ook op de amateurvelden. Dat is toch vooral wat ons als DES’ers bindt.
Maar als we dan toch een andere club uit de regio zouden
moeten kiezen, voor wie gaan we dan?
We bekeken 10 clubs uit de regio om te bekijken waar we
ons het meest verwant mee voelen. De resultaten liggen
bloedstollend dicht bij elkaar. Voetbalvereniging Hellendoorn wint met een miniem verschil de strijd. Op de voet
gevolgd door onze eeuwige rivalen SVVN en De Zweef. Kort
daarachter staat de kersverse eersteklasser Hulzense Boys.
Er zijn dus 34 mensen die zowel DES als SVVN leuk vinden
en evenzoveel mensen die zowel DES als De Zweef omarmen. Zijn dat echte DES’ers? We kunnen het niet achterhalen. Het zou maar zo kunnen zijn dat zich onder de ‘fans’ van
DES spionnen van de andere velden bevinden. Maar goed,
de rollen kunnen natuurlijk net zo goed andersom zijn.

Voor wie juichen we als we niet voor DES
kunnen juichen?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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CLUB
Hellendoorn
SVVN
De Zweef
Hulzense Boys
ENC'09
Excelsior'31
Daarlerveen
MVV'69
SP Daarle
Haarle

AANTAL DES-FANS
35
34
34
33
24
9
8
2
2
1

Messi, Ronaldo of Ibrahimovic?
Het is voor de grote voetballiefhebbers een geesteskwelling van jewelste: wie is de beste voetballer ter wereld. Is
het de weergaloze dribbelkoning Messi, de snoeihard trainende mooiboy Cristiano Ronaldo of de zelfverzekerde virtuoos Zlatan Ibrahimovic? Terwijl de kenners hun hersens
tarten, heeft de DES’er zijn keuze reeds gemaakt. Al moet
daarbij worden aangegeven dat de verschillen klein zijn.
De DES’er verkiest het Argentijnse wonderkind Messi uiteindelijk boven zijn geduchte concurrenten. Messi heeft
40 DES-fans op Facebook. Ronaldo volgt met 34 DES-aanhangers en Ibrahimovic staat daar kort achter. Hij weet zich
gesteund door 30 DES-fans.

Politiek, dat is niet echt ons ding
Alles leuk op dat voetbalveld, maar er gebeuren meer dingen in de wereld. Om daar een beetje invloed op te hebben, mogen we één keer in de vier jaar naar de stembus om
onze landelijke volksvertegenwoordigers te kiezen. Even zo
vaak mogen we stemmen op lokale politici. Dus is het aardig om te kijken wat de DES’er stemt. Maar van het aantal
likes moeten we het niet hebben. Exact 81 DES’ers vinden
een politieke partij ‘leuk’. Das niet bijster veel op een totaal
van 654.
Toch is het leuk om de DES-stemmen eens naast de uitslagen van de laatste verkiezingen te leggen. De grootste
partij tijdens de laatste landelijke verkiezingen was de VVD
met 27% van de stemmen. De DES’er schaalt de partij van
premier Rutte toch iets lager in. Het CDA, van oudsher natuurlijk groot in de gemeente Hellendoorn, kan wel op de
DES-stem rekenen. Net als de ChristenUnie en GroenLinks.
Van de PvdA en de SP moeten we niet veel hebben, samen
hebben ze 7% fans van DES op Facebook, terwijl ze de afgelopen verkiezingen samen nog goed waren voor 35% van
alle stemmen in Nederland.

gelijk te maken, hebben we ook de lokale partijen meegenomen in onze Facebooktelling. En dan zien we plots dat
we juist minder van het CDA zijn dan de rest van Hellendoorn. De VVD is juist extreem populair onder DES’ers in
vergelijking met onze gemeentegenoten.

Wat stemt de DES’er anders dan de Hellendoorner?
PARTIJ

DESSTEMMEN(%)
		
VVD
17
PVDA
7
D66
10
ChristenUnie
14
CDA
20
GroenLinks
10
BurgerBelang
9
HOP
9
Gemeentebelangen 3
Hellendoorn

VERKIEZINGEN
HELLENDOORN
2014 (%)
6
8
7
8
30
5
18
8
9

VERSCHIL

11
-1
3
6
-10
5
-9
1
-6

Tijd voor bier!
Genoeg over politiek en geneuzel. Het is tijd voor echte zaken: bier. Want er is niets zo kenmerkend voor een mens
dan zijn of haar keuze voor bier. In de kantine van DES
vloeit Hertog Jan gretig in de glazen, maar is dat ook het
favoriete gerstenat van de DES’er of prefereert hij/zij een
Heineken of ander merk?
Het antwoord laat zich natuurlijk raden. Als tukker voelt
de DES’er zich verbonden met de gouden regen uit de tap
van de Grolse brouwerij. Grolsch is bij de DES-fans dan ook
veruit het populairste pilsje. Hoewel er toch ook regelmatig
kritiek is op het randstedelijke Heineken, telt het biermerk
toch mooi 41 fans onder de DES’ers. Ons eigen kantinebier
Hertog Jan scoort een keurige derde stek. O, en voor wie het
weten wil: van Dommelsch, Schultenbrau of Jaeger Pils zijn
geen fans te vinden onder de DES’ers.

Wat stemt de DES’er anders dan de Nederlander?
PARTIJ

DESSTEMMEN(%)
		
VVD
18
PVDA
7
D66
10
SGP
1
ChristenUnie
15
CDA
21
PVV
13
GroenLinks
10
SP
0
PvdD
3
50Plus
0

STEMMEN
VERKIEZINGEN
2012 (%)
27
25
8
2
3
9
10
2
10
2
2

VERSCHIL

-9
-18
2
-1
12
12
3
8
-10
1
-2

Ook leuk is het om even naar de lokale politiek te kijken. De
laatste verkiezingen dateren van 2014. Om een goed ver-
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De populairste pils volgens DES-fans
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MERK
Grolsch
Heineken
Hertog Jan
Bavaria
Amstel
Jupiler
Warsteiner
Brand
Palm
Gulpener

AANTAL DES-FANS
72
41
17
9
7
6
5
5
4
2

Hier vind je DES’ers in het wild
We houden dus van Grolsch, maar waar drinken we dat
biertje dan? Nou, op heel veel plekken. Want de DES’er
houdt wel van een bezoekje aan de kroeg of het café. Het
aantal likes voor lokale horecagelegenheden is dan ook
aanzienlijk. Wil je de DES’er in het wild zien, dan moet je
volgens de Facebook-fans naar Budde of Toi Toi. Op basis
van het grote aantal likes zijn echter ook De Kachel, Murphy’s en De Gauwe Geit een ware hotspot voor de DES-spotter. De jongere DES’er is op de zaterdagavond een deurtje
verder in Rijssen bij Lucky te aanschouwen.

