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Van de redactie
Het einde van het jaar nadert. Tijd voor kerstbomen, oliebollen en vuurwerk. En tijd om terug te blikken. In dit nummer van InVorm doen we dat
met Rineke Titsing. Ze is al tientallen jaren het gezicht van de supportersvereniging en doet een stapje terug.
We gaan zelfs nog verder terug in de tijd. Naar 1934 om precies te zijn. We
doken de archieven in en maakten een reconstructie van misschien wel
de grootste prijs die DES ooit won: het landskampioenschap.
Maar we blijven niet in het verleden hangen. We kijken ook vooruit naar de
toekomst. Zo kunnen de verzorgsters de komende jaren vooruit met een
geheel vernieuwd onderkomen. Sponsor Fysius legt uit waarom ze investeren in een nieuwe massageruimte voor DES.
En dan zijn de feestdagen natuurlijk ook een familieaangelegenheid. Vandaar dat we op bezoek gingen bij een echte DES-familie: de familie Ekkelkamp. Ook spraken we vader en zoon Dorgelo. Pa Henry schitterde ooit in
de Tour de France, zoon Sven bewijst zijn sportieve waarde wekelijks voor
DES 1.
Uiteraard ontbreken ook de vaste rubrieken in dit 50 pagina's dikke kerstnummer van InVorm niet. Voor u ligt een fijne verzameling verhalen om tijdens de feestdagen en tussen het wildvleesfeest en de nieuwjaarsreceptie
vooral niet te vergeten wat onze mooie club DES te bieden heeft.
Wij wensen u naast fijne feestdagen dan ook veel leesplezier toe.

Drukkerij Ponsteen
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van de
voorzitter
De kerstdagen staan voor de deur,
dus het jaar 2016 zit er bijna op. De
voetballers, voetbalsters, leiders en
trainers kunnen gaan genieten van
een welverdiende winterstop, waarin het eerste deel van het seizoen
2016-2017 geëvalueerd kan worden.
Datzelfde geldt ook voor de diverse
commissies. Daarnaast staan er diverse activiteiten gepland. Een terugblik over het jaar 2016 geeft te zien
dat er binnen DES veel gebeurd is. De
nieuwbouw/verbouwing is afgerond.
De nieuwe Commissie Accommodatie vv DES is geïnstalleerd en is belast
met het onderhouden van de gehele
accommodatie, alsmede het opstellen
van een Meerjarenonderhoudsbegroting en een Meerjarenonderhoudsplan. Een deel van het terras voorzien
van een overkapping is een wens die
bij veel leden aanwezig is en de haalbaarheid wordt onderzocht. Ook moet
in 2017 een deel van het dak worden
vervangen en de oudere kleedkamers
kunnen een opknapbeurt gebruiken.
Onderzoek naar duurzaamheid is
een actueel onderwerp binnen onze
vereniging dat ook onderzocht wordt
door Bestuur en Commissie.
Het G-team vierde in 2016 haar 10-jarig bestaan en zette dit heuglijke feit
luister bij door een fantastisch jubileumprogramma te organiseren,
waarvan zonder uitzondering iedereen enorm heeft genoten. Het 35+
voetbal heeft zijn intrede gedaan in
de gemeente Hellendoorn. Om de drie

weken op een vrijdagavond strijden 10
35+ teams om de felbegeerde Intersport Ramon Zomer Bokaal, die aan
het eind van dit seizoen klaarstaat
voor de winnaar. Nu al kan gesproken
worden van een zeer succesvolle 35+
competitie. Naast de reeds genoemde commissie Accommodatie vv DES
is ook in 2016 een nieuwe commissie Materialenbeheer geïnstalleerd.
Ook hier is een groot compliment op
zijn plaats voor de heren Jan Karkdijk,
Adriaan Harmsen en Jan Jelsma. Ze
zijn erg druk geweest het materialenbeheer meer onder controle te krijgen en daarvoor zijn diverse ruimtes
anders ingericht. Een organisatorische wijziging betreffende het materialenbeheer was nodig. De aanschaf
van teamkleding en wedstrijd- en
trainingsmaterialen kost nu eenmaal
veel geld en onzorgvuldig omgaan
met door de vereniging beschikbaar
gesteld materiaal is niet acceptabel.
De commissie heeft een goed beheersbaarheidsysteem opgesteld, wat
moet leiden tot minder verkwisting
van materialen. Onze Voetbalcommissie is met ingang van dit seizoen
gestart met het Talento Speler Volg
Systeem. De volledige invulling van
Talento moet rond de jaarwisseling
gereed zijn. Een goede structuur binnen onze Jeugdopleiding zal het resultaat zijn. En wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst. Een uitspraak die
bij een ieder wel bekend is, maar ook
zeker een waarheid is. Om onze actieve leden nog beter te kunnen hel-

pen bij bijvoorbeeld blessurebehandelingen, heeft onze massageruimte
een complete facelift ondergaan. Met
dank aan sponsor Fysius Rugexperts
is recent de nieuwe massageruimte
officieel geopend. De genodigden hebben rondom de laatste thuiswedstrijd
van DES 1 een bijzonder leuke sponsormiddag bijgewoond en het officiële
deel veel kleur gegeven. De organisatie lag bij de Sponsorcommissie en zij
verdienen een compliment hiervoor.
Het is goed om te zien dat zij actief bezig zijn, nieuwe sponsoren werven en
een leuk programma voor sponsoren
samenstellen. Naar verluidt wordt in
februari een volgende sponsorbijeenkomst georganiseerd als de wedstrijd
DES – SVVN op het programma staat.
Al onze bezigheden zijn op een mooie
toekomst gericht. Zijn we daar klaar
voor? Eigenlijk twee antwoorden: nee,
want daarmee bezig zijn is een continu proces en ja, de accommodatie en
structuur hebben de benodigde verbeteringen ondergaan. We zijn tevreden,
sluiten het jaar 2016 goed af en zien
uit naar het nieuwe jaar 2017.
Mede namens het bestuur iedereen
zeer prettige kerstdagen en een knallende jaarwisseling gewenst.
Met vriendelijke groet,
Henny Broekman
voorzitter vv DES
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10 vragen
aan Johan
Linthorst
1. 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 al heel lang. De speelstijlen zijn erg veranderd. Nu wordt er helaas meer rondgespeeld achterin,
dat was vroeger wel minder.
2. Bekijk je alle wedstrijden van DES 1?
Ja, ik bekijk elke wedstrijd van het 1e, zowel de uit- als
thuiswedstrijden.
3. Volg je nog meer teams dan het 1e elftal?
Ik ben elke zaterdagochtend al rond kwart over zeven
aanwezig om de velden te keuren, daarna kijk ik bij de
training van de mini’s en de training van het G-team. ’s
Middags probeer ik naast het 1e nog wel wedstrijden
van andere elftallen te bekijken.
4. Kun je vertellen wat DES voor je betekent?
Nou, ik ben meer dan 50 jaar lid en ik heb erg lang als
keeper gespeeld. Toen ik een schouderblessure kreeg,
moest ik daar helaas mee stoppen. Nu sta ik lekker
langs de lijn, of ben ik te vinden in de kantine. DES betekent dus heel veel voor mij.
5. Wie is je favoriete DES-speler uit het huidige 1e elftal en
waarom?
Dat is moeilijk te zeggen, maar dan ga ik denk ik toch
voor Pieter Rozema. Hij is momenteel een van de beste
spelers, maar met elkaar proberen de spelers er elke
week weer een goed resultaat uit te slepen.
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6. Wie is de beste DES-speler van dit moment en wat
maakt hem zo goed?
Dat is dus Pieter Rozema. Op het veld heeft hij het overzicht en kan hij het elftal dirigeren. Ook heeft hij een
leuke vrije trap in huis.
7. Wie is de beste DES-speler ooit en wat maakte hem zo
bijzonder?
DES heeft veel goede spelers gekend. Zo had je vroeger
Herman Mensink en Rini Poelakker, zij scoorden veel.
Later had je Harry Poorterman met zijn geweldige trap
en op rechts had je Dickie Bergman met zijn snelheid.
8. Wat is de meest memorabele wedstrijd die je ooit van
het 1e elftal hebt meegemaakt?
Wat mij zo snel te binnen schiet is de afgelopen derby
tegen SVVN, waar we binnen een kwartier de 2-0 voorsprong weggaven en uiteindelijk weer terug naar Gagelman gingen met een 3-2 nederlaag.
9. Wat vind je van het huidige seizoen van DES 1?
Het begin was goed, zowel in de beker als in de competitie, maar het voetbal wordt er op dit moment niet beter
op.
10. Wat zou je tegen het 1e elftal willen zeggen en wil je
zelf nog wat kwijt?
Ik zou graag zien dat het 1e eens een paar weken met
hetzelfde elftal begint. Ik snap wel dat het niet altijd
mogelijk is vanwege blessures en dergelijke, maar dan
komt er misschien iets meer een systeem in het elftal.
DESondanks wens ik ze veel succes toe en ik zie het
dus vanzelf wel, want ik ben er toch bij!

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

Smidsweg 93
7441 EL Nijverdal
Telefoon: 0548-612334
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Albert Einsteinstraat 2
7442 DK Nijverdal
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www.wolterswonen.nl

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

en vraag naar de mogelijkheden!

Verschillende
carrières, veel met
elkaar gemeen!
”Sven is een jongere versie van mij. Niet de beste voetballer maar met een inzet waar je u tegen zegt.”
De redactie van InVorm ging op bezoek bij Sven Dorgelo en zijn vader Henri Dorgelo.
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Dat ze veel met elkaar gemeen hebben, daar zijn ze het
over eens. Sven Dorgelo (26 jaar) en zijn vader Henri Dorgelo (52 jaar) hebben een boekje open gedaan over hun
verleden, hun carrières en het verschil in benadering van
de (top)sport. Henri Dorgelo heeft een bijzondere carrière
achter de rug. Henri is in zijn jonge jaren begonnen als
voetballer bij vv DES. Hij heeft een aantal jeugdelftallen
doorlopen en voetbalde onder anderen samen met Dick
Bergman. ”Ik was zeker niet de beste voetballer van onze
lichting, maar met mijn fanatisme en inzet kon ik veel
goed maken”, aldus Henri Dorgelo. Om een betere inschatting te kunnen maken van wat de kwaliteiten van
Henri waren, werd hem de vraag gesteld of hij, wanneer
hij doorgegaan was met voetballen, het eerste elftal gehaald zou hebben. ”Ja, dat durf ik met 100% zekerheid te
zeggen. Anders was ik al in een eerder stadium gestopt en
zou de vraag niet van toepassing zijn.” Deze uitspraak is
illustrerend voor zijn fanatisme en zijn inzet. Na het voetbal belandde Henri als professional in het wielerwereldje.
Ook in dit wereldje bleken zijn inzet en fanatisme zijn onderscheidend vermogen. Tegenwoordig is dat minder en
geniet Henri, actief lid van CC’75, ook van een appeltaartje
na een tiental kilometers.

