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inhoud

Marieke Bruggeman, Robbert Flim,
Martin Bronsvoort, Rutger Eissens,
Casper Flim, Gerben Hulsman,
Jasper Bunskoek, Gert de Vries,
Pascal Meulenbelt, Liesbeth Jansen-Gort,
Patrick Nieboer

Anis Leleulija, Ellen Nieboer,
Rogier Piksen, Peter Calkhoven

Frank van Petersen

Foto omslag
Peter Voort stijlvol in actie tijdens
de wedstrijd DES – Go Ahead Eagles
op zaterdag 14 juli 2012 in het kader
van het 90 jarig jubileum.
Foto: P. de Jager
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MANFRED EN HENK-JAN WAANDERS:
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Het seizoen is afgelopen. En hoe! We hebben weer een geweldige familiedag gehad. Altijd een leuke afsluiting van het seizoen. Rest voor de vakantie nog een laatste editie van ons magazine InVorm. Plaatsten wij in
de vorige editie nog een oproep voor nieuwe redactieleden, we kunnen u
nu zeggen dat we er 2 nieuwe redactieleden bij hebben. Liesbeth Jansen
en Matthijs Fransen, welkom! Drie redactieleden die hadden aangegeven
een stapje terug te willen doen werden van dit nieuws zo enthousiast dat
ze besloten hebben om InVorm ook het komende seizoen van verhalen te
voorzien. Top, heren!
Maar voordat we aan het nieuwe seizoen beginnen leunen we even achterover en gaan we genieten van een welverdiende vakantie!
Geniet!
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De zomerstop 2017 is voor de amateurverenigingen een lange zomerstop. De KNVB heeft gehoor gegeven
aan de wens van vele clubs de competitieperioden over een seizoen anders
te laten verlopen. De nieuwe competitie vangt later aan en zal ook later eindigen. Een betere (langere) voorbereiding met een meer complete selectie
is daardoor mogelijk en het spelen van
de competitiewedstrijden onder betere weersomstandigheden is hopelijk
ook het gevolg. Een langere zomerstop geeft de clubs ook meer tijd om
een aantal zaken organisatorisch te
regelen, zoals het goed inspelen op de
nieuwe vormen van het pupillenvoetbal die het volgende seizoen in zullen
gaan. Daarover is al veel gezegd en
geschreven. Meer info daarover vindt
u op onze website.
Een langere zomerstop geeft ook gelegenheid om de accommodatie waar
nodig onder handen te nemen. Onderhoud uitvoeren aan de kleedkamers
en het clubgebouw, het nieuw inrichten van de bestuurskamer, een nieuw
ophangsysteem voor de reclameborden, het dak van het clubhuis voorzien
van nieuwe dakbedekking, optimalisatie van de geluidsinstallatie: zomaar
een aantal zaken die moeten gebeuren. We hopen voor aanvang van het
nieuwe seizoen deze noodzakelijke
verbeteringen gereed te hebben.

Een andere grote wens en ook wel
noodzakelijke aanvulling te noemen,
is het kunnen beschikken over een
kunstgrasvoetbalveld. Op de gemeentelijke agenda was dit onderwerp
reeds geplaatst, maar doordat de hockeyvereniging een extra veld nodig is
en ook onze mede Gagelmangebruiker De Zweef zeer nadrukkelijk de
beschikking over een kunstgrasveld
nastreeft, is na een aantal overlegsituaties en inbreng in BLOS-vergaderingen in samenspraak met Team
Sport van de Gemeente Hellendoorn
het mogelijk maken van 2 kunstgrasvoetbalvelden op Gagelman in een
stroomversnelling geraakt. In 2017
zal hierover politieke besluitvorming
genomen worden en we hopen dat die
besluitvorming positief zal zijn. Over
welke velden aangemerkt zullen worden voor kunstgras zullen nog diverse
overleggen gepleegd worden, waarbij
ook andere zaken met betrekking tot
realisatie aan de orde komen. We juichen deze ontwikkelingen enorm toe.

voor een plek in de nacompetitie, maar
kwam net tekort. Voor beide prestatieteams hopen we dat het seizoen
2017/2018 nog beter verloopt met als
doel mee te doen voor promotie en /
of te promoveren. Wordt de lat daarmee hoog gelegd? Ik denk het niet. Als
je er de laatste 2 seizoenen dichtbij
bent, waarom zou in het 3e seizoen
deze ambitie niet mogelijk zijn? Met
een aantal nieuwkomers in de selectie maken we kwalitatief weer een
stap(je) omhoog.
Met het uitspreken van de ambitie
voor het seizoen 2017/2018, wens ik,
mede namens het bestuur, iedereen
een prettige lange zomerstop toe, alsmede een goede vakantie. Blijf fit, we
zien u graag gezond en wel terug aan
de start van het nieuwe seizoen.
Met vriendelijke groet,
Henny Broekman