En de thuisblijvende DES’er kijkt tv
Geen DES’er gevonden in de kroeg? Waarschijnlijk heb je
niet goed genoeg gekeken, maar er is een alternatief. Zoek
er eentje thuis op. Een tv-avondje met een DES’er kan gegarandeerd een hoop vertier opleveren. We beginnen met
Goede Tijden, Slechte Tijden (58 fans), vervolgens zappen
we naar Wie is de Mol? (53 fans), waarna we achtereenvolgens The Voice (42 fans) en Boer zoekt vrouw (46 fans)
terugkijken, voordat we afsluiten met Humberto Tan in RTL
Late Night (40 fans).
Helaas zijn nog maar weinig DES’ers – twee om precies
te zijn – fan van De Hokjesman. waarschijnlijk hebben de
meeste er geen weet van, want anders zou dit programma
steevast terugkomen op een goedgevuld tv-avondje. Onbekend maakt onbemind denken we dan maar. De Hokjesman weet nu in ieder geval wel wie of wat de DES’er is.
*Vrij naar het helaas gestopte televisieprogramma De
Hokjesman van de NPO. Nog nooit gezien? Ga het zeker
opzoeken op internet of via Uitzending Gemist.

Bedrijvenweg 34, 7442 CK Nijverdal info@ballonnendeal.nl

Waar drink je het beste bier met DES’ers?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NAAM
Toi Toi
Budde
De Kachel
Lucky
Murphy's
De Gauwe Geit
On The Rocks
Play It
Uncle Sam

AANTAL DES-FANS
169
164
97
91
67
57
48
48
19

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

Telefoon
Mobiel

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

Website
Email

www.rijschoolwolfkamp.nl
info@rijschoolwolfkamp.nl

Adres

Van Keulen Interieurbouw Nijverdal BV | Bezoekadres: James Wattstraat 1, 7442 DC NIJVERDAL |
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Telefoon (0548) 61 05 55

|

Internet www.keulen.com

DES F9 kampioen voorjaarscompetitie 2016

Achter vlnr: Arjan van Dijken en Arnold Melenboer
Midden vlnr: Twan van Dijken, Luuk Poorte, Milan Melenboer, Noël Zuidema, Persijn Bonte
Voor vlnr: Andreas Jansen, Tom Harmsen, Stijn van der Veen, Tijl Harbers, Luuk Nitert, Florian Bonte

Martijn geeft aan dat hij nu ongeveer zeven jaar een relatie heeft met Lotte Vliet. Lotte is docente in het basisonderwijs en werkt op een kleine school in Welsum. Ook
Lotte ondersteunt af en toe bij werkzaamheden voor het
bedrijf. Zo helpt ze onder andere met de administratieve
zaken. Martijn is zelf nu sinds 2,5 jaar fulltime bezig met
het bedrijf. "Nadat ik mijn opleiding recreatie afrondde,
heb ik mij volledig op het bedrijf gestort”, zo vertelt hij.
Inmiddels bestaat dit bedrijf eigenlijk uit twee verschillende ondernemingen, te weten: Djvoorjou.nl en Ballonnendeal.nl.
Martijn is een gemakkelijke prater, zo bemerk ik. Hij vertelt met veel enthousiasme over zijn werkzaamheden en
toekomstplannen. Ik vraag hem naar hoe het eigenlijk
begon en hoe hij toch verzeild raakte in de ballonnen. "Het is eigenlijk ooit,
jaren geleden, begonnen
met Rooie Rinus bij de
soos. Voor de grap heb ik
daar toen een keer opgetreden. Dat ging best leuk
en het zingen ging mij gewoon goed af. Vervolgens
heb ik een keer tegen
René Tijhuis van Lucky in
Rijssen gebluft en gezegd dat als hij mij liet optreden,
ik hem de hele tent op de kop zou zetten. Dit resulteerde uiteindelijk in een optreden bij "Crazy Saterday”. We
mochten toen drie nummers doen. Niek Rolleman deed
het geluid en ik was de zanger. Het was gewoon bluffen
eigenlijk, we hadden helemaal niks. Het was in de tijd
van de Nederlandse piratenmuziek. We traden vervolgens op met Jannus, Thomas Berge en Dennis van Dam.
Dennis kende al die gasten en ik kwam er samen met
Niek zo in terecht. We deden daarna ieder weekend twee
optredens en we besloten er toen meer mee te doen. Ze
vroegen ons ook wel eens om voor die tijd een paar nummers te draaien, om de sfeer er een beetje in te krijgen,
zeg maar. Daar is het DJ-verhaal eigenlijk mee begonnen. We werden vervolgens een keer door Lucky gebeld
met de vraag of we ook bij hen wilden draaien. Uiteindelijk zijn we daar vaste DJ geworden. Ook met DJ Lars
hadden we toen goed contact. Hij zocht eigenlijk iemand
die bij bruiloften het licht en geluid voor hem wilde gaan
doen. Wij besloten toen een DJ-set te kopen die we ook
bij de optredens van "Rooie Rinus” konden gebruiken.
Samen met Lars gingen we daarna bruiloften doen. Hij
was de DJ en wij gingen hem hierbij faciliteren, zeg maar.
Als Lars dan een keer niet kon, deden Niek en ik de bruiloft. Daarom hebben we ook een tweede DJ-set erbij gekocht en breidde het geheel zich verder uit. En als je eenmaal in dat wereldje zit, dan gaat het heel hard. Lucky

"Het is eigenlijk ooit,
jaren geleden,
begonnen voor de grap"
vroeg ons bijvoorbeeld een keer om de zaal aan te kleden
voor een themafeest. We hebben de zaal toen aangekleed met 7000 ballonnen! Gekkenwerk eigenlijk, maar
daar begon het ballonnenverhaal mee. Het werd uiteindelijk het hele plaatje dat mij aansprak. Dus van begin
tot eind een feest organiseren. Ik ben er toen ook echt
serieus fulltime mee bezig gegaan en heb mij in laten
schrijven bij de Kamer van
Koophandel. In het weekend gingen we de feesten
doen en door de week
deed ik de ballonnen. Mijn
broer Peter heeft voor mij
een internetsite gemaakt
en hij deed de marketing
hiervoor. Op internet kwamen we toen bovenaan te
staan bij de zoekresultaten voor gemakkelijk
ballondecoratie bestellen, met een transparante prijs
en goede kwaliteit. Hierdoor kregen we een aantal grote klanten, zoals Vera Moda, de Okay fashions, Aldi en
Tom Tailer. Winkeliers vinden ballondecoratie erg handig
voor bijvoorbeeld actieweken. Er kan door ons snel op de
vraag van de klant worden ingespeeld, omdat we standaard per kleur 1500 ballonnen op voorraad hebben liggen. Zo hebben we laatst nog bij het Plantion in Ede, een
groothandel in planten, een ballonslinger van 175 meter
opgehangen.”