Inzet en fanatisme zijn misschien wel de grootste overeenkomsten met zijn zoon Sven Dorgelo. Sven, speler van
het eerste elftal van vv DES, moet het ook hebben van zijn
inzet en doorzettingsvermogen. Sven is op zijn 6e begonnen met voetballen bij SV Nijverdal. Bij SV Nijverdal heeft
hij het grootste deel van de jeugdelftallen doorlopen.
”Toen ik in de A1 zat, hadden SV Nijverdal en DES te weinig spelers om een volledig elftal samen te stellen. Er zou
een fusie tot stand komen. Deze ging uiteindelijk niet door
en dit zorgde ervoor dat ik een jaar in het eerste van SV
Nijverdal heb mogen voetballen.” Even later kwam er toch
een fusie, niet tussen DES en SV Nijverdal, maar tussen
SV Nijverdal en de Eversberg. Sven bleef zijn leeftijdsge-

noten en vrienden trouw en zij stapten massaal over naar
ENC (Eversberg Nijverdal Combinatie). Een aantal jaar later kwam Sven via een zogeheten vriendenteam weer in
aanraking met DES. Dit team hield geen stand en Sven
rook zijn kans om voor de selectie te gaan. ”Als ik eerlijk
ben, dacht ik niet dat ik een kans maakte om in het eerste
te komen. Ik hoopte dat ik een basisplek in het tweede zou
kunnen bemachtigen.” Inmiddels weten we allemaal hoe
het is afgelopen: Sven Dorgelo heeft zich vorig seizoen
gemanifesteerd als een betrouwbare en solide linksback.
Op de vraag hoe Sven in het eerste beland is, antwoordt
Sven maar ook zijn vader, Henri. ”Papa, misschien lijken
we toch meer op elkaar dan ik dacht. Ik denk dat ik mijn
kop aan het venster heb gestoken direct op de eerste training. We hadden daar een shuttleruntest en ik heb mij het
snot voor de ogen gelopen. Ik viel direct op bij de trainer,
althans, dat denk ik.” Henri reageert instemmend en zegt
dat hij niets anders had verwacht. ”Sven is een jongere
versie van mij. Niet de beste voetballer, maar een met een
inzet waar je ‘u’ tegen zegt.”

Inzet, fanatisme en uithoudingsvermogen, dat zijn de
woorden die het beste bij Henri en Sven passen. Henri
heeft in de b-jeugd besloten te stoppen met voetballen
en verder te gaan met zijn grootste passie: wielrennen.
Eerder kreeg Henri het advies van de dokter om, vanwege
hartproblemen op zeer jonge leeftijd, het wielrennen links
te laten liggen. Na een aantal behandelingen bleek dit niet
meer van toepassing en kon Henri zich volledig richten op
zijn passie. Henri belandde in de militaire selectie en dat
bleek een goed podium voor hem. Tijdens een van deze
koersen is hij gescout en ontdekt door wielerploeg Batavus. Henri werd professioneel wielrenner en stemde zijn
leven hierop af. ”Ik ging nooit stappen, of na een wedstrijd
bier drinken, zoals ze dat bij de voetbal kennen. Alleen
wanneer ik een koers winnend afsloot, beloonde ik mijzelf met een avondje uit.” Henri vindt dit ook het grootste
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verschil in cultuur tussen beide sporten. In het wielrennen is het niet gebruikelijk om na de wedstrijd een drankje te doen en al helemaal niet als je niet gewonnen hebt.
”Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat het biertje na een
nederlaag net zo goed smaakt als na een overwinning.”
Henri was er dagen ziek van wanneer hij niet won, of zijn
taak niet goed genoeg had volbracht. Typerend voor zijn
karakter, want hij wilde alles uit zichzelf halen. Via Batavus belandde Henri bij ADR in België. Tijdens zijn verblijf in
België is Sven geboren en dat was een van de redenen om
te stoppen met professioneel wielrennen. Via van Keulen,
tot op de dag van vandaag Henri’s werkgever, kwam Henri
als amateur bij de ploeg van Arend Scheppink (van Keulen/Union). Op de vraag wat het hoogtepunt is van Henri’s
carrière komt een verrassend antwoord: ”De overwinning
in de ronde van Noord-Holland in 1992. Ik was al geen prof
meer en reed op dat moment voor de ploeg waar Joop van
Keulen sponsor van was. Joop bemoeide zich nooit met
de taken van de ploegleider en kwam al helemaal nooit in
de kleedkamer, op deze keer na. Joop vertelde dat hij deze
koers heel graag wilde winnen, omdat hij daar een bedrijf/
vestiging had. Daarnaast was het sowieso een wedstrijd
van allure en werd deze wedstrijd uitgezonden op televisie. Ik heb mij het snot voor de ogen gereden, met als
resultaat dat ik juichend als eerste over de streep kwam.”

Ook Sven krijgt de vraag wat zijn hoogtepunt tot nu toe
is in zijn carrière. ”Dat ik het eerste van DES heb weten
te halen. Achteraf kan ik zeggen dat ik in de jeugd weinig
geleerd heb en dat ik maar wat deed. Toen ik tijdens mijn
opleiding Sport en Beweging in aanraking kwam met het
tactische aspect van voetbal, ben ik mij pas gaan verbeteren. Voor het eerst moest ik nadenken over voetbal en
ik merkte dat op voetbalgebied mijn ogen open gingen.
Vooral nu ik in het eerste speel en hier duidelijke afspraken en taken zijn waar goed over nagedacht is, merk ik
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dat ik enorm verbeter.” Sven denkt dat hij zijn piek nog
niet bereikt heeft en hij de komende jaren nog beter kan
worden.
Sven is doordeweeks docent Lichamelijke Opvoeding en
studieloopbaanbegeleider. Uit het interview blijkt algauw
dat hier het grootste verschil zit tussen vader en zoon.
Sven is van nature een leider en houdt van de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. ”Door die verantwoordelijkheid sta ik op scherp en presteer ik in mijn werk,
maar ook in het veld beter”, aldus Sven. Voordat Henri de
kans krijgt om hierop in te gaan vult Sven aan dat het bij
zijn vader juist andersom is. ”Papa vindt het moeilijk om
met deze druk om te gaan. Dat bleek ook al in zijn wielercarrière. Als de woorden kopman en Henri in één zin gebruikt werden, brak het zweet hem al aan alle kanten uit.
Dit is dan ook een van de redenen dat hij zo trots is op zijn
overwinning in de Ronde van Noord-Holland. Ondanks de
woorden van Joop van Keulen kon Henri het waarmaken
en als eerste over de meet komen.”
Een van de meest gestelde vragen die Sven Dorgelo in zijn
leven heeft gekregen, kan ook hier natuurlijk niet achterwege blijven: ‘Heb jij zelf ook gefietst, Sven?’
”Ik heb een aantal keer op de fiets gezeten, maar ik miste het teamgevoel. Ik ben een echte teamspeler en heb
mensen om mij heen nodig om nog meer plezier te hebben.” Voordat Sven verder kan gaan met zijn antwoord,
neemt Henri het woord over: ”Nee Sven, je houdt niet van
confrontaties. Sven kon goed fietsen en dat heb ik hem
meerdere malen verteld. Sven vond het tot dat moment
leuk. Maar toen had ik het idee om samen met Sven met
Henk Boeve en zijn zoon Mats te gaan fietsen. Mats heeft
het geschopt tot de opleidingsploeg van de Rabobank en
werd als ‘groot talent’ bestempeld. Sven werd natuurlijk
helemaal zoek gefietst en vanaf dat moment vond Sven
fietsen niets meer aan.”
Ondanks dat Sven niet gekozen heeft voor het wielrennen,
is en was Henri een trouwe supporter van Sven. Zelfs zo
erg dat Sven in zijn jeugdjaren aan zijn vader vroeg waarom hij altijd kwam. Dat deden de andere ouders toch ook
niet? Na deze opmerking werd de support van Henri minder. Dit had ook te maken met het niveau waarop Sven
acteerde. Henri had er moeite mee dat het verschil tussen
een nederlaag en een overwinning er bijna niet was. ”Ze
voetbalden voor de gezelligheid en voor hun beweging. Ik
ken dat niet, ik ging altijd voor het maximaal haalbare”,
vertelt Henri tussendoor. In de loop van de jaren ging Sven
op een steeds hoger niveau voetballen. Dit zorgde ervoor
dat Henri weer vaker de weg naar het voetbalveld wist te
vinden. Zijn vrouw Conchita en hij zijn tegenwoordig uitgegroeid tot trouwe supporters van Sven en DES. ”Ik ben
enorm trots als ik bij DES sta te kijken. Niet alleen ik, maar
ook Svens moeder, opa en oma. Het is zelfs zo erg, dat ik

het merk aan mijn humeur wanneer Sven wissel staat of
minuten mag/moet maken in het tweede.” Sven begint te
glunderen als een zeer tevreden zoon. Sven is altijd opstandig geweest jegens zijn vader. Als zijn vader A zei, dan
zei Sven standaard B. Dat was ook de voornaamste reden
dat Sven niet wilde dat zijn vader zo vaak kwam kijken bij
de voetbal. Die gedachte is nu volledig gekeerd. ”Wanneer
ik het veld op kom, kijk ik direct of en waar ik mijn ouders
kan vinden, want ik vind het nu juist prettig als ze er zijn.

Conclusie na een urendurend gesprek is dat het grootste
verschil zit in de sporten en de cultuur eromheen. Voetbal is een gezellige teamsport, waarvan de derde helft ook
een belangrijk onderdeel is. Bij het wielrennen gaat een
ieder, bij wijze van spreken, op de laatste kruising zijn eigen weg naar huis.
Het verschil tussen Sven en zijn vader is minder groot.
Twee vrolijke personen die erg houden van gezelligheid en
graag binnen en buiten het veld het uiterste eruit halen.
Beiden zijn nooit de uitblinker geweest en zij moesten het
nooit hebben van hun techniek. De Dorgelo’s onderscheiden zich in hun fanatisme en inzet. Het is mooi om te zien
hoe trots Henri op zijn zoon is en hoe Sven dit omarmt.
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Op z’n Duits
terug naar de top
In 2000 kwamen de Duitsers erachter dat ze op voetbalgebied op werkelijk alle vlakken waren voorbijgestreefd
door andere landen. De Duitsers beseften dat ze op een
kruispunt stonden. Het roer moest om en het roer ging
om! Dit resulteerde jaren later in het voetbal waar we
nu met z’n allen van smullen. Nederland staat nu op zo’n
kruispunt en dus kijken we naar onze oosterburen.
Mijns inziens één van de meest opzienbarende, maar
(tot voor kort) onderbelichte veranderingen was de verandering in het trainers-/opleidersgilde. Er werd daarbij
afscheid genomen van een groot deel van de gevestigde
orde, van wie verondersteld werd dat ze niet mee konden
innoveren in de toen al exponentieel snel veranderende
(voetbal)omgeving. Het voetbalblad Voetbal International
schreef recent: ”Het Duitse trainersgilde heeft een ongekende facelift ondergaan. Een gevolg van een cocktail aan
stappen die jaren geleden zijn genomen. Vernieuwing, lef,
modernisering en ruimte voor andersdenkenden. In het
Duitse voetbal is een golf op gang gekomen die nauwelijks
is af te stoppen”.
Kijk nu toch eens naar het trainingsgilde in de Bundesliga, de competitie waarover iedereen het eens is dat die
zich ontwikkeld heeft. De trainers zijn jong, onervaren, revolutionair en relatief onbekend als ze beginnen. Met de
29-jarige Julian Nagelsmann, trainer van Hoffenheim en
na 10 wedstrijden nog ongeslagen, als meest in het oog
springende exponent. De meeste trainers in de Bundesliga hebben zelf niet op het hoogste niveau gevoetbald
en 8 van de 12 Duitse Bundesliga-trainers hebben zelfs
nooit één wedstrijd in de Bundesliga gespeeld. Zonder
met groot geld te smijten wordt daar revolutionair voetbal
gespeeld. Het tempo is moordend, de pressing gigantisch
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en de ook vaak jonge spelers ogen topfit! Dit onder de
bezielende begeleiding van een nieuwe generatie trainers,
door critici ”laptoptrainers” genoemd.
De iets oudere, maar niet minder revolutionaire trainers
als Jürgen Klopp en Joachim Löw zijn de boegbeelden van
deze laptoptrainers. Ze zijn ambitieus, communicatief
zeer vaardig, enorm energiek en hebben bovenal schijt
aan oude voetbaldogma’s. Ze maken gebruik van statistieken, toegepaste psychologie en werken niet volgens
één systeem, maar volgens principes die op revolutionaire
wijze ingeslepen worden tijdens trainingen. Diep gaat altijd voor breed. Naar voren, en zo snel mogelijk. Het veld
zo breed mogelijk? Nee, zoveel mogelijk medespelers rond
de bal! Voorzetten? Inefficiënt! Buitenspelers naar binnen, want in en rond het centrum ben je vele malen efficiënter!
Onder leiding van Hans van Breukelen moet in Nederland
nu ook het roer om. Eerder ging het roer al om bij Ajax,
waar onder leiding van Johan Cruijff oud-spelers de macht
grepen. De Telegraaf geeft intussen veteraan Wim Jansen
het podium om 3 dagen lang het halve sportkatern te vullen. De ene na de andere open deur wordt ingetrapt en we
vallen terug op aloude voetbaldogma’s. Het innovatieve
aspect zoekt men bij mensen uit de schaats-, volleybal-,
of judowereld. Draai het eens om: Hans van Breukelen die
aan Gerard Kemkers gaat vertellen hoe de schaatswereld
moet innoveren……. Ondenkbaar!
We mogen trots zijn op onze voetbalgeschiedenis, maar
het moge duidelijk zijn dat we met oude denkpatronen
geen stap verder komen. Het is tijd voor een nieuwe generatie, gewoon lekker op z’n Duits!