Na een goede seizoensafsluiting blikken we nog even terug op de competitie 2016/2017, waarin verschillende
successen geboekt zijn. Een aantal
teams konden hun kampioenschap
vieren, DES 2 kwam in de finale van
de nacompetitie net tekort en greep
naast promotie en DES 1 wist tot het
eind van de competitie mee te doen
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10 vragen aan
Henk Slettenhaar
In deze editie van ‘10 vragen aan’ laten we de 81-jarige oud-speler van het eerste, Henk Slettenhaar aan het
woord.
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 DES 1 al vele jaren met veel plezier. Sinds de
jaren dat ik nog speelde, is er wel veel veranderd: de
accommodatie, de kleedkamers, een prachtig clubhuis
met lift en niet te vergeten de warme douche. Dat was
in mijn tijd wel anders. Ik heb nog meegemaakt dat we
bij W.H.C. na de wedstrijd een teiltje met water kregen om je te wassen. Wat er veranderd is aan het
voetbal van het DES 1 van toen en aan het voetbal
van het DES 1 van nu, is dat er vroeger met een totaal
ander systeem gespeeld werd. Het was destijds met
een vijfmans voorhoede veel meer aanvallend. Te
genwoordig wordt er veel meer vanuit de verdediging
gespeeld en dat vind ik persoonlijk erg jammer. Met
meer aanvallend spel zou het voetbal als kijkspel veel
meer tot zijn recht komen.

2. Bekijk je alle wedstrijden van DES 1?
Nee, ik kijk niet alle wedstrijden van DES 1 meer, maar
wel zo veel mogelijk. Naar de uitwedstrijden ga ik niet
meer toe. Dit jaar heb ik alleen de uitwedstrijd tegen
Lemele gezien. Ik ga wel geregeld naar de derde helft,
even napraten onder het genot van een glas bier!
Heel gezellig!
3. Volg je nog meer teams dan het 1e elftal?
Ja, ik volg alle wedstrijden van onze kleinzoon Mathé
Slettenhaar. Hij voetbalt in D1 en is 12 jaar. Elke zaterdagmorgen ga ik naar de jongens kijken. Of het nu
thuis is, of uit, de opa van Mathé gaat altijd mee!
Meestal is mijn zoon Erik er ook bij. Dan zijn er drie generaties bij elkaar. Het is mooi om te zien hoe de jongens spelen met elkaar en als opa ben ik blij dat ik
dat nog mag meemaken. Aan de spelers van D1 wil ik
nog meegeven dat ze goed moeten samenspelen op
de training. Ik wens ze dan ook heel veel plezier. Op
naar DES 1!
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5. Wie is de beste DES-speler ooit en wat maakte hem zo
bijzonder?
Er waren in mijn tijd veel goede spelers, maar één
speler waar ik veel bewondering voor had was Cas
Woudsma. Op de training was hij erg gedreven. Er
kwamen ook veel toeschouwers naar de training, zeker als Leo Hallo hem trainde.
6. Wie is je favoriete DES-speler uit het huidige 1e elftal
en waarom?
Mijn favoriete DES-speler uit het 1e elftal is Pieter
Rozema, maar daar wil ik de anders spelers niets mee
tekortdoen. Pieter is toch al jaren speler en aanvoerder van de 1e selectie. Als speler is hij een voorbeeld
voor de jongere spelers, zowel in het veld als daarbuiten.
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7. Wat is de meest memorabele wedstrijd die je ooit van
het 1e elftal hebt meegemaakt?
Voor mij was dat de wedstrijd van DES 1 tegen Oranje
Nassau. We wonnen met 10-0 en ik maakte 6 doelpunten. (zie krantenknipsel)
8. Wat vind je van het afgelopen seizoen van DES 1?
Het afgelopen seizoen heeft DES 1 zich van de goede
kant laten zien. Met de 5e plek op de ranglijst in de 3e
klasse D hebben we een mooi resultaat behaald.
Super, houden zo!
9. Wat zijn je verwachtingen voor het komende seizoen?
Wat ik van het komend seizoen moet verwachten is
moeilijk te zeggen. Ik weet niet hoe de selectie er voor
komend seizoen uit ziet. Komen er nog spelers bij,
gaan er nog spelers weg? En hoe zit het met de geblesseerde spelers? Ik hoop dat we komend seizoen
weer bovenin kunnen meedraaien. Een klasse hoger
zou ook heel mooi zijn!
10. Wat zou je tegen het 1e elftal willen zeggen en wil je
zelf nog wat kwijt?
Ik wens alle spelers, trainers en begeleiders een mooi
en een goed seizoen toe! Zet hem op! Blijf er in geloven dat je het kunt, dat is goed voor je zelfvertrouwen en dan gaat het goed komen. Verder wens ik iedereen bij DES een goede toekomst en veel succes.
Door Eendracht Sterk.