"Het zou mooi zijn om
in Nijverdal nog meer
leuke evenementen
te organiseren"

Martijn Rutgers:
van Rooie Rinus naar
boekingskantoor
Op een maandagavond in mei heb ik een afspraak met
Martijn Rutgers van Balonnendeal.nl. In mijn agenda staat
de Van den Bergsweg genoteerd, het huidige pand van het
bedrijf. "Kom maar naar de Stationsstraat. Dit is ons nieuwe pand!”, zo lees ik in een nieuw inkomend sms-bericht.
En daarom bel ik even later aan op het adres waar jarenlang
taxi Brinker heeft gezeten. Martijn Rutgers verwelkomt mij
en geeft mij direct enthousiast een rondleiding door het
pand. Het is een woonhuis met daarnaast een grote ruimte dienend als het nieuwe bedrijfspand. Martijn is gekleed
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in zijn kluskleren en overal wordt er hard gewerkt aan een
spoedige renovatie van de woning. "De bedoeling is dat ik
hier binnenkort met Lotte ga wonen. Op dit moment wonen we nog in Hellendoorn. We waren al een lange tijd op
zoek naar een woning met een bedrijfshal ernaast. Toevallig liepen we tegen dit pand aan. Het is ideaal voor mij. Vaak
heb ik ’s avonds nog een afspraak en ben dan veel van huis.
Straks is dit veel gemakkelijker. Ook als ik ’s avonds laat
nog weer terug kom met licht en geluid, dan ben ik direct
thuis”, zo vertelt Martijn.

Door de week is Martijn dus druk met de ballonnenbusiness en in het weekend organiseert en faciliteert
hij feesten, bruiloften, optredens of festivals. Vorig jaar
heeft hij voor het eerst een volledig festival gefaciliteerd.
Van podium, licht en geluid en aankleding tot de artiesten of DJ. Dit gehele plaatje, het organiseren en regelen
en voldoen aan de vraag van de klant, is wat Martijn uiteindelijk het mooiste vindt om te doen. Het liefste ziet
hij zichzelf dan ook als volledig boekingskantoor en hij
hoopt de werkzaamheden die hij nu doet in de toekomst
nog verder te kunnen uitbreiden. "Het zou ook mooi zijn
om in Nijverdal nog meer leuke evenementen te organiseren. Onlangs hebben we voor Toi Toi de schijf van 5
georganiseerd. Vijf dagen feest in Nijverdal en het was
een zeer geslaagd evenement.”
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Ik vraag hem naar medewerkers of parttime krachten die
hij gebruikt. "Niek deed het er altijd al bij naast. Hij werkt
ook nog gewoon in het ziekenhuis. Hij helpt mij nu nog
steeds in het weekend met
feesten. Kijk maar eens
naar de playbackshow van
vv DES. Niek is daar al acht
weken voor die tijd mee bezig om het super aan te kleden. Het is meer een hobby
voor hem, hij vindt het gewoon leuk om te doen. Het
ballonnengedeelte doe ik
verder volledig zelf. Ik werk daarnaast veel met freelancers samen. Voor de op en afbouw van podia bel ik altijd
de gebroeders Marsman. Bij grote projecten werk ik veel
samen met Quinten ten Broeke. Het gaat dan echt om
grote projecten met licht en geluid; ik heb daar verder
zelf ook minder verstand van. "

ik altijd nog de binding met de club heb door de jaarlijkse
feestjes. Wat mij dan opvalt, is de enorme betrokkenheid. Het lijkt altijd wel één grote vriendenclub en iedereen staat voor elkaar klaar,
geweldig!”, aldus Martijn.

"Voetballen bleek
voor mij geen succes,
ik kon het niet"

Inmiddels treedt Martijn niet meer zo vaak op als "Rooie
Rinus”. "Een keer of 20 per jaar denk ik. Het is nu wel wat
exclusiever geworden dan vroeger en ik doe het vaak in
combinatie met een gehele show”, zo geeft hij aan.
Met vv DES heeft Martijn een zeer goede relatie. Zo kennen we hem natuurlijk al jaren als DJ van de playbackshow, het mixtoernooi en het Oktoberfest. Daarnaast is
Martijn met Ballonnendeal sponsor van Dames 1. Maar
wat misschien niet zoveel mensen weten is dat Martijn
ook bij DES gevoetbald heeft. "Ik denk dat ik tot de D’tjes
bij DES gevoetbald heb. Maar voetballen bleek voor mij
geen succes, ik kon het niet. Des te mooier vind ik het dat

Inmiddels is een uurtje
omgevlogen. Met gemak
kan ik nog een uur met
Martijn praten, alleen is
het magazine daar niet
dik genoeg voor. Daarnaast moet de opgedroogde kwast ook weer in de verf, want er is nog genoeg
werk te verrichten. Het bedrijfspand wil hij rond de
zomer af hebben. "De bedoeling is dat er een verdieping in komt, zodat we de ruimte optimaal benutten”,
vertelt Martijn mij nog. Ik bedank hem hartelijk en we
spreken af op het volgende feestje, het mixtoernooi.
Martijn is te bereiken via zijn website of via het adres
info@ballonnendeal.nl of info@djvoorjou.nl.

PASPOORT:
NAAM MARTIJN RUTGERS
GEBOREN 09-10-1988
RELATIE SAMENWONEND MET LOTTE VLIET
WERK ONDERNEMER, EIGENAAR VAN
BALLONNENDEAL.NL EN DJVOORJOU.NL
HOBBY PRESENTATIE VAN HOI CENTRAAL

Een
nieuwe pas
aanvragen

tijdens uw
lunchpauze.

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

Ga naar rabobank.nl/zelfregelen of de Rabo Bankieren App
Een aandeel in elkaar
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Ballonnendeal trotse sponsor DES VR1

Vriendinnendag
voetbalvereniging DES
Op zaterdag 21 mei 2016 werd bij voetbalvereniging DES
voor de eerste keer een vriendinnendag georganiseerd
voor meisjes in de leeftijd van 8-14 jaar. De speelsters
van DES ME1 en DES MD1 mochten hun vriendinnen
een middag meenemen naar sportpark Gagelman. Ook
andere geïnteresseerde meiden waren natuurlijk van
harte welkom. Uiteindelijk waren er 30 meiden aanwezig,
waarvan ruim de helft nog géén lid van voetbalvereniging
DES was.
Op het hoofdveld was door de organisatie een parcours
uitgezet met allerlei voetbalspelletjes en oefeningen.
Tussendoor kregen de meiden wat te drinken en een lekker
ijsje. Nadat de meiden alle oefeningen en spelletjes hadden
gedaan, werd en een penaltywedstrijd georganiseerd.
De winnaar ging ervandoor met een mooie bal. Voordat
de meiden naar huis gingen, ontvingen ze ook nog een
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goed gevulde goodiebag, met daarin natuurlijk ook een
aanmeldformulier om bij DES te komen voetballen.
Als afsluiting van de middag werd er nog een
ballonnenwedstrijd gehouden. Er zijn veel kaartjes
teruggekomen, waaronder ook veel vanuit Duitsland. De
wind stond erg goed en de ballonnen zijn ver gekomen.
Uiteindelijk is er winnaar, deze ballon kwam terecht in
Reinhardtsdorf voorbij Hamburg. Dit was de ballon van
Jennifer Smit en zij won een mooie voetbal.