UW LOKALE BEVEILIGER, ALTIJD DICHTBIJ

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

WWW.PREDONSECURITY.NL

Lochtersweg 54, 7442 BR Nijverdal - 0548 760 131 - info@predonsecurity.nl

Kinderfysiotherapie
bij DES
Sharon Sanderman, één van de kinderfysiotherapeuten van FysioSens, is elke dinsdagavond van 18.00 uur
tot 19.00 uur aanwezig bij DES. Mini’s, pupillen en junioren kunnen in dit uur met blessures/sportgerelateerde
klachten bij Sharon terecht voor onderzoek en eventueel
behandeling. Ouders kunnen in dit uur langskomen bij
Sharon voor vragen over hun kind. Er wordt vrijblijvend
een screening gedaan en indien mogelijk gelijk advies of
een behandeling gegeven. De dinsdagavond is dus bedoeld voor een screening van de klachten. Indien er verdere behandeling noodzakelijk is, kan dit plaatsvinden op
de praktijk van FysioSens, met uitzondering van bijvoorbeeld tapen.
Voetbal is een zeer blessuregevoelige sport. Zowel acute
als overbelastingblessures komen bij voetbal vaak voor.
Kinderfysiotherapie kan in beide gevallen vaak helpen.
Naast herstellen van een blessure, is het opnieuw trainen
van de specifieke voetbalvaardigheden zo mogelijk nog
belangrijker. Denk aan wenden en keren, springen, sprinten en het schieten van de bal. Ook leeftijdsgerelateerde
klachten door groei kunnen bij kinderen pijn veroorzaken
tijdens of na een voetbaltraining/wedstrijd. Wacht niet
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te lang, maar kom eens langs op dinsdagavond tussen
18.00 uur en 19.00 uur voor verder advies.
Bij vragen kunt u contact opnemen met FysioSens Nijverdal, telefoonnummer 0548-612459, of stuur een e-mail
naar Sharon Sanderman: sharon@fysiosens.nl

Goed om te weten:
- Bij alle kinderen (tot 18 jaar) worden de eerste
18 fysiotherapiebehandelingen vergoed vanuit de
basisverzekering. Dit heeft geen invloed op het eigen
risico.
- Er is geen verwijzing van de huisarts nodig, de
kinderfysiotherapie is direct toegankelijk.
- Als kinderen worden uitgenodigd voor eventueel
verder onderzoek, dan is dit vrijblijvend voor de
ouders. Verder hebben ouders altijd een eigen
keuze om dit bij Sharon te laten doen, of bij een
andere kinderfysiotherapeut, die de ouders misschien
al kennen, of bij wie hun kind al onder behandeling
is. Er zijn dus geen verplichtingen vanuit DES of
vanuit FysioSens.

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
Telefoon: 0316-246246 | E-mail: info@aesyliften.nl
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de dag dat des
landskampioen werd
Ze zijn op een paar handen te tellen: voetbalclubs die mogen zeggen dat ze de beste waren van het land.
Ons aller DES valt die eer ook te beurt. Al moeten we daarvoor ver, heel ver terug in de archieven. Terug naar 1934.
Terug naar 18 augustus 1934 om precies te zijn. De dag dat DES landskampioen werd.
Succes is van alle tijden en gelukkig in veel gevallen een
terugkerend fenomeen. Onze 94 jaar oude club kent dan
ook een rijke traditie van succes (en tragedie, want zonder
verlies geen succes). Van gewonnen derby’s en opgeleide
profvoetballers tot wervelende kampioenschappen. Eén
historische gebeurtenis springt er voor de doorsnee voetbalvolger toch wel uit: het landskampioenschap. Twaalf
jaar bestond DES nog maar toen het grootste – mag ik
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dat zeggen? – succes uit de clubhistorie werd geboekt. Dat
‘we’ het ooit waren weten de meesten van ons wel, maar
voor de rest? Tijd om 82 jaar na dato de geschiedenis – of
wat er nog van is te achterhalen – toe te vertrouwen aan In
Vorm, zodat ook de DES’ers van de toekomst weten van de
aanloop en de apotheose op die ene dag in augustus 1934.

DES 1 – 1934: Foto gemaakt na het winnen van de Rotterdambeker
Boven vlnr: A. Ramerman, B. van Petersen, F. Braakman, J. Alferink, J. Bossink, H. Scholten, G.J. Braakman, Joh. Fransen, H.J. Landeweerd,
J.H. Karkdijk, G.J. van de Kolk Midden vlnr: F. van de Werfhorst, W. Mensink, Jan Toeters, Jan van Heun, H.A. Scholten, G. Scholten
Onder vlnr: H. van Heun, Willem Jansen, Jan Kranenborg, G.H. Scholten, Dirk Dorgelo, F.J. Ramerman

Roerige tijden
Welkom in 1934. Nederland maakt voor het eerst kennis met geluid in films. In Amsterdam wordt de eerste
kunstijsbaan van het land geopend. Judokampioen Anton
Geesink wordt geboren. En op 1 december wordt Sinterklaas voor het eerst officieel binnengehaald. Zes Surinaamse zeelui fungeren als Zwarte Piet.
In het buitenland zijn het roeriger tijden. In Oostenrijk
woedt een burgeroorlog. In China worden de communisten verdreven en in de Sovjet
Unie regeert Stalin met ijzeren hand. Hitler komt aan de
macht in Duitsland. Hij laat
Ferdinand Porsche een auto
ontwerpen voor de massa: de
Volkswagen. In Italië wordt het
tweede wereldkampioenschap
voetbal gehouden. Het gastland wint in de finale van Tsjechoslowakije en mag zich – tot
groot genoegen van president
Mussolini – wereldkampioen
voetbal noemen.

dus. En voor de ploegen met goede voorwaartsen. DES
had zo’n ploeg begin jaren dertig.
Overigens gold dat niet alleen voor het eerste elftal. Ook
DES 2 speelde een deuntje mee op behoorlijk hoog niveau.
DES 1 en DES 2 zaten in de jaren dertig zelfs enkele seizoenen bij elkaar in de competitie. Niet in 1934 overigens.

Iedere wedstrijd zes doelpunten
Van de competities moeten we ons overigens niet heel
erg veel voorstellen. Meestal betrof het tien of twaalf
wedstrijden tegen vijf of zes
verschillende opponenten. De
kampioen mocht zich meten
met andere kampioenen uit de
regio om te strijden voor het
Oostelijk kampioenschap. DES
plaatste zich hier in 1934 betrekkelijk eenvoudig voor.
Tegenstanders in de competitie waren Volharding, Sparta
Rijssen, Excelsior’31, VVE Vriezenveenschewijk en Entersche
Boys. DES won acht van de tien
wedstrijden, speelde er één gelijk en verloor er maar één. Met een voorsprong van vijf
punten (in het tweepuntensysteem) op nummer twee
Volharding werd DES afgetekend kampioen in haar klasse. Gemiddeld vond de ploeg van trainer Harmsen elke
wedstrijd zes (!) keer het net en kreeg het er maar één
tegen.
Door het kampioenschap wachtte in de strijd om het Oostelijk kampioenschap een tweestrijd met Sparta Enschede. Het werd geen hoogstaande strijd met schitterend
voetbal. Het zal vooral te maken hebben gehad met de
tropische temperaturen waarin de acteurs moesten opereren. ”Er lag vooral over het spel van Sparta een grote
matheid”, schreef Tubantia. Dit weet de krant onder andere aan de 2-4-4-opstelling die werd gehanteerd: veel te
verdedigend. Kom daar tegenwoordig maar eens om.
DES speelde wel in haar vertrouwde 2-3-5-formatie.
Tijdens de competitie goed voor 59 doelpunten, maar in

Het DES 1 uit 1934
was – zo leert
de overlevering
– een geduchte
tegenstander.

Het is in deze tijd dat een elftal mannen in het rood en
zwart furore maakt op de voetbalvelden in Oost-Nederland en ver daarbuiten, zo zou later blijken.

Linksbinnen en stopperspil
De rappe Dirk Dorgelo, de gebroeders Scholten en Van
Heun, vleugelspeler Ramerman en doelman Jan Kranenborg. Het DES 1 uit 1934 was – zo leert de overlevering
– een geduchte tegenstander. Met name de snelheid van
de aanvallers bracht menig tegenstander in verlegenheid.
Natuurlijk werd er gespeeld met een vijfmansaanvalslinie,
gebruikelijk voor die tijd. Twee verdedigers, drie controleurs ervoor en vijf voorwaartsen op posities waar de jeugd
van tegenwoordig zich geen voorstelling bij kan maken:
linksbinnen, rechtsbinnen en stopperspil.
Het was overigens het eerste seizoen dat er een heuse
trainer voor de groep stond. J.W. Harmsen uit
Enschede mocht zich twee seizoenen lang oefenmeester van DES noemen. En dat deed hij –
getuige de resultaten – met verve. Hij zou later
als trainer nog eens terugkeren naar Nijverdal.
In 1934 had hij dus de beschikking over een
aanvallend elftal.
Het aanvalslustige voetbal uit die jaren komt
misschien wel het beste tot uiting in bijzonder doelpuntrijke uitslagen, die vandaag de
dag eerder doen denken aan korfbal dan aan
voetbal. 6-3 en 4-4 waren eerder regel dan uitzondering. Genoeg te genieten voor het publiek

Gemiddeld vond de
ploeg van trainer Harmsen
elke wedstrijd zes (!)
keer het net en kreeg het
er maar één tegen.
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deze wedstrijd zijn de
doelpunten
schaars.
Een
zeldzaamheid.
Daar lijkt het overigens
aan het begin van de
wedstrijd niet op. Binnen een paar minuten
zet rechtsbuiten Henk
Scholten DES op voorsprong. Een verdwaalde voorzet waait over
de doelman binnen. Het
zou – op een volgens de
dienstdoende journalist
onterecht afgekeurde
goal van Sparta na – het
enige doelpunt blijken.