UW LOKALE BEVEILIGER, ALTIJD DICHTBIJ

4. Kun je vertellen wat DES voor je betekent?
DES heeft als club heel veel betekend voor mij. In mijn
tijd was er niet veel anders dan voetballen en dat was
wat je veel met je vrienden deed bij DES. Ik weet nog
goed dat wij op het oude DES-veld aan de Spoorstraat
in een kring stonden en moesten leren stoppen en
koppen. Mijn voetbalcarrière is begonnen in het B-elftal, om vervolgens naar het A-elftal te gaan. Hier heb
ik mooie herinneringen aan overgehouden, zoals de
kampioenswedstrijd tegen Huizen en het jeugdtoernooi in Zwolle. Daarna kwam ik als rechtsbuiten in het
1e elftal. Later werd ik midvoor. We hadden in die tijd
veel mooie wedstrijden, waar veel mensen naar kwamen kijken, vaak wel 2 à3 rijen dik.

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

WWW.PREDONSECURITY.NL

Lochtersweg 54, 7442 BR Nijverdal - 0548 760 131 - info@predonsecurity.nl
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DES 1 1978-1979:
Hardwerkend team op
jacht naar promotie!
We gaan terug naar de zomer van 1978
Het Nederlands Elftal verloor de WK-finale tegen gastland
Argentinië en Joop Zoetemelk deed zijn bijnaam "de Eeuwige Tweede” eer aan in de Ronde van Frankrijk. Het was
ook de zomer dat het eerste van DES zich op geheel eigen wijze voorbereidde op het nieuwe seizoen. Dit zou het
tweede seizoen worden onder leiding van Herman Morsink,
die daarvoor reeds met H.H.C. uit Hardenberg kampioen
was geworden. Het eerste seizoen onder deze trainer
was redelijk verlopen, maar 1978/1979 zou na een matige start bekroond worden met het kampioenschap in de

derde klasse B oost van het zaterdagvoetbal. Een memorabel hoofdstuk in de geschiedenis van de Rood-Zwarten.
Temeer omdat het laatste kampioenschap in 1953 werd
behaald en DES 1 onder leiding van Leo Halle promoveerde naar de tweede klasse. Dat was toentertijd de hoogste
klasse in het zaterdagvoetbal. In 1972 volgde helaas degradatie naar de derde klasse.
De wil en de visie om weer door te stromen naar de top
gaven bij het bestuur, de leiding en zeker ook bij het team
van 1978/1979 ongekende motivatie. Het geloof in eigen

kunnen en de deskundige leiding van Herman Morsink
maakten onder andere dat "oonze jongs” clubs als SVVN,
Hulzense Boys en Staphorst het nakijken gaven. Over het
fantastische kampioensfeest in het clubhuis op zaterdag
2 juni en de receptie in Hotel
Dalzicht enkele dagen later
zijn boeken vol te schrijven.
Laten we teruggaan naar het
kampioensjaar van DES 1 bijna 40 jaar geleden.

Het team: spelers, trainer,
leider en grensrechter
Het team van trainer Herman Morsink was een uitge-

de motor en stofzuiger op het middenveld; Henk Samsen linksbuiten en Johan Fransen rechtsbuiten; Hans ter
Avest spits. Rudolf Hekman was halfspeler en Dolf Konijnenbelt voorstopper. Karel Mollenvanger en Henk Lohuis
onder de lat. Hans van Essen
(overleden in 2012) bewees
zich vaak als gouden wissel.
Jan Schutten (bijnaam: Jantje
van tante Jet) als aanvallende halfspeler. Bertus Ekkelkamp was ook dit seizoen
leider. Henk Westenberg was
de man met de vlag.

De combinatie van
routiniers en jonge
honden bracht
de juiste dynamiek
op het veld

balanceerd team. De combinatie van routiniers en jonge
honden bracht de juiste dynamiek op het veld. Er werd gegroepeerd gevoetbald met
een krachtige verdediging, een hardwerkend middenveld
en een snelle voorhoede. Een aantal spelers beschikte
over een dodelijk schot. Tijdens 12 van de 20 wedstrijden
kreeg de achterhoede geen enkel doelpunt tegen en er
werden 29 treffers gemaakt. De mannen die door weer en
wind samen trainden, wel en wee met elkaar deelden op
het veld en buiten het veld, droegen de volgende namen:
Aanvoerder en rechtsback was Chris Titsing;
Henk Hekman en Ben van der Velden in de achterhoede;
Leo Berentschot linksback; Harry Poorterman rechtshalf
en Emil Staman rechtshalf. Mannes van der Velden was