We willen onze sponsoren van deze middag: Reflex
Promotions, Intersport Ramon Zomer, Ballonnendeal,
SuperCoop Leon Haanstra, DIO Drogisterij, DA Fredriek
en Jumbo Supermarkten hartelijk bedanken voor hun
bijdrage aan deze geslaagde middag.
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Geslaagde
familiedag
in beeld!
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Het deelnemersveld bestond uit 24 teams voor zowel de B
als de C. Het niveau varieerde van 2e divisie tot 2e klasse,
pittig en uitdagend voor onze teams, die uitkomen in de 2e
(C1 en B1), 3e (B2 en B3) en 4e klasse (C2). De tegenstanders
kwamen uit België, Duitsland, Nederland en Denemarken.
De eerste speeldag bestond uit een poulefase, waarbij per
categorie werd uitgemaakt of je de 2e speeldag meedeed
in de “winnaarspoule” of “verliezerspoule”. Onze 2e teams
hadden het pittig, maar door enorme inzet en prima voetbal
werden de nodige (doel)puntjes bij elkaar gesprokkeld.
Hierbij zowel op als naast het veld gesteund door spelers
en toeschouwers werden vaak prima resultaten geboekt
tegen tegenstanders die soms wel 5 klassen hoger
speelden. Onze 1e teams wisten de meeste wedstrijden
echter te winnen, waardoor beide de dag erop in de
winnaarspoule ten strijde mochten trekken!

werd vooral erg gelachen om de schreeuwende Duitse
tegenstanders, stuk voor stuk 2 koppen groter (en minimaal
2 jaar ouder), en de flink aangeschoten Belgische aanhang
van GFC Grimbergen (die de biertjes in het zonovergoten
terras wel erg “plezant” vond).

Waar de een tussen de wedstrijden door zich tegoed
deed aan een ijsje of een broodje hamburger en onder de
stralende zon de oogjes even sloot, liet de ander de bal
geen moment onberoerd. Uiteraard moesten de trainers
en leiders hun balkunsten tevens vertonen, waarbij de
ieies en aaaas uiteraard weer over het sportpark gingen.
De vele liters meegenomen ranja werden dankbaar naar
binnen gewerkt, in de warmte zeker geen overbodige luxe.
Tussendoor werd gestreden om de penaltybokaal, waarbij
onze B-junioren beduidend beter voor de dag kwamen
dan onze C-junioren. Één ding was wel duidelijk: onder
onze keepers schuilen een paar echt penaltykillers! Verder

Teruggekeerd in de slaapkamers was het nog even relaxen
en op naar het zwemparadijs van Oss. Waar de een zich
vermaakte met de vele spectaculaire glijbanen en het
golfslagbad die het zwembad rijk was, voegde de ander
zich bij de begeleiding op het bijgelegen terras. De eerste
groepjes keerden na een tijdje echter al terug richting de
slaappek, waar het feest dan ook al snel weer losbarstte.
De een speelde en potje poker, de ander nestelde zich met
een zak chips in de slaapzak, en weer een ander verzorgde
de beats. Het 5-tallige “bewakingsteam” moest daarbij
uiteraard enkele keren waarschuwen en hun grens werd
vrij snel bereikt. Lol hadden we daarbij zeker, en toen de

Moe maar voldaan keerden we na vele voetbaluren terug
naar onze uitvalsbasis, dit keer een 3-tal klaslokalen. De
slaapplekken werden ingericht, de flessen cola tevoorschijn
gehaald en de Tiësto’s en Hardwells onder ons bliezen
lekkere beats door de meegebrachte of aanwezige boxen.
Na even gelegen te hebben, bij sommigen vielen de ogen
al bijna dicht, maakten we ons op voor het avondeten. We
werden aangenaam verrast door een lekkere en voedzame
maaltijd die ons voorgeschoteld werd en vielen dan ook als
hongerige leeuwen aan.

Top Oss Cup
Door Eendracht Sterk
een TOP Weekend!
Hemelvaartsweekend 2016. De weersvoorspellingen zijn
geweldig en de stemming is uitgelaten. Op vrijdagochtend
verzamelen 60 uitgelaten spelers en leiders van de C- en Bjunioren zich voor dag en dauw op de parkeerplaats van
onze prachtige vereniging. Klaar voor de deelname aan het
prestigieuze meerdaagse internationale voetbaltoernooi
“De Top Oss Cup”!
Aangekomen in Oss was het snel ontbijten en op naar
de velden! De C-teams speelden in het naburige dorp
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Nistelrode, de B-teams in het stadion en op de bijgelegen
velden van Top Oss. Er werd gekozen voor deelname met 2
B-teams en 2 C-teams, hetgeen betekende dat hier en daar
geschoven werd bij de indeling (we hebben dit jaar immers
de competitie gespeeld met 3 B-teams en 2 C-teams). Het
was typerend voor de groep dat niemand dit bezwarend
vond, sterker nog: de spelers vonden dit juist wel leuk. Door
Eendracht Sterk betraden de mannen dan ook vol gezond
opportunisme de velden.
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eerste ogen tegen een uur of 1 dichtvielen, vond op een
enkeling na iedereen het wel tijd voor een nachtrust. Vrij
snel was het na een zware dag dan ook stil, op een enkele
snurker na.

douche en wederom uitstekende maaltijd arriveerden
vervolgens de eerste ouders om ons huiswaarts te
brengen. Een terugreis waar teruggekeken werd op een
onvergetelijke voetbalervaring!

Tegen 8 uur zaten we allemaal weer opgewerkt aan het
ontbijt, een uur later moest immers alweer gespeeld
worden! Met toch wel zware benen werd het ritme
echter al snel weer gevonden, en ook de tweede dag werd
prima gevoetbald én wederom hard gestreden! Er werd
nu gespeeld volgens een knock-outsysteem, waarbij
om het uur een nieuw speelschema werd omgeroepen.
De winnaars speelden zodoende steeds tegen andere
winnaars, de verliezers tegen andere verliezers. Bij een
gelijkspel maakten penalty’s uit wie de winnaar werd.
Het weer was weer fantastisch en de stemming zat er
weer geweldig in! Winst- en verliespartijen wisselden
elkaar netjes af en uiteindelijk eindigden we met onze
1e teams rond de tiende plek en onze 2e teams rond de
20e plek, prima resultaten gezien het deelnemersveld!
Na wederom een lange, zware, maar bovenal prachtige
voetbaldag keerden we terug naar de slaapplek. Na een

Als organisatie kijken we naast een super geslaagd
weekend terug op een weekend waarbij we enorme support
ontvangen hebben van tal van ouders en begeleiders.
Zonder mensen tekort te willen doen speciale dank aan
André Elbertsen voor het regelen van de aanhanger en
René Wolfkamp voor het beschikbaar stellen van 2 busjes.
Daarnaast dank aan de vele ouders die gebracht en
gehaald hebben, maar bovenal ook aan de begeleiding die
met man en macht in de weer was om alles op en naast
het veld in goed banen te leiden. Ten slotte: dank aan het
bestuur van onze vereniging, dat ons de mogelijkheid
gaf bovengenoemde mensen op een prachtige wijze te
bedanken voor hun support en ondersteuning. We hebben
dat als erg waardevol ervaren!
We kijken terug op een TOP weekend!

Marco Nijenhuis
"Het is zo’n
mooi spelletje"
Al op jonge leeftijd moest Marco Nijenhuis kiezen tussen judo en voetbal. Hij koos voor het voetballen.
Niet omdat het een teamsport is, maar omdat hij het zo’n mooi spelletje vindt. Dit bewees hij in de afgelopen
tweeëntwintig jaar door intensief als trainer jeugd- en seniorenelftallen te trainen. Met DES 2 werd hij
afgelopen seizoen bijna kampioen, nu is het tijd voor andere uitdagingen.