Kwartfinale: mooi affiche, geen wedstrijd
Door de overwinning
tegen Sparta mocht
DES aantreden in de
kwartfinale van het
Nederlands kampioenschap. De wedstrijd had
een schitterend affiche:
DES – DOS (Kampen). In
twee wedstrijden zou
uitgemaakt worden wie
door zou stomen naar
de halve finale. De eerste wedstrijd was razend spannend en eindigde in een krappe 4-3
thuisoverwinning voor
DES, de tweede zou dus
garant staan voor een
flinke dosis spanning.
Het affiche was schitterend, afgetrapt werd er echter nooit. Een week voor
de strijd los zou barsten werd DOS namelijk uitgesloten
van verdere deelname door de Nederlandsche Christelijke Voetbalbond. ”Naar we vernemen is D.O.S. 1 uit Kampen van Bondswege uitgesloten van verdere deelname,
zoodat de voor zaterdag vastgestelde wedstrijd D.O.S. 1
– D.E.S. 1 niet doorgaat”, schreef Tubantia. De reden voor
de diskwalificatie was een zondagactiviteit van de Kampenaren. Het Bondsbestuur kwam erachter dat DOS een
wandeltocht had uitgeschreven op een zondag. Dat was
de bond te gortig, waarna de Kampenaren linea recta uit
de competitie werden genomen. Zonder te spelen had
DES zich zomaar gekwalificeerd voor de halve finale.
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200 flessen Hengeloosch bier
Net als tegenwoordig werd het kampioenschap in
1934 natuurlijk gevierd. De bestuursverslagen spreken van ‘een gezelligen avond’. En gezellig zal het
geweest zijn in zaal Tiemen de Jong. De 200 flessen
Hengeloosch bier, 100 flessen limonade en 6 flessen Voorburg die hiervoor door het bestuur werden
aangeschaft zullen ongetwijfeld een duit in het zakje
hebben gedaan.
Van de zang werd een piano geleend voor de vrolijke
muzikale noot. Daarnaast was er een verloting met
‘mooie prijzen’ die door leden zelf beschikbaar werden
gesteld. Wat te denken van 2 duiven, 2 jonge konijnen,
een geluidsdier en een schroevendraaier? Daarnaast
werd een taart op ‘Americaansche manier’ verkocht.

DES - Ajax
En toen kwam Ajax uit de koker rollen. Ajax Veenendaal
welteverstaan. Eerst ging de Nijverdalse delegatie op bezoek in Veenendaal. Op een volgens de krant ‘slecht, oneffen en smal‘ terrein bakten beide ploegen er niet veel van.
DES kwam op de matige grasmat uiteindelijk wel als winnaar uit de bus. Het werd 1-2 en dus was een gelijkspel in
het eigen Nijverdal genoeg voor een plaats in de finale van
het landskampioenschap.
De thuiswedstrijd was er één om de vingers bij af te likken,
zo leren de verslagen. DES ging als een komeet van start in
eigen huis. Vleugelspeler Ramerman zette de ploeg al snel
op voorsprong door alert te reageren toen de doelman van
Ajax de bal niet goed kon verwerken. Even later stuitte een
schot via de onderkant van de lat achter de doelman van
de Veenendalers. Omdat publiek en voetballers je bij het
woord doellijntechnologie destijds voor volslagen idioot uit
zouden maken en omdat de leidsman tot ergernis van Ajax
van mening was dat de bal wel degelijk de lijn had gepasseerd, stond het pardoes 2-0.
En DES denderde door. Hoewel ‘doordenderen’ volgens de
verslaggever van dienst niet helemaal de lading zou dekken. Hij noemde het spel van beide ploegen ‘loom en laksch’. Feit is in ieder geval dat de rappe Dirk Dorgelo kort na
de 2-0 zomaar door mocht lopen naar de doelman, hem
omspelen en de 3-0 aantekenen. ”Buitenspel”, vonden
de spelers van Ajax.
”Neen”, zei de leidsman, waarop het elftal van Ajax Veenendaal demonstratief
van het veld liep. Na
een korte pauze besloten de mannen
toch maar verder te
spelen.
Of dat een goed plan
was? Nou, nee. DES

liep via een penalty van Jan Toeters en een doelpunt van
Hofman uit naar 5-0, voordat Ajax vlak voor rust eindelijk
iets terug kon doen. Het werd in de tweede helft zelfs nog
5-3, omdat de verdediging van DES volgens de krant ‘wat
vreemde dingen’ deed. Ramerman maakte echter met een
lobje over de uitkomende doelman aan alle illusies van Ajax
een eind. 6-3, DES ging naar de finale van het landskampioenschap.

Een mooie avond in augustus 1934
Het is maar goed dat ‘op vakantie gaan’ in de jaren dertig niet echt veel gebeurde, want de finale om het landskampioenschap van de Christelijke Nederlandse Voetbalbond speelde DES op 18 augustus. Op neutraal terrein in
Apeldoorn wachtte
de laatste horde op
weg naar eeuwige
roem. Die horde
luisterde naar de
naam DVV Utrecht.
Het werd opnieuw
een doelpuntenspektakel. In de
eerste helft bleken
de ploegen redelijk
goed tegen elkaar
opgewassen. De
spanning zit de
spelers duidelijk in de benen. DES oogt sterker, maar moet
na dertien minuten een achterstand slikken. Dankzij de
goaltjesdieven in de voorhoede van DES staat rood-zwart
echter bij rust alweer met 2-1 voor. J. Scholten maakt gelijk en kort voor rust valt ook de 2-1.
Of er doping in de thee heeft gezeten weten we niet,
maar de start van de tweede helft was uitmuntend van
DES-zijde. In een kort tijdsbestek liep de ploeg uit naar
maar liefst 5-1, waarbij de laatste goal door de kranten
wordt omschreven als de mooiste van de middag. ”In de

tweede helft kreeg de voorhoede van
DES, welke voor dezen wedstrijd een geheele wijziging
had ondergaan, een bevlieging!”, aldus de dienstdoende
journalist. Let vooral ook op het gebruik van het uitroepteken. De zuinige verslaggevers in die tijd waren er niet zo
scheutig mee. De beste man moet zich op die middag in
Apeldoorn dus wel goed vermaakt hebben met de ‘bevlieging’ van de DES-spitsen.
En dat blijkt wel uit zijn korte analyse van het spel. ”Het
spel van DES was niet alleen beter dan dat der DVV-ers,
wat den doorslag gaf was het feit dat DES steeds haar
tegenstanders te vlug af was.”
DVV wist overigens nog wel twee keer te scoren, maar
het bleef bij 5-3, waardoor DES zich voor de eerste en zo we nu weten
– voorlopig laatste
keer landskampioen van Nederland
mocht
noemen.
Een
topseizoen,
want ook de beker
werd gewonnen
en ook het tweede
werd kampioen.
Het verleidde de
verslaggever van
de Apeldoornsche
Courant tot de
woorden: ”Alles met alles een prachtig succes voor deeze
vereeniging.”

”In de tweede helft kreeg
de voorhoede van DES,
welke voor dezen wedstrijd
een geheele wijziging had
ondergaan, een bevlieging!”

Gaan we dit ooit nog evenaren?
Het lijkt een utopie dat ons eigen DES ooit nog weer op
het hoogste schavot zal prijken als landskampioen. In
1953 waren ‘we’ er nog eens dichtbij, met een derde plaats
op het algeheel zaterdagkampioenschap voor amateurs.
Maar zou het tegenwoordig nog kunnen? Dromen kan
altijd. Misschien moeten we het overigens helemaal niet
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willen. De motivatie voor de mannen van 1934 was kameraadschap en liefhebberij, waar de topamateurs van
tegenwoordig met een goed gevulde beurs door het leven
gaan als semiprofs. DES kiest voor de basis van de voetbalsport. Net als in 1934: liefhebberij en kameraadschap.
Met die drijfveer boek je altijd succes.
Bronnen: Krantenarchieven, Nationale Bibliotheek, CNVB,
clubarchief, Harry van Driel.

De dubbel
De jaren in de Christelijke Nederlandse voetbalbond
hebben DES zeker geen windeieren gelegd. Naast het
landskampioenschap werd de prijzenkast ook goed
gevuld met andere bekers. De bondsbeker bijvoorbeeld, destijds beter bekend onder de naam Rotterdammerbeker. Die werd in 1932, 1933 en 1934 gewonnen. En dat betekende dat DES de wisselbokaal
mocht houden.
In 1934 werd dus een heuse dubbel behaald. Al kwam
de beker met ietwat geluk in Nijverdalse handen. DES
had tijdens het bondstoernooi evenveel punten als
de clubs Dindua uit Enkhuizen en opnieuw DVV uit
Utrecht. Scheidsrechter Binnendijk gaf vervolgens
aan dat penalty’s tot een winnaar moesten leiden.
Iedere vereniging moest zes strafschoppen nemen.
Binnendijk besloot dat de vereniging die de minste
strafschoppen zou doorlaten tot winnaar werd gekroond. DES-doelman Jan Kranenborg deed dat het
beste, hij hoefde maar twee keer te vissen. DVV en
Dindua vonden echter dat niet het aantal gestopte strafschoppen, maar het aantal gescoorde strafschoppen leidend moest zijn. Dat aantal bleek voor
elk van de drie verenigingen gelijk, dus dienden de
verliezers een protest in. De CNVB bleef, ondanks een
negatief advies van de KNVB, bij haar besluit, zodat de
beker net als voorgaande jaren voor DES was.

van de velden: DES JO15-1
Tien trainers weten meer dan één. En omdat het best
lastig was om één trainer te vinden voor DES JO15-1, bestaat de trainersstaf van dit elftal uit niet minder dan
tien oefenmeesters.
De vacature aan het begin van het seizoen kon lastig
worden ingevuld door de technische commissie, waarna het tweede elftal besloot om de talenten van de toekomst onder hun hoede te nemen. Vijf koppels van DES
2-spelers wisselen de trainingen van JO15 op dinsdag en
donderdag nu met elkaar af, zodat de leiders Bert Boeve
en Marco Nijenhuis op zaterdag een goed getrainde formatie de wei in kunnen sturen.
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Het heeft de ploeg in de herfstcompetitie nog geen
windeieren gelegd. Net als DES 2 deed de ploeg goed
mee in de titelrace. Uiteindelijk bleek Rohda Raalte net
een maatje te groot voor onze eigen jongens. Met 72
goals voor en 14 tegen gaven zij echter wel een visitekaartje af voor het tweede deel van het seizoen. Er zaten
enkele klinkende zeges bij. Wat te denken van 10-2, 100, 1-12 en 1-11? Alleen Rohda bleek met 4-3 nipt te sterk
en tegen Heino was er een gelijkspel.

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

van de velden:
DES MO13-1
De meiden voetballen dit seizoen in
de 1e klasse 1. Omdat er een aantal
al 13 jaar zijn of dit jaar nog worden,
is het team ingeschreven als dispensatieteam. Zowel in de competitie als
in het bekertoernooi gaat het goed en
we strijden nog op alle fronten mee.
We begonnen goed aan de competitie; de eerste wedstrijden werden vrij
gemakkelijk gewonnen. Vaak gingen
we met een kleine voorsprong de rust
in en werd er in de tweede helft grotere afstand genomen. Na de herfstvakantie werden de wedstrijden
moeilijker, maar mede door de strijdlust van de meiden werden ze toch
nog winnend afgesloten. Deze strijdlust kwam in de thuiswedstrijd tegen

SDC’12 zeker goed van pas. We voetbalden een slechte eerste helft en
daardoor gingen we met een 0-3 achterstand de rust in. Dit was voor de
meiden een ongewone situatie, maar
na een peptalk en een bemoedigende
teambespreking werd er met goede
moed aan de tweede helft begonnen.
Hierin werd er door de meiden in korte tijd 4 maal gescoord, waardoor we
de voorsprong in de wedstrijd weer
hadden overgenomen. Uiteindelijk
wonnen we de wedstrijd met 6-3.
Een uitstekende prestatie waar we
met zijn allen trots op mogen zijn.
Hiermee wonnen we ook onze 9e
competitiewedstrijd. De spanning

nam toe, want ook Avanti W. uit Enschede had nog geen puntenverlies
geleden. De wedstrijd tegen die tegenstander stond op de slotdag van
de competitie gepland. Het was dus
van belang om in de volgende wedstrijden tegen Berghuizen en Neo de
volle winst te pakken, om op 17 december te gaan strijden om het kampioenschap. Tenminste, dat dachten
we. Waar wij ook wedstrijd nummer
10 en 11 wisten te winnen, speelde
Avanti W. eerst gelijk en verloor het
de week daarop. Met 33 punten uit
11 wedstrijden mogen we ons nu al
de trotse KAMPIOEN van de 1e klasse
noemen!
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Rood-zwart bloed
zat bij de geboorte
in onze aderen

Elke sportvereniging heeft families waarvan het lijkt alsof
elk familielid betrokken is bij de club. Als actief speler, als
leider of trainer, achter de bar, of als vaste supporter. DES
is hierin natuurlijk geen uitzondering. Klinkende namen als
Fransen, Titsing, Van Petersen, Scholten, Spenkelink, Van
Keulen en Berentschot: allemaal families van naam en

faam uit heden en verleden van onze club.
In één van de laatste edities van dit magazine besteedden
we aandacht aan de familie Van Petersen. In deze uitgave
een familienaam die zeker niet in dit rijtje mag ontbreken:
Ekkelkamp.