Herman Morsink speelde een
sleutelrol in het succes. Hij
koos niet voor de beste 11,
maar voor het beste team.
Als 18-jarige debuteerde hij als spits bij Heracles en hij
werd geroemd om zijn niet aflatende ijver, zijn timing en
zijn sprongkracht.
De jaren dat hij aan DES verbonden was als trainer (19771980 en 1996-2000) gedroeg hij zich als clubman. Herman
was toegankelijk voor de supporters en was erg sociaal.
Hiervoor komt ook de eer toe aan zijn vrouw die zorgde
voor verbondenheid onder de spelersvrouwen en de kinderen. Naast de trainingen en de wedstrijden werden er
samen bruiloften gevierd en was er het "kroamschudden”.
De trainingen onder Morsink waren snoeihard. Dat begon
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Uitslagen
Gramsbergen – DES
DES - Hulzense Boys
ASV ’57 – DES
DES – SVVN
AZSV – DES
DES – Bergentheim
DOS ‘37 – DES
DES – DZSV
DES -Staphorst
Drienerlo – DES
Hulzense Boys – DES
DES - ASV ’57
SVVN – DES
DES – AZSV
Bergentheim – DES
DES – Gramsvergen
DES – DOS ’37
DZSV – DES
Staphorst – DES
DES – Drienerlo

Herman Morsink koos
niet voor de beste 11,
maar voor het beste team

1-1
1-2
0-1
1-0
2-2
1-1
0-0
2-0
4-0
2-3
0-1
0-0
2-1
3-0
0-0
2-2
1-1
0-1
0-1
3-0

Eindstand 3e klasse B
DES
20
28

29-13

Staphorst
SVVN
Hulzense Boys
ASV ’57
Bergentheim
DOS ’37
DZSV
Drienerlo
AZSV
Gramsbergen

31-23
36-27
31-21
33-27
23-25
27-27
25-30
29-40
22-32
20-40

27
26
24
22
19
18
17
16
13
11

Henk Samsen
Jan Schutten
Hans ter Avest
Harry Poorterman
Hans van Essen
Rudolf Hekman
Johan Fransen
Emil Staman
Chris Titsing
Leo Berentschot

7x
5x
4x
3x
3x
2x
2x
1x
1x
1x

•2 punten per overwinning

al in de weken voor de start van de competitie. Beroemd
en berucht waren de trainingskampen in Papendal en de
Lutte. Daarnaast zijn in het Nijverdalse Kattenbos vele
sporen achtergelaten tijdens de kilometerslange hardloopsessies. Smokkelen was er niet bij, want Morsink wist
exact waar de sluiproutes waren. De "Stut-training” was
een altijd in te zetten alternatief. Omhoog de zandbult op,
weer omlaag en dan met de trap weer omhoog en zo vele
rondes achter elkaar. Bloed, zweet en tranen kostte deze
krachtsinspanning, maar het resulteerde wel in spelers
met een topconditie. Het zorgde bovendien voor teamgeest, eenheid en saamhorigheid. De spelers leerden elkaar
door en door kennen en het maakte dat ze voor elkaar wilden werken en bereid waren elkaars fouten op de groene
mat te corrigeren.
De organisatie rondom het team was ook piekfijn in orde.
Zo was leider Bertus Ekkelkamp onder andere verantwoordelijk voor het kledingbeheer.
Vele wassen werden gedraaid bij hem en zijn
vrouw Ria thuis aan de Korenweg. De dampen kwamen van de tassen af en de shirts
kon je uitwringen.

De aanloop naar het kampioensfeest
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20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Doelpuntenmakers:

De laatste drie wedstrijden van de competitie
had DES het in eigen hand. Uit tegen Drienerlo hield winst DES in de race. Een week later
reisde het team af naar Staphorst. Een spannende partij tegen de Blauw-Gelen. Vier minuten voor tijd gaf Chris Titsing de vrije trap

hoog in het strafschopgebied waar Rudolf Hekman doorkopte naar Jan Schutten die met een fantastische kopbal
de beslissende treffer maakte. De derde wedstrijd was
thuis tegen Drienerlo. Vele supporters stonden "op de bult”
en waren getuige van het dodelijke schot van Jan Schutten
in de 20ste minuut. Topscorer Henk Samsen en Hans van
Essen zorgden voor de 3-0 eindstand.