"Ik moest in de jeugd kiezen tussen judo en voetballen. Ik
kon goed judoën, wat ik drie keer per week deed. Van mijn
vader moest ik kiezen, waarop ik voor het voetballen koos.
Ik ben bij De Zweef begonnen in de C2. Daar heb ik tot de
A-jeugd gevoetbald en zat ik tegen de selectie aan. Uiteindelijk moest ik stoppen omdat mijn lichaam niet meewerk-

te. Ik heb dit later weer opgepakt bij de senioren en ben een
jaar bij DES gaan spelen en nog twee jaar bij De Zweef.
Ik werd gevraagd om de A-jeugd te trainen bij De Zweef,
ook al was het leeftijdsverschil met de groep erg klein. Ik
was nog maar eenentwintig. Ik stelde wel de voorwaarde

Marco met tijdens het
interview wederom een
leeg glas chocomel
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een rol in spelen door in gesprek te gaan met selectietrainers. Hoe kunnen wij dit als de begeleiding, de rand eromheen, voorwaarden creëren voor de knapen om maximaal
te presteren. Deze coachende taak hoeft voor mij geen titel
te hebben, omdat ik het vrijblijvend wil houden. Maar de
selectiespelers willen graag, ik vind het leuk en bij de bewustwording van de potentie van een groep valt nog veel
winst te halen.

DE VROUW ACHTER: "Het is fijn dat ik vanaf nu bijvoorbeeld op donderdagavond Nijverdal op kan. Met
Marco? Haha, nee, dat zal niet zo snel gebeuren. Nu moet
hij oppassen. Hij komt nu toe aan klussen die zijn blijven
liggen rond het huis waar hij eerder geen tijd voor had.
Hij zal wel veel bij de voetbal te vinden zijn. Afgelopen
week coachte hij al het team van Liv. Zaterdag weer.
Maar dat zijn ook mooie dingen.”

om dit samen te doen met een ervaren persoon. Ik gaf de
technische trainingen en hij de conditionele trainingen. Dit
pakte goed uit en we werden kampioen, overigens het enige
kampioenschap dat ik op mijn palmares mocht bijschrijven.
De Zweef vroeg of ik de cursus wilde volgen om het jeugdvoetbaltrainerdiploma te halen. Uiteindelijk heb ik tien jaar
bij De Zweef getraind in de B- en A-jeugd en heb ik versneld
de cursus "Oefenmeester 3” gedaan. Het leek me goed om
een andere uitdaging in een andere omgeving te hebben en
zo ben ik in 2005 bij DES beland. Drie jaar heb ik het tweede getraind, waarna
ik in Lemele een leuke tijd heb gehad en
twee jaar het eerste
heb getraind. Daarna vervolgde ik mijn
weg bij IJsselstreek
in Deventer. Ondanks
dat het erg goed ging,
werd het een dieptepunt in mijn trainersloopbaan.

Ik kies altijd voor een leiding waarmee ik erg goed kan samenwerken. Waarin iedereen een functie heeft waarin hij
goed is, waarbij je elkaar aanvult om het uiterste uit een
groep te halen. Anne en Stefan vulden mij de afgelopen

van Jared, waar ik in 2014 mee ben gestopt. Ik stond op
trainingsdagen van vijf tot half tien op het veld. De lichting
die ik vijf jaar geleden kreeg, was relatief jong. Er moesten
nog veel stappen gemaakt worden. Het afgelopen seizoen
ben ik voor gek verklaard door de spelersgroep, toen ik in de
rust van een matige wedstrijd zei dat ik mee wilde doen om
het kampioenschap. Maar ik zag de potentie van de spelersgroep en dit is ook wel gebleken: we zijn heel dichtbij
gekomen.
Eigenlijk is afgelopen
seizoen exemplarisch
voor de situatie bij
DES. Dat er binnen de
opleiding niet wordt
geleerd om écht te
willen winnen nekte ons in de race om
het kampioenschap.
Met name de A- en
B-jeugd mist het
spelen onder weerstand. Dit heeft me
zorgen gebaard voor de toekomst van de club. Als je als
club de stap wilt maken naar de tweede klasse, moet je
daaraan werken. Al met al heb ik de afgelopen jaren heel
wat jongens doorgeschoven naar het eerste van wie je aan
het begin dacht: die gaan het niet redden. Dit lukte ze uiteindelijk wel, wat gewoon super leuk is om te zien.

"Dat er binnen de opleiding
niet wordt geleerd om écht
te willen winnen, heeft
ons het afgelopen seizoen
het kampioenschap gekost"

IJsselstreek is een hele andere club dan Lemele. Van het
werkvoetbal op sportpark Zandeinde naar mooi en technisch voetbal op sportpark Keizerslanden. We deden het
goed en hadden boven verwachting de leiding in de competitie . Dit resultaat was even bijzonder als de groep zelf. Uiteindelijk heeft een klein aantal spelers die me niet mochten
ervoor gezorgd dat ik weg moest. Ze zorgden ervoor dat
de trainingsopkomst daalde en verziekten de sfeer. Toen
besloot ik dat het tijd was om te vertrekken. Ik heb er in
de jaren daarna een mentaal dipje rond de winterstop aan
overgehouden.
Na een half jaar rust bij de senioren ben ik weer het tweede
van DES gaan trainen. Vanaf 2010 trainde ik al het team
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De winnaarsmentaliteit zie ik nu wel in de jeugd. C1 heeft
grote stappen gemaakt en het maximale eruit gehaald,
terwijl B1 veel potentie had en gaandeweg ontdekte wat
er allemaal mogelijk was. Ik word ook heel vrolijk van de
kleinste jeugd, waar hele leuke voetballers rondlopen. Dit
moet je in mijn ogen continu begeleiden. Hier zou ik graag

"Voetbal was voor mij
altijd een uitlaatklep.
Ik kon mijn hoofd
leegmaken na een
lange werkdag"
jaren bijvoorbeeld op sociaal vlak aan. Spelers komen niet
snel bij een trainer met problemen, maar wel bij een leider
met wie je een biertje kunt drinken. Zij zijn ervaren genoeg
om dit te interpreteren en waar nodig door te spelen naar
mij. Stefan heeft een bepaalde visie en Anne heeft zijn kijk
op het voetbal, wat elkaar aanvult. Erg fijn was de ruggenspraak die we hadden over de tactiek of opstelling. Dan
kom ik na een donderdag thuis en ga ik nadenken over hun
input. Soms belde Anne me vrijdagsmorgens op: "Ik heb
nog zitten nadenken, we kunnen het ook nog zo doen.”
Daarnaast heeft Werner deze drie-eenheid aangevuld door
het grensrechterschap positief en op een uitzonderlijke
manier in te vullen.
Voetbal was voor mij altijd een uitlaatklep. Ik kon mijn
hoofd leegmaken na een lange werkdag. Ik werkte toen
vaak in de chaos van anderen. Dit is nu anders, ik ben zelf
verantwoordelijk en heb veel meer plezier in mijn werk. Met
name de sociale contacten met klanten vind ik erg leuk. Als
ik binnenkom bij een klant vraag ik altijd eerst hoe het gaat,
pas daarna komen de zaken. Voor mij was dit mede daarom een goed moment om te stoppen. In het werk vind ik nu
een nieuwe uitdaging, nadat ik gevraagd ben voor een nieuwe baan als vertegenwoordiger bij Würth Elektronik. Het
gaat nu uitstekend, de regio waarvoor ik verantwoordelijk
ben, wordt opgedeeld. Het bevalt me erg goed en ik heb de
ambitie om binnen het bedrijf door te groeien. Zo ben ik nu
bezig met een pittige cursus Duits, om nog wat bij te leren.”