25

Naam:
BERTUS
Leeftijd: 67 jaar
Beroep: Gepensioneerd, voormalig vlakprofielslijper bij Thales / Holland Signaal
Apparaten
Hobby: Voetbal, fluiten, fietsen, krant & VI lezen,
muziek luisteren (Back to the sixties)
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Naam:
JEFF
Leeftijd: 37 jaar
Beroep: Commercieel projectleider bij
Van Keulen Interieurbouw
Hobby: Voetballen, hardlopen, wedstrijden
FC Twente bezoeken samen met
vrienden, Pa, Sean & Ian

Naam:
Leeftijd:
Beroep:
Hobby:

MONIQUE

44 jaar
Commercieel medewerker Binnendienst
Crossfit training, lezen

Naam:
Leeftijd:
School:
Hobby:

SEAN

Naam:
Leeftijd:
School:
Hobby:

IAN

Naam:
Leeftijd:
Beroep:
Hobby:

MELANIE

Naam:
Leeftijd:
Beroep:
Hobby:

MICHEL

Naam:
Leeftijd:
School:
Hobby:

FLORIAN

Naam:
Leeftijd:
School:
Hobby:

PERSIJN

11 jaar
De Meander: groep 8
Voetballen (keepen), reptielen
(baardagamen en vooral slangen),
Freek Vonk, FC Twente

41 jaar
Docent Economie op een MBO
Voetbal en op vakantie gaan

9 jaar
De Meander: groep 6
Voetballen (keepen), FC Twente,
spelen met vriendjes, crossen op BMX,
gamen op de tablet

6 jaar
Prinses Marijkeschool
Voetbal en op vakantie gaan

41 jaar
Teamleider HBO Rechten Saxion
Voetbal en op vakantie gaan

6 jaar
Prinses Marijkeschool
Voetbal en op vakantie gaan

Vraag een willekeurig lid van DES om iemand van de familie Ekkelkamp te noemen en de kans is zeer groot dat
dit Bertus of Jeff zal zijn. Vader en zoon zijn namelijk twee
heren die niet weg te denken zijn uit onze vereniging. Bestuurslid, wedstrijdsecretaris, clubbladredactie, leider, trainer, barmedewerker, jeugdcoördinator, scheidsrechter: er
zal binnen vv DES waarschijnlijk geen functie te vinden zijn
die niet door een Ekkelkamp bekleed is. Bertus is jaren leider geweest van zoon Jeff, toen die nog in de jeugd speelde. Jeff op zijn beurt heeft het stokje inmiddels overgenomen en is een aantal jaar geleden als trainer begonnen bij
de mini’s, toen zijn oudste zoon Sean, vanzelfsprekend,
bij DES kwam voetballen. Via hem kwam ook zijn vrouw
Monique in aanraking met DES en zij is ook regelmatig als
barmedewerker te vinden in de
kantine. Het mag inmiddels duidelijk zijn: de familie Ekkelkamp
is een echte DES-familie.
Sinds een aantal jaar moet opa
Bertus zijn aandacht verdelen
over maar liefst vier kleinzonen
die in de jeugd van DES hard
aan de weg timmeren. Sean en
Ian, zonen van Jeff en Monique, zijn beiden keeper. Sean
staat onder de lat bij JO13-2 en Ian bij JO11-3. De zonen
van dochter Melanie en Michel Bonte, Florian en Persijn,
spelen inmiddels ook bij de jeugd van DES in JO9-5. Persijn is een bikkelharde verdediger, terwijl zijn broer Florian
een geslepen aanvaller is, met een neusje voor de goal. Het
gaat hard met beide jongens, want vanaf het moment dat
ze de overstap maakten van de mini’s naar JO9, ging er nog
geen wedstrijd verloren en zijn ze al twee keer kampioen
geworden!
Vader Michel is als ‘koale kaante’ altijd speler geweest in
het zesde en heeft, na een aantal jaren gestopt te zijn als
speler, inmiddels de schoenen weer uit het vet gehaald. Hij
speelt met zijn sublieme techniek in de 35+ competitie.

want alle vier de kleinzoons staan die ochtend in de wei.
Als scheidsrechter fluit hij vaak de wedstrijden van Florian
en Persijn. Daarna snel douchen om bij Ian en Sean achter de goal te staan. Bertus: ”Van mijn 4 mannetjes kan
ik reuze genieten. Vroeger volgde ik Jeff natuurlijk ook op
de voet, dat ging dan fanatiek. Bij mijn kleinzoons ben ik
rustiger.”
Als de jongens gevoetbald hebben wordt er ’s middags
vaak ook nog even gekeken bij Jeff, al voetballen de jongens eigenlijk liever zelf in de pannakooi. De heren kunnen
echter wel feilloos aangeven wat hun vader goed kan en
wat beter zou moeten: ”Hij kan goed scoren. Het liefst met
een stiffie of boogbal. Hij zou alleen wat minder moeten
praten in het veld.” Monique knikt: ”In het veld is Jeff soms
een echte etterbak, maar ja…
dat fanatisme hè!”

DES… meer dan voetbal

Leiderschap

DES voelt voor de familie Ekkelkamp als familie. Roodzwart bloed stroomde bij de geboorte al door de aderen
(”De kleur groen kennen we alleen van het gras…”). Ze
brengen naast thuis, werk en school veel tijd door op sportpark Gagelman en zijn zowel op de velden, voor en achter
de bar als in de bestuurskamer te vinden. De zaterdag is
simpelweg voor de voetbal. Monique: ”Naast de liefde voor
hun gezin is er voor Jeff en Bertus ook altijd de liefde voor
voetbal in het algemeen en voor DES en FC Twente in het
bijzonder. Dat zit er gewoon in en dat krijg je er
niet meer uit.”
Een zaterdag zonder even op sportpark Gagelman te zijn geweest is voor de familie Ekkelkamp
eigenlijk niet compleet. Met name opa Bertus
heeft op zaterdagmorgen een vol programma,

Zowel Bertus als Jeff zijn jeugdleider of -trainer geweest.
Bertus was zelfs jarenlang leider van Jeff en bewaart hier
goede herinneringen aan. ”Ik was grensrechter bij de
D-C-B junioren, met trainers als Chris Titsing, Emile Staman en Herman Nieuwenhuis. Weekendje Weerselo op de
camping met Emile, Poepie en 15 B-junioren… geweldig!
Ook de Silkeborg Cup in Denemarken met Herman was een
mooie ervaring. Toen Jeff naar de A1 overging, ben ik gestopt, Hij moest de A-selectie op eigen kracht gaan halen

"De kleur groen
kennen we alleen
van het gras"

Fanatisme

Het woord is inmiddels twee
keer gevallen. De heren Ekkelkamp staan er bekend om. Bij
alles wat ze doen komt een bepaalde gedrevenheid naar boven. Of het nu trainen, voetballen, leiderschap of het oefenen voor de playbackshow is. In het veld vertaalt zich dat
in de wil om per se te willen winnen. Het blijkt echter niet
een typische ‘Ekkelkamp-trek’ te zijn. Jeff: ”Dit komt gek
genoeg meer van mijn moederskant, dan vanuit de Ekkelkamp-kant. Wanneer Ma ergens voor ging, dan was het
ook altijd meer dan 100%. Ik zal eerlijk zijn dat dit niet altijd
een fijne eigenschap is. Gelukkig kent Monique mij goed
en zij staat dan ook achter mijn beslissingen en geeft ook
tegengas wanneer nodig. We verwachten deze drive echter niet van onze jongens, al leren we ze wel dat wanneer
je ergens voor gaat, dit wel betekent dat je 100% of meer
inzet moet tonen. Hierin zijn Monique en ik wel elkaars
gelijken.”

Een ‘Ekkelkamp’ is fanatiek,
enthousiast en gedreven
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en ik wilde niet dat er op welke manier ook gedacht zou
kunnen worden dat ik hem zou helpen. Gelukkig haalde hij
het een jaar later ook.” Jeff zelf is begonnen als trainer van
de mini’s en typeert zichzelf als een trainer die enthousiast, fanatiek en gedreven is. Op dit moment is hij coördinator voor de selectieteams (JO9 – JO11 – JO13). ”Ik vind het
erg belangrijk dat iedereen zich goed en prettig voelt binnen de jeugdafdeling van DES. De uitdaging blijft hierin wel
dat we het niveau en de kwaliteit van onze spelers willen
verhogen. Deze balans vinden en houden is een enorme
uitdaging.
We zijn met elkaar druk bezig om de organisatie zo in te
richten dat voor ieder team de voorwaarden en mogelijk-

heden aanwezig zijn om te spelen en te presteren. De komende tijd zal er veel tijd en energie in het kader (leiders
/trainers) gestoken worden om hier het niveau nog hoger
te krijgen.”

Toekomst
”Dan zijn we een stabiele tweedeklasser, met hopelijk een
Ekkelkamp onder de lat in DES 1. Een club met een mooie
jeugdafdeling die op hoog niveau speelt. Ook een club waar
iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Er zitten dan
nog meer ”echte” DES-mensen in onze organisatie en met
elkaar bouwen we deze mooie club uit!”

Voetbalplaatjesactie
groot succes
De zeer succesvolle voetbalplaatjesactie van Jumbo Supermarkten en
voetbalvereniging DES loopt ten einde. Iedereen heeft zijn best gedaan
om alle plaatjes in het boek te verzamelen, maar nog niet iedereen heeft
het boek al vol.
Onderling werden er al veel plaatjes
geruid en om nog meer plaatjesboe-
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ken compleet te kunnen maken, werd
er afgesproken dat alle spelertjes op
zaterdag 11 december hun albums en
dubbele plaatjes mee konden nemen
naar de kantine. Na de oefenwedstrijd tussen DES JO9-5 en DES JO9-3
kwamen broodtrommels en theedozen vol voetbalplaatjes op tafel en
vol enthousiasme gingen de kinderen
aan de slag.

Vele plaatjes verwisselden van eigenaar en met dank aan de ouders, die
hun kinderen fanatiek hielpen, werden de laatste gaatjes gevuld.

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

Deze samenwerking
is voor ons uniek!
Fysius Rugexperts en DES hebben
sinds kort een samenwerkingsverband. Dit was voor mij een mooie reden om een afspraak te maken met
Arjan Tijhuis, algemeen directeur van
Fysius Rugexperts. Door Ellen Zwaving (marketing en communicatie)
werd ik op een avond uitgenodigd aan
de Bedrijvenweg 7 voor een afspraak
met Arjan.
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Wie is Fysius?
Er zijn ontzettend veel mensen die
wel eens rugklachten hebben. In veel
gevallen gaat dit na verloop van tijd
gewoon weer over. Rugpijn kan te
maken hebben met stress, te weinig
of eenzijdig bewegen, of andere factoren. Ook kan het bijvoorbeeld een
wervel zijn die verkeerd zit, of een zenuw die bekneld zit.