De dag van het kampioensfeest
Zaterdag 19 mei 1979 zou een legendarische dag worden in de geschiedenis van DES. Een bus vol met spelers

Wat een ontlading, wat een
ontknoping van het seizoen
en wat een bekroning op
het harde werken en geloof
in eigen kunnen!
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en supporters waren richting Enschede vertrokken om de
wedstrijd tussen Drienerlo en Staphorst te zien. Bij een
gelijkspel was DES kampioen en dat zou promotie naar
de tweede klasse betekenen. Toen de eindstand 3-3 was
bij het laatste fluitsignaal, rende alles wat zich met RoodZwart verbonden voelde het veld op. Herman Morsink, die
herstellende was van een longontsteking, was toch aanwezig en werd op de schouders genomen. Wat een ontlading,
wat een ontknoping van het seizoen en wat een bekroning
op het harde werken en geloof in eigen kunnen!
Ondertussen werden in het clubhuis voorbereidingen getroffen voor een feestje voor alle leden en supporters. Alles
kleurde rood-zwart en er werd uitgebreid geproost op het
succes! Legendarisch is dat Joop Ravenshorst, bekend als
de allesregelaar van de club, de spelersbus die uit Enschede
terugkwam niet over de parkeerplaats liet rijden, maar over
het hoofdveld. In die tijd het "heilige der heiligen”, waarvoor
de club later ook een rode kaart ontving van de wethouder.
Bijzonder was ook dat de kampioenen als eerste gelukwensen ontvingen van drie eerste-elftalspelers van SVVN, die
geheel op eigen risico naar sportpark Gagelman waren gekomen.
Het kampioensfeest van het eerste werd op woensdag 6 juni
1979 voortgezet bij hotel Dalzicht. In de regionale kranten
werd uitgebreid bericht over de receptie ter gelegenheid van
de promotie. Een lange rij sprekers stak de loftrompet over
de prestatie. Onder hen clubvoorzitter Arends, die zijn overtuiging uitsprak dat DES goed mee zou gaan draaien in de
tweede klasse. KNVB-afgevaardigde de heer Koskamp sloot
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Super snelle levering!

zich bij hem aan. Uit handen van de heer Bouman, voorzitter
van de supportersvereniging, ontvingen alle selectiespelers
een nieuw voetbaltenue. Daarnaast was er voor alle spelers
een horloge met inscriptie.

Rijssensestraat 97 | 7442 MS NIJVERDAL | 0548-613070
www.bokhovenijverdal.nl | www.bokhovenaamplaten.nl

Muziekvereniging Advendo kwam een fanfare brengen bij
Dalzicht. Het werd een grandioze en onvergetelijke avond.
Dat het een onbetaalbaar feest werd, hebben penningmeester Piet Wittebol en zijn bestuur ook geweten, toen na afloop
de rekening werd gepresenteerd en duidelijk werd hoe de
torenhoge kosten bijna leidden tot een failliet van de club.

Hoe het verder ging
Helaas is DES een seizoen later weer gedegradeerd naar de
derde klasse. Een aantal spelers van toen zijn nog steeds actief betrokken bij de club in allerlei functies, anderen zijn uit
het zicht verdwenen. Hans van Essen en Henk Westenberg
leven in onze herinnering voort. In het kader van het 90-jarig
bestaan werd "het beste DES-team aller tijden” bekendgemaakt. Uit het eerste elftal van 1978/1979 staan maar liefst
vijf namen op het lijstje: Chris Titsing, Ben van de Velden, Leo
Berentschot, Harrie Poorterman en Mannes van de Velden
als spelers. Herman Morsink prijkt als beste trainer en Henk
Westenberg als beste grensrechter.

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

Het seizoen 1978/1979 was een gouden jaar voor vv DES.
Het kampioenschap was een bekroning op de saamhorigheid, de eendracht en de volstrekt heldere visie binnen en
rondom het team. Een memorabel team in de geschiedenis
van DES. Een inspiratie voor jong en oud die nu op wat voor
manier dan ook bij de club betrokken zijn.
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Droom DES 6
kwam
eindelijk uit!
Op 28 mei 2015 organiseerde DES een ‘droomveiling’ om
geld op te halen voor zowel de verbouwing van het clubhuis als voor Stichting Vang je Droom. Tijdens deze veiling werd er door DES 6 geboden op een wedstrijd onder
leiding van topscheidsrechter Eric Braamhaar uit Enter.
Mede vanwege een slepende blessure van Braamhaar
en de volle agenda van zowel de scheidsrechter als DES
6 kon de wedstrijd pas gespeeld worden op 6 mei jl.
Tegenstander voor deze bijzondere wedstrijd was Daarlerveen 2. DES 6 won de wedstrijd met 3-1.
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kort
nieuws 1:
Mooi bedrag uit
Rabo Clubkas
Campagne
Voetbalvereniging DES heeft een mooi bedrag ontvangen
van de Rabobank Noordwest Twente. Onlangs organiseerde de Rabobank Noordwest Twente de Rabo Clubkas
Campagne waaraan alle verenigingen uit de regio mochten
deelnemen. Van 2 tot en met 22 mei kon iedereen met een
Rabobank-rekening een 3-tal stemmen uitbrengen op zijn
of haar favoriete vereniging.
Woensdagavond 31 mei werd tijdens een bijeenkomst in
het Heracles Stadion in Almelo de uitslag bekendgemaakt.
Van de 464 deelnemende clubs behaalde voetbalvereniging DES de 18e plaats qua opbrengst. Voetbalvereniging
DES ontving totaal 389 stemmen. De actie leverde voetbalvereniging DES het mooie bedrag van € 1190,34 op.
Wij willen alle stemmers hartelijk bedanken voor hun
stem.