ANNE POST OVER MARCO
Ik heb in totaal, in twee periodes, zeven jaar met
Marco samengewerkt. Marco heeft ontzettend veel
verstand van voetbal. Ik ken weinig trainers die tactisch zo sterk zijn als hij. Gedurende de twee periodes dat ik samen met hem werkte in de rol van leider,
heb ik hem langzaam zien transformeren van Zwever naar DES’er. Wat ik ontzettend heb gewaardeerd
in de samenwerking met hem, is dat hij ons als kader
daadwerkelijk als klankbord inzette. Hierdoor was
de balans in de begeleiding altijd erg goed. Iedereen
werd op zijn kracht ingezet en gezamenlijk keken we
wat het beste was voor het elftal. Dit maakte de rol
van leider altijd bijzonder. Ik zal het samen optrekken en de gesprekken op de donderdagen absoluut
gaan missen. Ik hoop dat we Marco in de nabije toekomst voor onze club kunnen blijven inzetten. Maar,
ik geloof dat dit zeker goed gaat komen……

STEFAN BOERNAMA OVER MARCO
Marco is een vakidioot in de positieve zin van het
woord. Hij wil spelers beter maken en wil dat talent
zich ontwikkelt. Daarnaast weet hij tegenstanders
altijd dusdanig te analyseren, dat er in de returnwedstrijden vaak een goed tactisch strijdplan opgesteld
kan worden. Ik heb vijf seizoenen met Marco mogen
samenwerken, met sportieve pieken en dalen. Seizoenen waarin de kwaliteit en kwantiteit niet altijd
even selectiewaardig waren, wat dan leidde tot een
andere motivatie en aanpak om toch een team te
creëren. Afgelopen seizoen is de beloning voor vijf
jaar trainen, in de vorm van het kampioenschap, of
promotie via de nacompetitie helaas uitgebleven.
Maar om dan met de woorden van Marco af te sluiten: "Als je jezelf niet beloont, verdien je het ook niet.”

PASPOORT:
NAAM MARCO NIJENHUIS
HUWELIJKSE STAAT GETROUWD
KINDEREN LIV EN JARED
BAAN VERTEGENWOORDIGER BIJ WÜRTH
ELECTRONIK
FAVORIETE DRANKJE CHOCOMEL
FAVORIETE CLUB GO AHEAD EAGLES
DEVENTER
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Nieuwe aanduidingen
in de jeugdcompetities
Het amateurvoetbal staat aan de
vooravond van een aantal belangrijke veranderingen. Deze passen in het
streven van de KNVB naar verbetering
van kwaliteit en aantrekkelijkheid van
het voetbal, spannende competities
en het ontzorgen van de wedstrijdsecretaris.
Al deze elementen zijn terug te vinden
in de toekomstige uitwerking van de
nieuwe aanduidingen voor de jeugdcompetities. Wat betekent dit voor
verenigingen?

Internationaal gebruikelijke
aanduidingen
De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen
de internationaal gebruikelijke aanduidingen Onder 20 (jaar) tot en met
Onder 6 (jaar). Zie ook het schema.
C-junioren worden dus bijvoorbeeld
Onder 15. Dit was altijd al de leeftijdsgrens van de C-junioren. Feitelijk verandert er dus niets.
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De huidige Onder 8-, Onder 10-, Onder 12- en Onder 14-klassen, die op
verschillende plaatsen in het land al
worden aangeboden, worden dus ook
in het komende seizoen op dezelfde
wijze georganiseerd.

J staat voor jeugdcompetitie
Jeugdklassen waarin zowel jongens
als meiden gezamenlijk in één team of
als teams tegen elkaar kunnen uitkomen
Nieuw is ook de toevoeging van een J
in de aanduidingen voor de jeugd. Niet
de J van jongens, maar de J van jeugd.
Naast deze gemengde jeugdcompetities komt er, net als nu, bij een aantal
leeftijdsgroepen ook een specifieke
meidencompetitie, die wordt aangeduid met een M in plaats van een J.
De opgave van teams gaat op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen
heet het B1-elftal straks het O17-1
elftal en het D4 team het O13-4 team.
Ook de indeling gaat niet anders zijn
dan in voorgaande jaren.

Waarom veranderen de
aanduidingen?
Als er verder niets wijzigt, waarom dan
toch deze nieuwe aanduidingen? Omdat deze aanduidingen nodig zijn om
verbeteringen in de toekomst mogelijk
te maken. De kwaliteit van het voetbal
bijvoorbeeld. Deze aanpassing geeft
de KNVB de mogelijkheid om bijvoorbeeld geboortejaarcompetities aan te
bieden (O14, O12, etc.). In enkele districten is hier nu al sprake van.

Aanduidingen in een tabel
In onderstaande tabel zijn de nieuwe
aanduidingen, de oude aanduidingen
en de geboortejaren overzichtelijk
naast elkaar gezet. De peildatum is 31
december van enig jaar.

AANDUIDING

OUDE AANDUIDING

GEBOORTEJAAR

11:11

7:7 (CAT. B)

JO20

eerstejaars senioren

1997

X

JO19/MO19

tweedejaars A-junioren

1998

X

X

JO18

eerstejaars A-junioren

1999

X

X

JO17/MO17

tweedejaars B-junioren

2000

X

X

JO16

eerstejaars B-junioren

2001

X

X

JO15/MO15

tweedejaars C-junioren

2002

X

X

JO14

eerstejaars C-junioren

2003

X

X

JO13/MO13

tweedejaars D-pupillen

2004

X

X

JO12

eerstejaars D-pupillen

2005

X

X

JO11

tweedejaars E-pupillen

2006

X

JO10

eerstejaars E-pupillen

2007

X

JO9

tweedejaars F-pupillen

2008

X

JO8

eerstejaars F-pupillen

2009

X

JO7

minipupillen

2010

X

X

JO6

minipupillen

2011

X

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

Het naakte leven
van een douchekop
Er staan niet veel mensen bij stil. Wat zeg ik? Op het moment van typen denk ik zelfs dat er misschien nog nooit
iemand is geweest die erbij stil stond. Hoe zal het leven
van een douchekop eruit zien? Niet zomaar een douchekop, maar een douchekop bij een voetbalvereniging. Velen zouden graag eens een keer een paar dagen ruilen
met de douchekop. Maar is het leven van een douchekop
wel zo rooskleurig?
Ook een douchekop heeft gevoel, heb jij daar ooit bij stilgestaan toen je eronder stond? Een douchekop moet zo-

veel meemaken dat het eigenlijk onmogelijk is om niet
getraumatiseerd te zijn. In de loop der jaren is er voor
de douchekop een hoop veranderd. Zo is zijn uitzicht
verrijkt met de naakte lichamen van vrouwenteams en
heeft de douchekop een ‘upgrade’ gekregen. Het leven
van een douchekop is een leven dat veel geheimen met
zich meedraagt. Onder de douche gebeuren de raarste
dingen en worden de gekste dingen verteld/gezegd.
Als douchekop maak je al deze dingen mee en moet je
vanwege je zwijgplicht eeuwig je kop houden. Tot dit
moment. Dames en heren, het heeft wat gekost, maar
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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!