Fysius is de grootste gespecialiseerde
fysiotherapiepraktijk van Nederland.
Ze zijn gespecialiseerd in eerstelijns
rugrevalidatie en behandelen acute
en chronische klachten die met de
wervelkolom te maken hebben. In
totaal werken er ongeveer 160 medewerkers, waarvan meer dan 100 fysioen manueel therapeuten, verdeeld
over 28 praktijken in heel Nederland.

Alle therapeuten zijn intern opgeleid op het gebied van bekken-, nek-,
schouder- en rugklachten. ”Wat ons
onderscheidt ten opzichte van andere
fysiotherapiepraktijken, zijn de aantoonbare resultaten die wij leveren”,
zo vertelt Arjan. ”Bij elke patiënt stellen wij vooraf een specifiek doel vast.
Tevens worden de verwachtingen van
de cliënt goed in kaart gebracht en gecommuniceerd. Na elke behandeling
meten wij met gevalideerde meetinstrumenten en periodiek met een
speciale rugscan goed of het gestelde
doel nog haalbaar is. Aan de patiënt
kunnen wij zo duidelijk aangeven of de
behandeling op schema loopt, of dat
de behandeling juist geïntensiveerd
of gewijzigd moet worden. Ook als er
uit metingen blijkt dat het doel helemaal niet behaald kan worden moet
je ten opzichte van de patiënt eerlijk
zijn. Wij behandelen niet als de kans
klein is dat er niet voldoende resultaat
behaald kan worden. Wij staan echt
voor aantoonbaar resultaat. Dit lukt
natuurlijk alleen als ook de cliënt
zelf participeert in het behandelproces, door bijvoorbeeld zijn of
haar levenspatroon aan te passen, de juiste oefeningen thuis
te doen en goed te letten op de
juiste houding en belasting van
het hele lichaam. Verder hebben
wij een goede samenwerking
met huisartsen, specialisten in het
ziekenhuis en collega-fysiotherapeuten”, zo vertelt Arjan verder. ”In de
zomer van 2015 zijn wij verhuisd naar
het nieuwe pand aan de Bedrijvenweg
7 in Nijverdal. Hier hebben we nu ons
nieuwe hoofdkantoor met een landelijk opleidingscentrum en een fantastisch gespecialiseerd behandelcentrum voor mensen met rugklachten.
Uit heel Twente zien wij inmiddels
honderden patiënten per week in ons
nieuwe centrum. Begin 2016 zijn wij
dus in Nijverdal gestart met het 28e
behandelcentrum in Nederland.”

Tot zijn 16e voetbalde hij tot aan de
C1 bij DES. ”Ik voetbalde onder andere
samen met Ronald Poelakker, Joost
Mensink en Berthold Ponsteen”, vertelt Arjan. ”Onze trainers waren Ben
van de Velde en Jan Pontsteen. Zaterdag was vroeger voor mij echt een
DES-dag. De hele dag bij de voetbal en
’s middags het 1e kijken.
Toen ik 15 jaar oud was, begon mijn
vader voor zichzelf met ”Homelight”.
Mijn vader, Willem Tijhuis, heeft vroeger ook nog bij DES gevoetbald. Ze
noemden hem altijd Abe omdat hij
klein was en ontzettend snel. Later
heeft mijn vader ook nog bij SVVN
en Hulzen gevoetbald”, zo vertelt Arjan. ”Het gevoel bij DES is, doordat
ik vroeger daar heb gevoetbald, altijd
goed. Het is een fijne, leuke en warme
club en ik heb er goede herinneringen
aan overgehouden. Voetballen met
vriendjes, elke zaterdag kijken naar
het 1e met Gerben Molenaar op goal,
Harry Poorterman in de achterhoede
en Dickie Bergman als rechtsbuiten.

Arjan en DES

”Nadat mijn vader met ”Homelight”
was begonnen, ben ik direct bij hem in
de zaak gegaan. Ik heb de mavo nog

Naam:
Leeftijd:
Beroep:
Getrouwd:
Hobby’s:

ARJAN TIJHUIS

46 jaar
Algemeen directeur Fysius Rugexperts
met Marieke
Samen hebben ze 4 dochters
sporten, vakantie, skiën en zeilen en
natuurlijk mijn grootste hobby: werken

wel afgemaakt”, zo vertelt Arjan. ”Ik
ben toen ook gestopt met voetballen.
Na een aantal jaar heb ik ”Homelight”
van hem overgenomen. Ik ben dus eigenlijk vanaf mijn 17e al ondernemer.
Ik heb ”Homelight” toen verder uitgebouwd en dat is uiteindelijk overgegaan in ”Lumio lichtprojecten en installatietechniek”. Hier ben ik tot
aan 2004 mee doorgegaan. Vanaf 2004 heeft mijn broer Wilfred
- die overigens ook nog jaren bij
DES heeft gevoetbald - Lumio
overgenomen en verder succesvol uitgebouwd. Ik besloot toen
alleen nog maar dingen te gaan
doen die ik echt leuk zou vinden.
Na 2,5 jaar kwam ik er echter achter
dat het juist het ondernemen was
dat wat ik het allerleukste vind om
te doen. Vandaar dat ik er ook weer
opnieuw mee ben begonnen”, aldus
Arjan.

"Zaterdag was
vroeger voor mij
echt een DES-dag"

Arjan Tijhuis werd 46 jaar geleden geboren aan de Smidsweg in Nijverdal.

Toen ik onlangs weer bij DES was,
was ik verbaasd over de mooie slag
die gemaakt is met de accommodatie
en de nieuwe kleedruimtes. Ook zag
ik nog steeds een leuke, enthousiaste club met veel vrijwilligers aan het
werk. Dat zie je echt niet bij elke club.
Ook het G- team is natuurlijk fantastisch. Hoe enthousiast deze jongens
zijn en hoe leuk er training en begeleiding wordt gegeven door trainers,
begeleiders en ouders: prachtig om
te zien. Heel af en toe ga ik daar wel
eens kijken. Echt genieten!”

Een geboren ondernemer

”Met mijn toenmalige compagnon,
die ik kende via het Ravijn waar ik
voorzitter was, hebben wij samen de
plannen gemaakt om Fysius op te
starten. Ik met mijn achtergrond als
ondernemer en hij als fysiotherapeut.
Deze samenwerking heeft ongeveer
2,5 jaar geduurd. Daarna ben ik alleen
verder gegaan. Ik heb Fysius met mijn
collega’s vervolgens verder uitgebouwd en doorontwikkeld tot wat het
nu is.”
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Arjan en Fysius
Arjan Tijhuis is de algemeen directeur
van Fysius Rugexperts. Hij houdt zich
voornamelijk bezig met visie, strategie en financieel & commercieel
beleid. Arjan verzorgt ook de contacten met zorgverzekeraars en grote
bedrijven. Een werkdag ziet er voor
hem heel divers uit. Managementteamvergadering, marketingoverleg,
strategisch overleg, of hij
maakt afspraken metzorgverzekeraars, collega-ondernemers en brancheorganisaties. Onlangs is Arjan nog
met vier collega’s vijf dagen
bij het Wereld Rugcongres
in Singapore geweest. Hier
werden door honderden
wetenschappers de nieuwste inzichten in het effectief
behandelen van rugklachten
gepresenteerd.

wat wij doen. Dat zie je al aan de vestiging in Nijverdal bijvoorbeeld. De
vraag is enorm, terwijl je nog maar
te maken hebt met een plaats van
rond de 25.000 inwoners. In een stad
als Amsterdam is er genoeg potentie
voor meerdere vestigingen. Een groei
in het aantal vestigingen is daarom
ook een van de doelstellingen voor de
toekomst”, aldus Arjan.

mijn oude club van vroeger. Inmiddels werkt Majella Broekman, jullie
wel bekend, bij Fysius Nijverdal. Omdat wij kort geleden een nieuwe vestiging hebben geopend in Nijverdal,
leek het mij leuk en goed om ook een
samenwerking met DES aan te gaan.
Op deze manier kunnen alle leden
van de club kennismaken met Fysius Rugexperts. Als tegenprestatie
hebben wij daarom jullie behandelruimte helemaal laten
verbouwen en in Fysius-stijl
laten aanpassen. Daarnaast
zullen wij de komende jaren
zorgen voor diverse materialen die nodig zijn voor de verzorging van de spelers. Ook
zijn we nog aan het kijken of
we in de toekomst misschien
nog intensiever kunnen samenwerken. Een voorbeeld
kan zijn om de A- selectie
een uitgebreide rugtest met
trainingsprogramma’s aan
te bieden, of dat zij in de winterperiode een aantal malen gaan trainen in
onze oefenzaal. Tevens geven we de
leden graag rugscholing en bieden we
alle DES-leden een gratis rugadvies
aan. In Nijverdal is deze samenwerking voor ons uniek!”

"We geven de leden
graag rugscholing
en bieden alle
DES-leden een gratis
rugadvies aan"

”Momenteel richten we ons
op het verder uitbouwen van Fysius.
Ons eerste doel is om aantoonbaar
nog betere kwaliteit en zorg te leveren. Het blijft een enorme uitdaging
om aantoonbaar de beste kwaliteit
te leveren voor de patiënt, zorgverzekeraars, werkgevers en gemeenten. Daar zijn we elke dag hard mee
aan het werk. Daarnaast zien wij dat
er gewoon een enorme vraag is naar
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Samenwerking met DES
”Ik ken natuurlijk veel mensen uit
Nijverdal. Daarnaast ken ik er een
aantal die ook bij DES voetballen.
Van mijn oude bedrijf Lumio bijvoorbeeld Bastiaan Gerrits en Arjan van
Dijken. Ook met Lumio hebben we altijd al wel een beetje aan sponsoring
gedaan. DES is en blijft natuurlijk wel

Arjan als aanvoerder
Arjan is zelf behoorlijk sportief. ”Een
aantal keren in de week loop ik hard,
doe ik aan survivaltraining en trap
nog een balletje met een groep ondernemers. Ook aan de Strongmanrun heb ik al een aantal keer meegedaan. Naar mijn mening zonder
succes, omdat ik het podium niet heb
gehaald, haha.”
”Ik heb vroeger altijd als rechtsbuiten of spits gevoetbald. Volgens mij
ben ik ook in mijn werk wel een gepassioneerde aanvaller. Ik doe er in
ieder geval alles aan om de wedstrijd
te winnen.” En of hij zichzelf ook als
aanvoerder ziet, zo vraag ik hem. ”Ik
denk daar wel eens over na. Iedereen
mag dan wel vinden dat ik een aanvoerder ben, maar zo zie ik dit zelf
niet helemaal. Ik geloof dat als je een
team hebt, je als aanvoerder meer de
spreekbuis bent. Je gaat niet in het
veld zeggen wat iemand moet doen
of niet. Uiteindelijk moet er altijd één
fungeren als woordvoerder, maar
alleen bereik je niets. Ook al ben ik
een aanvoerder, alleen lukt het toch
niet. Ik zie een aanvoerder meer als
iemand die echt alles bij elkaar houdt

en als er echt iets is, daar een oplossing voor heeft. Maar het gaat uiteindelijk om het team”, aldus Arjan.