Uitslag
verloting 2017
Tijdens de jaarlijkse familiedag op zaterdag 10 juni jl. is de
trekking geweest van de jaarlijkse verloting voor de jeugd.
Wij feliciteren alle prijswinnaars met hun prijs.
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.
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs:
6e prijs:
7e prijs:
8e prijs:

lotnummer 2083:
lotnummer 0817:
lotnummer 0286:
lotnummer 4131:
lotnummer 1877:
lotnummer 1711:
lotnummer 3269:
lotnummer 4176:

R. Reinders
Tom Scholten
Ivar Bast
Roy Giezen
Lettink
Gijs
Scholten
F. Kelder

Leven na het voetbal!
Jarenlang was hij de onbetwiste nummer één onder de lat. Op zijn palmares staan 12 seizoenen, 284 wedstrijden, een
kampioenschap onder leiding van Henk Mennegat in 2006, het behalen van een eindronde van het bekertoernooi en de
uitverkiezing van beste speler van de gemeente Hellendoorn. Vraag mensen naar Peter Voort, want over hem gaat het,
en ze zullen zijn prima reflexen, zijn fanatisme en zijn meevoetballende kwaliteiten noemen. Aan het eind van seizoen
2015/2016 werden de handschoenen opgeborgen en de voetbalschoenen aan de wilgen gehangen. Na 7 jaar Eversberg
en 12 jaar vv DES maakte Peter de bewuste keuze om zich te richten op zijn gezin en andere hobby’s.
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Peter over zijn keeperstrainer Martien
van Leussen: De rol van Martien is voor
mij van onschatbare waarde geweest!

focus op voetbal
en andere zaken in
het leven: kinderen
die gaan sporten,
zwemlessen
en
verplichtingen als
ouder. Ze nemen
gewoon veel tijd in
beslag en als ik ergens voor ga, doe ik
dat voor de volle honderd procent en
niet voor de helft. Daarnaast is het wel
leuk om nu mijn vrouw te kunnen ondersteunen en supporten. Iets wat zij
de afgelopen 15 jaar bij mij heeft gedaan en ik enorm waardeer!”

Keeperstrainer

Naam:
Leeftijd:
Burgerlijke staat:
Kinderen:
Werk:

Oude stempel
Peter Voort is nog een voetballer van
de oude stempel: "Ik ben van mening
dat als je ervoor kiest om in een A-selectie te spelen, je er mee instemt dat
daar verplichtingen aan vast zitten.
Dat houdt in dat je beschikbaar bent
op wedstrijddagen en dat je twee keer
per week traint.” Waarschijnlijk is deze
opmerking ook karakteristiek voor Peter: een fanatieke en allround keeper
die een hekel heeft aan verliezen, het
liefst gaat voor een ‘clean sheet’ en de
organisatie van de verdediging hoog in
het vaandel heeft staan. Afbouwen in
een lager elftal was geen optie, omdat
hij daar domweg nog te fanatiek voor
is. Op de vraag om enkele spelers
te noemen met wie hij prettig heeft
samen gevoetbald, noemt hij Arjan
van Dijken en Arjen Pastink. "Beiden
goede voetballers met een geweldige
drive. Misschien geen spelers met de
meest verfijnde techniek, maar wel
een goede wedstrijdmentaliteit waar
het fanatisme vaak van af spatte.
Spelers die je graag in je team wilde
hebben in plaats van dat je ertegen
speelde.”
In de 12 jaar dat Peter bij ons vlag-
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Hobby’s:

genschip onder de lat stond,
speelde hij een groot aantal
wedstrijden met een geweldige sfeer
en ambiance, maakte hij een aantal
hoogtepunten mee, maar leerde hij
ook de keerzijde van de medaille kennen. "Het absolute hoogtepunt is natuurlijk het kampioenschap in seizoen
2005/2006. Henk Mennegat was toen
trainer. Maar een kampioenschap…
daar doe je het allemaal voor!” Daarnaast behaalde hij een keer de eindronde van de beker, speelde hij met
vv DES tegen GA Eagles in 2012 en
met de Sallandse Selectie tegen Heracles. Tegenover deze hoogtepunten
staan echter ook een degradatie uit de
tweede klasse en het twee keer voortijdig afscheid moeten nemen van een
hoofdtrainer.
En toch zijn het niet altijd hoogteof dieptepunten die blijven hangen.
Dierbare herinneringen of mooie momenten zitten ‘m soms ook in op het
eerste oog kleine dingen. "Een Henk
Klompenmaker die vanaf ‘het platje’
met een biertje in zijn ene hand zijn
duim opsteekt en ‘Succes Peter’ roept
of het ‘oké Peet’ van keeperstrainer
Martien van Leussen.” Het zijn voor