wij hebben het voor elkaar gekregen. Een van de douchekoppen heeft zijn verhaal verteld en wil dit met ons
gaan delen. De douchekop wil graag anoniem blijven, in
het verdere verhaal zal hij dan ook ‘Douchekop’ genoemd
worden. Al gauw kwam er iets naar voren in het gesprek
met Douchekop. Hij ervaart een groot verschil tussen
mannen en vrouwen in de kleedkamer. Douchekop mag
geen voorkeur uitspreken, maar dat geschreeuw van
vrouwen hangt hem de keel uit. Waarom gaan vrouwen toch harder praten wanneer ze naakt met elkaar
onder een warme straal staan? Douchekop heeft echt
geen flauw idee. Het verbaast hem elke keer weer. Op de
vraag of mannen dan geen minpunten in de kleedkamer
hebben schiet Douchekop direct in de lach. Nou en of.
Heb je een uur? Als wij, douchekoppen, de voetbalschoenen en krachtige stemmen van de mannen in de gang
horen hebben we maar 1 taak. Die ene taak is zo snel
mogelijk een gasmasker vinden. Bij de mannen is het in
de kleedkamer namelijk ook een wedstrijd. Een wedstrijd
wie de hardste en meest vieze scheet kan laten. En op
het moment dat je verwacht dat diegene zich ervoor zal
schamen, steekt hij zijn hand op en zegt hij lachend dat
hij het was. Je kan van vrouwen zeggen wat je wilt, maar
zij doen dat toch echt minder.
Mannen en vrouwen verschillen niet alleen qua lichaam
van elkaar maar ook qua geest. Douchekop hoort de ene
na de andere sappige en smeuïge roddel wanneer de dames douchen. Zo is hij te weten gekomen dat afgelopen
weekend een van de dames een leuke nacht heeft gehad met een kerel van wie zij de naam niet eens kent.
Jammer, maar helaas, deze verhalen hoor je niet of nauwelijks bij de slurfjes. De mannen hebben het namelijk
alleen maar over onzinnige dingen en zijn de besten in
grootspraak. Zo zei een van de spelers van het 7e: “Ik heb
zo’n mooi weekend gehad hè. Ik heb met een hele balletklas mogen douchen.” Uit betrouwbare bron (broer van
Douchekop) weet hij dat het niet zo was en dat het enige
dat deze speler bij zich had een flesje bier was. En nee,
daar heeft de speler niets anders mee gedaan dan uit
gedronken.

dat vrouwen het vaak ‘heel gezellig’ hebben met elkaar,
als je begrijpt wat hij bedoeld. Dat is niet zo. De vrouwen hebben het soms gezellig, soms valt er een traan
maar de gezelligheid zoals menig man denkt, heeft hij
nog nooit gezien.
Op de vraag wat het gekste/leukste is wat de douchekop
gezien heeft moet hij lang nadenken. Er zijn zoveel leuke
en gekke anekdotes te vertellen vertelt de douchekop.
Zo is er een mannelijke speler die voor de wedstrijd de
kleedkamer van de tegenstander opzoekt en daar nummer twee doet op de wc. Het is een gave of niet maar
deze speler presteert het om ook nog altijd een geur achter te laten waar menig varken zich prettig in zou voelen.
Het vieste wat de douchekop mee heeft gemaakt is dat
er mannen zijn die, op het moment wanneer een andere
man het niet doorheeft, over hem heen gaat plassen. Ja,
je hoort het goed! Hij heeft het met zijn vele ogen zelf
moeten aanschouwen. De vrouwen kunnen er ook wat
van, zij presteren het zelfs om een scheermesje mee te
nemen en deze onder de douchekop te gebruiken voor
hun lichaamsbeharing. De douchekop vindt mensen
maar vieze wezens. Toch zou hij niet willen ruilen met de
mens. Hij maakt zoveel mee en hoort zoveel dat hij blij is
dat hij door het leven mag als douchekop. De douchekop
wil DES dan ook bedanken voor de fantastische upgrade.
Wie weet tot snel onder de douche.

De douchekop heeft nog veel meer spannende verhalen
over de mannen en de vrouwen spelers. Naast de vele
verschillen zijn ook overeenkomst, weet de douchekop
te melden. Verwend, de douchekop vindt mannen en
vrouwen verwend. Ze zitten altijd maar te klagen over
de kleedkamer. Het stinkt er, het is er vies, de douches
zijn te koud of te warm. De douchekop vertelt dat hij ook
wel eens een mindere dag heeft en ook wel eens moe is.
Op deze dagen geeft hij minder water en denk je dat de
spelers/speelsters dit kunnen begrijpen? Nee, ze zitten
alleen maar te klagen dat er te weinig water uitkomt. De
douchekop wil toch ook een vooroordeel van vele mannen uit de wereld helpen. Er zijn vele mannen die denken
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op naar de
volgende 10 jaar!
Terugblik op een geslaagd jubileum
Het zal niemand ontgaan zijn dat het G-team van vv
DES in de afgelopen periode uitgebreid heeft stilgestaan
bij haar 10-jarig jubileum: een mooi programma, een
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speciale editie in het magazine InVorm, aandacht in de
regionale media en eind mei een jubileumtoernooi met
feestavond.

De afgelopen periode in ogenschouw nemend kunnen
we alleen maar concluderen dat alle activiteiten rondom het jubileum geslaagd waren! Of het nu het bezoek
aan de Amsterdam Arena was voor de wedstrijd Ajax –
Utrecht, de wedstrijd tegen familieleden of de jubileumwedstrijd tegen GFC, alles is onder prima omstandigheden verlopen.

Deze werden ‘op z’n mixtoernoois’ door elkaar gehusseld
waardoor we vier zeer diverse teams konden maken
die tegen elkaar konden voetballen. Prachtig om veel
oud-spelers weer eens te zien en de begeleiders van
weleer weer eens te spreken. Hierdoor was de hele dag
eigenlijk één grote reünie en was het voetbal eigenlijk
maar bijzaak.

Om alles te kunnen financieren verkocht de begeleiding
(op initiatief van Ellen Nieboer) loten en haalden de spelers middels een sponsorloop ook het nodige geld op.
Daarnaast waren er nog een aantal sponsoren die geheel belangeloos geld gaven of materiaal leverden. Hiervoor onze grote dank!

De begeleiding van het G-team weet echter ook dat bij
een jubileum ook een officieel gedeelte hoort, dus werd
de gemeente Hellendoorn uitgenodigd om dit onderdeel voor haar rekening te nemen. Wethouder Anja van
den Dolder werd hiervoor afgevaardigd en zij opende
het toernooi met een toespraak die ze afsloot met de
huldiging van een viertal spelers: Justin Posthuma, Rob
Geujen, Stef Hendriks en Thijs Nieboer zijn namelijk al
sinds de allereerste training speler van het G-team.