De link met DES
Naast Arjan werken er bij Fysius een
aantal mensen meer met een DESlink; Ellen Zwaving, de vriendin van
tweede-elftalspeler Thijs- Jan Hut,
Bart Meijer (DES 6) als grafisch ontwerper en Majella Broekman, sinds
februari één van de fysiotherapeuten
van Fysius Nijverdal. Ellen en Majella
hebben beiden een rol gespeeld in de
samenwerking met DES.

kelijk gelegd. ”Ik ben in januari 2016
bij Fysius gestart en heb toen direct
de interne opleiding voor rugspecialisatie gevolgd. Vanaf februari 2016
ben ik twee dagen in de week werkzaam bij Fysius in Nijverdal”, zo vertelt Majella. ”Tijdens de open dag van
Fysius heb ik mijn vader Henny voorgesteld aan Arjan. Ik had met Arjan al
wel eens over sponsoring gesproken,
maar nadat dit contact was gelegd, is
het balletje verder gaan rollen. Inmiddels is de nieuwe behandelkamer in
Fysius-stijl gereed en het is heel erg
mooi geworden!”, aldus Majella.

”Ik ben nu ongeveer 2,5 jaar werkzaam bij Fysius”, zo vertelt Ellen. Ik
heb er destijds mijn afstudeeropdracht, een cliëntloyaliteit- en tevredenheidonderzoek, uitgevoerd. Na
mijn afstuderen mocht ik blijven bij
Fysius op de afdeling marketing en
communicatie. Ik houd mij nu onder
andere bezig met social media, het
verbeteren van de website en onlinegerichte marketing. DES ken ik natuurlijk via Thijs-Jan en ik sta hem op
zaterdag geregeld aan te moedigen.”
Majella is zoals bekend één van de fysio’s van DES. Omdat Majella ook bij
Fysius werkzaam is, is de link gemak-
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Gratis
Rugadvies
Rugpijn?
Tijdens voetbal of in het dagelijks leven?
Fysius Rugexperts is de gespecialiseerde fysiotherapiepraktijk in het behandelen van rugklachten.
Denk hierbij aan lage rugpijn, bekkenpijn, nekpijn, spit en hernia. Wij helpen u graag!
Graag nodigen wij u uit voor een Gratis Rugadvies
inclusief Rugscan bij Fysius Nijverdal (Bedrijvenweg 7).
Maak vandaag nog een afspraak via 0548 - 623 055 of kijk op www.fysius.nl

Fysius
Het antwoord op rugpijn

OP HET GEBIED VAN DRANK BENT U
BIJ ONS TREFZEKER!

Trotse sponsor van DES en
Uw specialist in dranken:

Ruim assortiment wijn

Meer dan 160 soorten speciaalbier

Meer dan 280 soorten whisky
MAXIMASTRAAT 10 NIJVERDAL. BIJ BESTEDING VAN 25 EUOR KRIJGT U VAN ONS EEN UITRIJKAART VAN DE PARKEERGARAGE.

Rineke Titsing,
al 35 jaar lang
vrijwilliger
Op een doordeweekse avond ging ik aangekondigd op
stap in Nijverdal. Niet ver van het sportpark van SVVN
wonen rasechte DES’ers. Ze zijn het grootste gedeelte van
hun leven woonachtig in Groot Lochter. Manlief voetbalde
17 jaar in het eerste van DES, was 3 keer waarnemend
hoofdtrainer van het vlaggenschip en is tevens lid van
verdienste van DES. Ik kwam
echter voor zijn vrouw. Niet
alleen erelid van de supportersvereniging, maar ook lid
van verdienste van DES. Al
35 jaar lang is ze vrijwilliger
bij DES. Ze heeft zich ingezet
en hard gemaakt in diverse
functies. Vanaf 1 januari legt ze haar taken in het bestuur
van de supportersvereniging neer. Ze blijft uiteraard actief betrokken. We hebben het over niemand minder dan
Rineke Titsing.

graag actief en sportief bezig en ze genieten van het leven. Rineke en Chris zijn 51 jaar samen. ”We zijn getrouwd
en niet alleen met elkaar, ook met DES”, aldus Rineke. Ze
hebben 2 kinderen: Arnold en Robert. Beide zoons kregen
DES met de paplepel ingegoten. Een ware DES-familie. De
wortels zitten nog diep in de
grond. Arnold is nog wekelijks betrokken bij DES. Vroeger trapte hij zelf ook tegen
een bal, nu fluit hij zijn wedstrijden als clubscheidsrechter. Zoon Alexander keept in
JO19-1 en dochter Kirsten
speelt in Vrouwen 2.
Ook zoon Robert heeft actief
gevoetbald bij DES. Hij bereikte het eerste elftal, waarin
hij 7 seizoenen actief was. Zijn mooiste jaar was zonder
twijfel het jaar waarin DES kampioen werd ten koste van
SVVN. U weet wel: het legendarische kampioenschap,
waar DES vijf punten goedmaakte in de laatste 3 competitiewedstrijden. Ondertussen is hij woonachtig in Borculo
en niet meer actief betrokken bij DES.

"We zijn getrouwd
en niet alleen met
elkaar, ook met DES"

Rineke is 68 jaar en Chris 70. Beiden zijn ze sportief aangelegd. Ze zijn fit en daar zorgen ze dagelijks voor. Ze zijn
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Alvorens ik een
vraag kan stellen,
pakt Rineke aantekeningen erbij.
Twee A4’tjes vol
met activiteiten die
ze de afgelopen 35
jaren uitgevoerd
heeft. Het is goed
voor te stellen dat
ze dit moest voorbereiden: het is
Naam:
RINEKE TITSING
een hele waslijst
Leeftijd:
68 jaar
Burgerlijke staat: gehuwd en 2 kinderen:
met activiteiten en
Arnold en Robert
Werk:
Vrijwilliger bij DES,
jaartallen. Rineke
Krönnenzommer en de
begint in 1980 met
wereldwinkel
Mijlpaal:
35 jaar vrijwilliger bij DES
haar vrijwilligerswerk bij DES. Op
dat moment is er een ”club van 6 mannen”, een activiteitengroep die was opgericht om het 60-jarige bestaan van
DES in 1982 vorm te geven. Rineke Titsing en Dinie van de
Velde werden benaderd en hieraan toegevoegd. ”We organiseerden fancy fairs en rommelmarkten om het 60-jarige
feest van DES te bekostigen.” Daarnaast hebben Rineke
en Dinie jarenlang elke zaterdag slaatjes (”Of slaartjes,
zoals Joop Ravenshorst
altijd zei”) verzorgd in
de kantine. Ook dat geld
ging naar het 60-jarige
feest en later naar de
supportersvereniging.

me tijdens de rust van een thuiswedstrijd van het eerste
elftal. We kwamen op vele manieren aan sponsorgeld en
bezochten veel winkeliers”, zo vertelt Rineke. In 1984 werd
toenmalig voorzitter Herman Winkels met een smoesje
naar het clubhuis gelokt. Daar aangekomen, bleek het gehele meubilair vernieuwd te zijn. Tafels, stoelen, kleedjes,
gordijnen: alles was vernieuwd op initiatief van de supportersvereniging. ”Zijn gezichtsuitdrukking had je toen moeten zien”, blikt Rineke terug. ”Wat een happening. Knap
dat iedereen dit geheim wist te houden voor Herman.”
In 1987 bestond de supportersvereniging 25 jaar. Het feest
werd bekostigd door een sponsorloop met o.a. Evert van
Benthem, tweevoudig winnaar van de Elfstedentocht. Ook
alle Nijverdalse deelnemers aan de Elfstedentocht deden
mee met de sponsorloop. Het feest begon met een reünie
voor alle oud-bestuursleden. De avond erna volgde het jubileumfeest. Mooie momenten en blijvende herinneringen
voor Rineke.
In 2001 heeft de supportersvereniging opnieuw een grote
verrassing voor het bestuur. Het bestuur van de supportersvereniging deelt mee opnieuw een bedrag van fl. 15.000,beschikbaar te stellen voor aanschaf van nieuw meubilair en
nog eens fl. 10.000,- voor een nieuwe geluidsinstallatie. Ook
het Pannaveld voor de
jeugd is mogelijk gemaakt
door een forse bijdrage
van de supportersvereniging. Daarnaast heeft
de supportersvereniging
het grootste gedeelte van
de lift in de nieuwbouw
betaald, een grote wens
van onder anderen leden
van de supportersvereniging. Pasgeleden zijn nog
nieuwe muziekboxen voor
het clubhuis en het terras
aangeschaft. Dit zijn resultaten waar Rineke als lid van de
supportersvereniging trots op is.

Een kroon op haar
inzet komt in 2007.
Rineke wordt benoemd
tot erelid van de
supportersvereniging

In 1981 treden Rineke en
Dinie toe tot het bestuur
van de supportersvereniging. Een jaar later wordt
Rineke penningmeester.
Deze functie houdt ze
maar liefst tot 2006 vol,
25 jaar. Zoon Arnold is nu penningmeester. ”Het is op deze
manier nog mooi in de familie Titsing gebleven.” Van 2006
tot 2016 is ze medebestuurslid van de supportersvereniging.
Naast dit alles heeft Rineke zich de afgelopen 35 jaar ook
nog ingezet als gastvrouw op de zaterdagmiddagen, voor
de schoonmaakploeg en was ze nauw betrokken bij de uitjes van de jeugd. Denk aan de jaarlijkse bezoeken aan de
pretparken, de sinterklaasavonden enzovoorts.

Goede herinneringen bewaart Rineke aan de vele contacten met sponsors. ”Want als supportersvereniging haalden we onze eigen centen op en dus waren we ook op
sponsorgebied actief met onder andere de omroeprecla-
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Een kroon op haar inzet komt in 2007. Rineke wordt
benoemd tot erelid van de supportersvereniging. Tevens
wordt ze in 2011 benoemd tot lid van verdienste van
vv DES.
Het wildvleesfeest wordt georganiseerd door de supportersvereniging en levert jaarlijks veel geld op. Het bestuur
van de supportersvereniging bedacht om een deel van het
geld (€ 250,-) te schenken aan een specifieke doelgroep
die zich inzet voor DES. Ze besloten dat dit de ”Rineke Titsingbokaal” moest gaan heten en zo wordt jaarlijks met de
nieuwjaarsreceptie deze bokaal inclusief € 250,- uitgereikt.
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De volgende doelgroepen hebben de bokaal ontvangen:
2009/2010 scheidsrechters
2010/2011 schoonmaakploeg
2011/2012 Alpe d’Huzes
2012/2013 begeleiding G-team
2013/2014 organisatie playbackshow
2014/2015 barpersoneel
2015/2016 bouwcommissie
2016/2017 verrassing….
Kom naar de nieuwjaarsreceptie!
Daarnaast houdt de supportersvereniging zich o.a. nog
bezig met de jaarlijkse opening van het seizoen, de medewerkersavond en de nieuwjaarsreceptie en helpen ze bij
de familiedag.
Tot slot mocht Rineke begin dit jaar, samen met Chris, de
nieuwe accommodatie openen. Op de vraag waarom uitgerekend zij dat mochten, antwoord Rineke met een bescheiden glimlach: ”Omdat wij het enige stel zijn waarvan
beiden benoemd zijn tot lid van verdienste.”
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Een imponerende reeks activiteiten van Rineke. Het is
maar goed dat Rineke het interview had voorbereid, anders hadden we het niet in één avond gered. Op 1 januari
stopt ze met haar activiteiten voor de supportersvereniging. ”De bardiensten op zaterdagochtend blijf ik nog wel
doen hoor”, lacht Rineke.
Het was een leuk en inspirerend interview met een bijzondere vrouw. Een vrouw die we moeten koesteren binnen
de gelederen van DES.