PETER VOORT

35 jaar
getrouwd met Siska
Kayleigh en Keano
Onderhoudsmonteur
Jungheinrich
Fotografie, Hondenspo
rt,
Keeperstrainer DES

Peter mag dan misschien niet meer
onder lat staan bij DES, hij is nog wel
met grote regelmaat in de zestien te
vinden als keeperstrainer. Vroeger
heeft hij zelf leren keepen van mannen als Martien van Leussen en Gerben Molenaar. Met Martien maakte

hij zelfs de overstap van Eversberg
naar DES. "Onder Martien heb ik mijn
"zwakke hoek” enorm verbeterd. We
waren samen bezig met de hoofdtaak
ons aan te passen bij DES, vertrouwen
kweken en het doel schoonhouden. Ik
kan niet anders zeggen dan dat in de
dikke tien jaar dat wij hebben samengewerkt, Martien mij prima in vorm
heeft gebracht en gehouden. Daarnaast wordt het aandeel van Martien
nog weleens onderschat! Hij heeft
een grote rol gehad in de eerdergenoemde successen en is voor mij van
onschatbare waarde geweest!
Gerben Molenaar kwam als opvolger
van Martien. Gerben trainde meer op

techniek, speelde meer in op de eisen van het hedendaagse voetbal:
meevoetballen, timing en coaching
zijn allemaal zaken die de laatste jaren verwacht worden van een keeper.
Daarnaast is Gerben een geweldige
kerel en onder hem heb ik regelmatig met keepers van andere clubs getraind. Dit zorgde weer voor een hoger
niveau op de trainingen, omdat je niet
wilde onderdoen voor de keepers van
een andere vereniging.”
Over zichzelf als keeperstrainer zegt
Peter: "In de loop der jaren is het voetbal veranderd en dus ook de rol van de
keeper. Er ligt meer nadruk op meevoetballen en coaching. Hoewel dat

Peter ook zeker de momenten die ertoe doen. "Weet je, ik heb de afgelopen 12 seizoenen een geweldige tijd
gehad bij DES. Ik kwam destijds over
van de Eversberg met de doelstelling om een stap hogerop te kunnen
maken en om te kijken hoever ik zou
komen. Ondanks dat er zich de afgelopen jaren wel mogelijkheden hadden voorgedaan om de stap hogerop
te maken, heb ik het niet gedaan. Dit
kwam vooral door het feit dat ik mij
prettig en gewaardeerd voelde bij DES
en ik denk dat dat best wat zegt over
de club. Eigenlijk is dat het grootste
compliment wat je als club kunt krijgen.”
Vorig seizoen was, voorlopig, het laatste seizoen dat Peter bij DES onder de
lat stond. Het blijkt een bewuste keuze. "Mijn voordeel is denk ik dat ik niet
gedwongen afscheid heb moeten nemen door bijvoorbeeld een blessure. Ik
wilde alleen van de verplichting af dat
het spelen in een selectie-elftal met
zich meebrengt. Ik kon de combinatie
niet meer vinden tussen volledig de
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De tijd dat een keeper binnen een
half uur training geen pap meer
kan zeggen is echt voorbij
laatste moeilijk te trainen is, probeer
ik het wel mee te geven op basis van
eigen ervaringen. Positie ten opzichte
van de bal is daarbij ook erg belangrijk.
De tijd dat een keeper binnen een half
uur training geen pap meer kan zeggen is echt voorbij.”
Peter probeert de oefeningen aangenaam te houden, zodat de keepers
die hij traint zich prettig voelen en
daardoor het juiste gevoel te pakken
krijgen. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en kunnen ‘zijn’ keepers zich
verder ontwikkelen. Daarnaast probeert hij een keeper door middel van
bepaalde oefeningen een bepaalde
basis mee te geven, waardoor een
aantal zaken een automatisme worden. Peter: "Ik vind het belangrijk dat
de keepers lekker trainen en met een
goed gevoel van de donderdag naar de
zaterdag gaan.”
In de tijd dat Peter bij het eerste onder de lat stond was er niet veel concurrentie en stroomde er niet veel
keeperstalent door uit de jeugd. Tegenwoordig is dat anders en kunnen
we met Corné en Remco nog een aantal jaar vooruit. "Ze maken beide een
goede ontwikkeling door en worden
alleen nog maar beter. Ook in de jeugd
zitten momenteel een aantal talenten
met potentie. Hopelijk kunnen zij over
een tijdje ook de stap maken naar de
A-selectie!”