Op 28 mei werd het feestprogramma afgesloten met
een toernooi voor (oud-) spelers en (oud-) begeleiders.
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Zij werden hiermee gefeliciteerd en kregen uit handen van
wethouder Anja van den Dolder een herinneringsschaal
met hierop hun eigen foto. Misschien wel het meest bijzondere deel van de dag!
Na het toernooi moest er ook aan de inwendige mens gedacht worden en werd het jubileum afgesloten met een
BBQ voor spelers, ouders en begeleiders. Ook al was er
de hele middag regen voorspeld, de weergoden besloten
pas dat het tijd was om de hemelsluizen open te zetten
op het moment dat de BBQ’s goed en wel warm waren.
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Het mocht de pret niet drukken, want door iets meer in
te schikken en er een partytent extra bij te pakken kon
iedereen droog staan (en eten).
Om negen uur werd er met man en macht opgeruimd,
zodat we nadien met de begeleiding de Champions
League-finale nog konden bekijken.

verzorgen, maar deze training kon helaas niet doorgaan
omdat Heracles zich plaatste voor de play-offs en de spelers hier geen toestemming voor kregen vanuit de club.
Dit wordt dus verplaatst naar een zaterdagmorgen in het
nieuwe seizoen. Wat in het vat zit…
Het G-team is in de afgelopen tien jaar een niet meer weg
te denken onderdeel van de DES-familie geworden en zal
zonder twijfel in 2026 haar twintigjarig bestaan vieren.
En dat alleen omdat Ellen Nieboer destijds het balletje

binnen de vereniging heeft opgegooid om dit team te formeren! In alle jaren is ze nauw betrokken geweest bij het
reilen en zeilen rondom het G-team en heeft ze voor het
jubileum ook ontzettend veel gedaan. Zonder de overige
begeleiders te kort te willen doen: Ellen, namens ‘je mannen’ (begeleiders en spelers) ontzettend bedankt voor alles wat je doet en gedaan hebt!
Op naar de volgende 10 jaar!

Zijn we dan nu helemaal klaar met het jubileum? Nee!
Er zit nog één activiteit in het vat. Heracles-speler Joey
Pelupessy zou samen met een teamgenoot een training
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uitslag
verloting 2016
Tijdens de jaarlijkse familiedag op zaterdag 4 juni jl. is de
trekking geweest van de jaarlijkse verloting voor de jeugd.
Wij feliciteren alle prijswinnaars met hun prijs.

4e Prijs:
Miele Stofzuiger C1 Compact Ecoline

De prijzen zijn weer vergeven bij EP in Nijverdal. De A-com
wil via deze weg iedereen bedanken voor hun inzet bij het
verkopen van de loten! Daarnaast willen wij de sponsoren Drukkerij Ponsteen en EP Nijverdal bedanken voor het
mogelijk maken van de lotenverkoop.

5e Prijs:
Bose Draagbare Luidspreker, Bluetooth, Streaming
audio voor GSM telefoon

1e Prijs:
Samsung 48 inch LED TV, 100Hz, Full HD, Smart TV
Winnaar: Nicky Jansen Lotnummer: 1206

2e Prijs: Sonos Play:3 Draadloze Multiroom
Luidspreker, Audiostreamen via Wifi
Winnaar: Peter Talen Lotnummer: 0232

3e Prijs: Samsung Tablet 9.6 Inch, Wifi, 16GB,
Ingebouwde camera, Bluetooth

Winnaar: M.E. Top Lotnummer: 1224

Winnaar: Sven Dorgelo Lotnummer: 0298

6e Prijs:
AEG Blender, 1.65 liter, 900 watt
Winnaar: Jelle Van Egmond Lotnummer: 0484

7e Prijs:
Philips Senseo Koffiezetapparaat
Winnaar: Wouter Slag Lotnummer: 0832

8e Prijs:
Severin Contact grill, Tosti-ijzer, Anti-aanbaklaag
Winnaar: Teun Elbertsen Lotnummer: 4444

Winnaar: Bryan Eshuis Lotnummer: 0051
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Column: De leegte
van zomer 2016…
Een zomer zoals die komen gaat,
hoort een zomer te zijn waar we naar
uit kijken. Natuurlijk, er is veel te beleven komende zomer en al helemaal op sportgebied, maar het voelt
toch leeg. De komende zomer is een
zomer zonder oranje in de straten,
zonder mensen die nooit voetbal kijken en nu een mening over voetbal
hebben en zonder wuppies. Een zomer zonder wuppies is als een boom
zonder bladeren, of als een zee zonder water. Deze leegte kunnen we
deels opvullen met andere sporten.
We hebben namelijk genoeg voor de
boeg. Maar de saamhorigheid, de
eensgezindheid en het gevoel dat
iedereen even gelijk is moeten wij
missen. Nederland kon geen beter
moment gebruiken dan het EK om
weer even allemaal voor even de
neuzen dezelfde kant op te hebben.
Dat terzijde, de komende zomer zal
er een zijn met leegte. De leegte van
een misgelopen EK. Een EK waar
vierendertigduizend landen aan mee
mogen en kunnen doen en waarvoor
Nederland zich alsnog niet weet te

plaatsen. Een leegte dus, en leegtes zijn er om op te vullen. Op welke
manier kunnen we deze leegte gaan
opvullen dit jaar? Gaan we met zijn
allen ons buurland aanmoedigen? Of
gaan we stunten in andere sporten
en deze opeens massaal omarmen,
zoals we nu doen bij de Formule 1?
Uiteindelijk moeten we hopen. Hopen dat er ergens ter wereld een
Nederlander boven zichzelf uitstijgt
en gaat vlammen. Dat zal de enige
manier zijn om deze zomer door te
komen. We hebben in ieder geval
genoeg kansen om eens een keer te
verrassen. Met Wimbledon, de Tour
de France en de Olympische Spelen
in het verschiet zijn er in ieder geval
genoeg mogelijkheden. Gezien de
huidige staat van het Nederlandse
tennis acht ik de kans klein, maar
gezien de opmars van Kiki Bertens
weet je het nooit. Hetzelfde geldt
voor het wielrennen, gezien Kruijswijk. Waarom zouden andere Nederlanders ook niet kunnen verbazen?
Maar de meeste kansen zullen we

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

toch hebben op de Spelen. En toch,
al winnen we daar 21 gouden medailles en zouden we de medaillespiegel winnen, het gemis blijft. Het
gemis van die bal die binnenkant
paal erin gaat en ons naar de finale
zou brengen. Of die heerlijke tackle
die ervoor zorgde dat de tegenstander voor open doel niet kon scoren.
Jammer, maar helaas. Wie weet mogen we ooit weer ons land aanmoedigen op voetbalgebied.
Een lege periode dus… Maar komt
dat ook niet omdat de zomerstop inval heeft gedaan? We hebben de komende maanden niet of nauwelijks
meer ‘ons’ DES. DES zal op een laag
pitje staan bij veel van de leden. De
velden zijn dicht en het mixtoernooi
zit erop. Iedereen weet dan hoe laat
het is… Tijd voor vrouw en kinderen
en voetbal even op een laag pitje.
Vanuit hier wens ik iedereen heel
veel succes (lees: sterkte) en tot volgend seizoen!
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