"De bardiensten
op zaterdagochtend
blijf ik nog wel
doen hoor"

van de velden: DES JO13-2
JO13-2 heeft de begeleiding en de ouders positief verrast.
De jongens hebben vanaf het begin het spelen op een
groot veld en de bijbehorende nieuwe regels uitstekend
opgepakt.
Ondanks dat we in de beker met 2 verliespartijen en 1
overwinning werden uitgeschakeld, was het wel duidelijk
dat er potentie in deze groep zit.
De groep jongens past perfect bij elkaar en ze hebben veel
plezier bij de trainingen en wedstrijden. Het ging zelfs zo
goed dat we tot het einde meegestreden hebben om het
kampioensschap. Helaas hebben we één belangrijke wedstrijd verloren, waardoor we zijn geëindigd op de 2e plek.
Maar toch zijn we zeer trots op deze jongens.

De trainers Frank en Koen hebben de jongens zover weten te krijgen dat het een echt elftal is geworden, dat zich
meer dan voortreffelijk geprofileerd heeft in de 5e klasse.
Omdat we met 2 langdurig geblesseerden zaten, zijn we
vaak geholpen door gastspelers van JO13-1. Ook die jongens werden heel makkelijk in de groep opgenomen. Dit
zegt veel over hoe deze groep in elkaar zit.
Het is mooi om te zien hoe de jongens zich aan elkaar optrekken en elkaar coachen in het veld en op de training.
Met de vele ouders en grootouders die elke zaterdag komen kijken, haalt ons elftal het gemiddeld aantal kijkers
per wedstrijd aardig omhoog. Al met al een elftal om trots
op te zijn!

van de velden: DES MO19-1
Na 8 gespeelde wedstrijden staan we
op een verdienstelijke 6e plaats. De
kans dat we de resterende 2 wedstrijden nog spelen is echter uiterst
klein. Dat brengt ons meteen bij het
steeds groter wordende probleem
van dit team: namelijk het aantal beschikbare en inzetbare speelsters per
week.
Een aantal langdurige blessures
maakt namelijk dat we elke week
best wel krap zitten.
Tel daarbij op de dames die er zo links
en rechts nog wat bijklussen en de
dames die (op afstand) studeren en je
begrijpt dat we soms voor onoverkomelijke problemen staan.
Genoeg daarover, want er valt genoeg positiefs te melden over deze
groep, variërend in leeftijd van 13
tot 18 jaar. We maken het tot dusver
menig tegenstander erg lastig. Een

aantal wedstrijden hebben we zelfs
naar onze hand weten te zetten en
winnend af weten te sluiten. Met een
achterhoede die steeds beter staat en
op elkaar ingespeeld raakt, wordt het
dus in de basis steeds beter en gaat
het elftal makkelijker voetballen. Het
middenveld maakt waarschijnlijk de
meeste kilometers per wedstrijd en
slaagt er grote delen van de wedstrijd
in de voor- en achterhoede goed te
verbinden. De voorhoede is grillig en
af en toe onnavolgbaar. Na snelle
omschakelingen en voetballend op
de counter zijn ze vrijwel onhoudbaar
en een plaag voor elke achterhoede.

met de subtop in onze competitie.
Vandaag werd echter bekend dat één
van de dragende en meest talentvolle
speelsters ons gaat verlaten om voor
Hellendoorn te gaan voetballen. We
wensen Esmay en haar vader veel
plezier en succes daar.
Het spelerstekort wordt hiermee een
nog groter probleem. We gaan er de
komende weken keihard over nadenken, maar ook hiervoor bedenken we
waarschijnlijk wel weer een oplossing.

De trainingsopkomst kan echt nog
wel beter, maar er is over het algemeen niks mis met de wedstrijdmentaliteit. De meiden laten zich
goed coachen en indien er technisch
en tactisch het een en ander wordt
bijgeleerd, kan dit team zich meten
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topmerk op het gebied van reiniging en onderhoud!

OOK ZONDER
AFSPRAAK

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.

IBZ

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 ! !

Raadgevend
Ingenieursburo

Nathalie Brink

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

Raadgevende
Ingenieurs

Economi sch & betrouw baar. D e kracht van I BZ!

Uw zelfstandig JEMAKO distributiepartner
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

Ontwerpen,
berekenen,
en tekenen
van constructies

Smidsweg 13
Postbus 207
7440 AE Nijverdal
Tel:
Fax:
Email:
Website:

0548-631919
0548-631918
info@ibz-bv.nl
www.ibz-bv.nl
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van de velden: DES JO17-1
De equipe van Joost Mensink, ondersteund door leider
Thijs Schippers en grens Jan Westenberg, is bezig aan
een sterk seizoen, waarbij de strijd om het kampioenschap in de 2e klasse gaat tussen DES en OZC. Dat de
training van Joost zijn vruchten afwerpt, blijkt wel door
het wekelijks beter wordende spel en automatismen
binnen het team. In het bekertoernooi heeft JO19-1 nog
geen nederlaag geïncasseerd. Het elftal speelt op 4 februari een belangrijke wedstrijd voor een plek in de halve
finale.

posities geeft elke speler ook meer dan 100%, wat ook
wordt verwacht. De kwaliteit van deze spelers i.c.m. het
fanatisme gaat er voor zorgen dat u veel spelers gaat
terugzien in het 1e van DES.
Indien u in de gelegenheid bent en zin heeft om een
mooie pot voetbal te zien: wij spelen onze thuiswedstrijden om 12.00 uur. Daarnaast zitten we in een competitie
met De Zweef, Hulzense Boys en Hellendoorn, waardoor
we ook buiten Gagelman vaak in de buurt zijn te bewonderen.

Dit zeer hechte en gedreven team haalt het beste in elkaar naar boven en door de concurrentie op meerdere

van de velden: DES JO13-1
Net na de vakantie begonnen de bekerrondes alweer. De jongens van
DES waren goed uit de vakantie gekomen en wonnen alle drie wedstrijden met ruime cijfers. Dit zorgde voor
veel vertrouwen aan het begin van
de competitie. Voor het eerst werd
er uitgekomen in de tweede klasse
en de doelstelling was om bij de top
drie te eindigen. De start was wel

een domper: na drie wedstrijden was
er nog maar 1 punt gehaald. Er werd
goed gevoetbald, maar het is dan wel
leuk als er ook punten gepakt worden. Dat is daarna eigenlijk prima gegaan. Op het moment van schrijven is
er, na de matige start, zes keer op rij
gewonnen en als het goed is, wordt
de eerste helft van de competitie met
minimaal een derde plek afgesloten.

Ook in de beker werd er een prima
prestatie geleverd. Na een thriller
tegen Balkbrug/Avereest werd de
volgende ronde van de KNVB-beker
gehaald. Halverwege het seizoen
kunnen we zeggen dat JO13-1 prima
op koers ligt om er een fantastische
tweede seizoenshelft van te maken.

van de velden: DES JO19-1
Na jaren van afwezigheid is er dit jaar weer een JO191 (voorheen A1). Dat het in deze leeftijdscategorie even
wennen was voor deze jonge groep is een understatement, de eerste wedstrijden in zowel beker als competitie
werden ruim verloren.

compact spel werden inmiddels dan ook al meerdere
overwinningen binnengehaald en is de aansluiting met
de middenmoot gevonden. DES JO19-1 staat daarbij onder leiding van trainer/coach Jelle van Egmond en leiders
Bertho van Petersen en Arjan Poelakker.

Op fysiek/dynamisch vlak hebben de jongens het zwaar,
op techniek kan echter veel goed worden gemaakt! Met
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Column
Op het moment dat je je eerste stapjes op deze wereld zet, weet je het al: je wilt profvoetballer
worden. Elke keer wanneer je een bal ziet, denk je aan dat droomscenario. Je droomt weg bij het
idee dat jij het winnende doelpunt maakt in dat immens grote stadion. Het eerste woordje dat je
zegt is geen ‘mama’ of ‘papa’, maar ‘voetbal’. Het enige wat telt in dit nog prille leven is voetbal.
Elke avond word je voorgelezen uit een boek met de titel: ”De droom naar de grote oren”. Bij ieder
ander boek viel je niet in slaap en bij ieder ander boek kreeg je de tranen in je ogen. Je wilde maar
één ding horen en dat was voetbal.
Eindelijk had je de leeftijd bereikt om te mogen voetballen. Dezelfde dag heb je de eerste ‘training’. Je bent de hele dag gespannen, je kunt niet stilzitten en vraagt de hele dag hoe laat het
is. Eenmaal aangekomen sta je als eerste op het veld. Je wilt beginnen, maar de rest is er nog
niet. De ‘warming-up’ bestaat uit een vorm van tikkertje en even later roept de trainer iedereen
bij elkaar. Hij deelt een aantal hesjes uit en vertelt dat er een partijtje gespeeld gaat worden.
”Oranje, jullie moeten daar scoren en de anderen moeten daar scoren”, zegt de trainer. De trainer legt de bal neer en je gaat als een razende tekeer. Je rent je de longen uit je lijf en als je de
bal hebt, probeer je zo hard mogelijk te schoppen. Een half uur later is de training voorbij en
loop je voldaan het veld af.
Eenmaal thuis aangekomen vertel je papa en mama hoe goed je wel niet gespeeld hebt en
dat je niet kan wachten op de volgende training. Papa en mama zijn super trots op je en
brengen je de volgende keren met een glimlach naar de voetbal. Na een aantal trainingen
komt de trainer naar papa toe.
”Jij bent de vader van Klaas-Jan?”, vraagt de trainer.
”Ja, ik ben de trotse vader van Klaas-Jan. Hij doet het goed hè?”
”Hij toont inderdaad heel veel inzet en hij ligt goed in de groep.”
”Dat dacht ik al, onze Klaas-Jan is zelf ook heel blij en vertelt dat hij een van de besten is.”
”Daar wilde ik het net met u over hebben, ik zou willen vragen of Klaas-Jan misschien
keeper zou willen worden. Om eerlijk te zijn is hij niet een van de beteren. Ik denk dat hij
meer kans maakt als keeper, want die hebben we nog niet...”, aldus de trainer.
In de auto terug vertel je weer hoe leuk het was en hoe goed je wel niet gespeeld hebt.
”Klaas-Jan, de trainer kwam naar mij toe en hij vond je ook heel goed. Maar hij denkt dat
je nog beter in keepen bent. Lijkt je dat iets?”
”Heeft hij dat echt gezegd? Ja, als ik daar nog beter in ben, dan wil ik dat heel graag!”
20 jaar later is Klaas-Jan speler bij het 7e elftal van de plaatselijke voetbalvereniging
DES. Nog steeds met evenveel plezier en stiekem ook nog steeds met dezelfde droom.
Maar die droom zal nooit uitkomen. Maar een andere droom is wel uitgekomen. DES
is uitgegroeid tot een soort familie van Klaas-Jan. Een warme club waar iedereen
elkaar kent en waar Klaas-Jan veel vrienden aan over heeft gehouden.
Ieder kind heeft de droom om een profvoetballer te worden. Deze droom is voor
weinigen weggelegd. Gelukkig is de droom om in een warm bad terecht te komen
voor vele spelers van DES inmiddels wel uitgekomen. Is dat niet veel belangrijker
dan profvoetballer worden?
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03.02.2017 - MINI-PLAYBACKSHOW
AANVANG: 18:45 UUR, ZAAL OPEN: 18:00 UUR

04.02.2017 - PLAYBACKSHOW
AANVANG: 19:30 UUR, ZAAL OPEN: 19:00 UUR
Ee u w ig e r oe m v o or de w i n n a a rs
* DES 2 (2005) * DES 4 (2006) * DES 1 (2007) * DES 2 (2008) * DES 2 (2009) * DES 3 (2010) *
* DES 4 (2011) * DES 6 (2012) * DES 7 (2013) * DES 2 (2014) * DES 2 (2015) * DES 2 (2016) *
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Café de Kachel
Rijssensestraat 73
7442 MR Nijverdal
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