Fotografie en hondensport…
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Niet meer twee keer in de week trainen en geen hele zaterdagmiddag
onder de pannen. Het is te verwachten dat Peter nu tijd over heeft. Niets
blijkt echter minder waar! Fotografie
blijkt ook een grote hobby van hem te
zijn. Nu is het niet zo dat Peter de hele
dag met een camera om de nek loopt,
hij houdt ‘m wel bij hand. Regelmatig
fotografeert hij zijn zoontje Keano bij
de mini’s of dochter Kayleigh tijdens
het paardrijden. "Ik fotografeer vooral zaken die ik interessant vind, maar
het liefst maak ik foto’s van sporten.
Het voordeel van fotograferen bij
sporten die je kent, is dat je kunt anticiperen op situaties en vooraf een bepaald standpunt kunt innemen of een
bepaalde instelling op je camera kunt
kiezen.” Een goede foto is volgens Peter een foto waar emotie in zit, of een
foto die nieuwsgierig maakt naar het
verhaal erachter. Ook een goede actiefoto bij de dogfrisbee kan Peter zeer
waarderen. Dit is meteen de brug naar
die andere passie: honden in het algemeen en dogfrisbee in het bijzonder.
Peter en zijn vrouw Ciska blijken echte hondenliefhebbers. Ze woonden
nog geen drie maanden samen, of de
eerste hond was er al: Ice, een Border Collie die na elf jaar nog steeds
onderdeel van de familie is. Twee en
een half jaar geleden kwam daar een
Australian Shepherd genaamd Jody
bij en sinds juni van dit jaar is er wederom een gezinsuitbreiding met nog
een Australian Shepherd pup. Peter:

"Ook in de periode dat ik nog voetbalde waren we al met hondensport
bezig. Nu ik meer tijd heb, merk ik dat
ik ook hier steeds fanatieker in word.
Het is een sport die in principe met
elke hond gedaan kan worden, maar
in praktijk zie je vooral Border Collies
en Austraillian Shepherds. Deze honden hebben een geweldige drive, zijn
snel en willen werken. Peter en zijn
vrouw trainen bij een hondenschool
in Beerzerveld. Vooral het onderdeel
freestyle is gaaf om te doen. Het is
een samenspel met verschillende
worpen tussen hond en baas, waarbij
de jury kijkt naar de moeilijkheidsgraad, de diverse trucs en jumps
van de hond en het aantal gevangen
frisbees. Inmiddels heeft Ciska haar
eerste Frisbee-wedstrijd met Jody
gespeeld en kon ik haar eens supporten. Dit was meestal andersom! De
bedoeling is dat ik straks met de pup
ga frisbeeën.”

Leven na het voetbal…
Wie dus dacht dat Peter zich zou gaan
vervelen nu hij gestopt is bij het eerste heeft het dus mis. De keuze om te
stoppen bleek een bewuste! Het was
een beslissing om meer tijd te kunnen
besteden aan zijn gezin en een keuze
om andere hobby’s voorrang geven.
Peter heeft er nog geen moment spijt
van. DES helemaal loslaten bleek ook
niet helemaal mogelijk. Met zijn kenmerkende fanatisme stoomt hij nu
keepers klaar die de stap naar ons
vlaggenschip moeten gaan maken.
Op de vraag of hij ooit zelf weer onder
de lat zal staan in een lager elftal laat
hij het antwoord nog even in het midden. "Op dit moment zeker niet, daar
ben ik nog te fanatiek voor. Maar het
spelletje blijft altijd trekken, dus wie
weet…”

Foto’s: Peter Voort en Rick Letteboer
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Harry en Bea van Driel
2 betrokken leden
die zich graag
inzetten voor DES
Harry en Bea zijn 9 jaar gehuwd en beiden al zo’n 20 jaar betrokken bij vv DES. Ze leren elkaar 20 jaar geleden
kennen tijdens Bandjesavond in Nijverdal. Sindsdien zetten ze zich gezamenlijk in voor vv DES. En de inzet voor
vv DES is niet de enige overeenkomst tussen Harry en Bea. Dit jaar zijn ze namelijk beiden 50 jaar oud geworden.
Harry is secretaris van vv DES en Bea is secretaris van de supportersverening. Daarnaast maken ze tijd om samen
op vakantie te gaan met hun camper.
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We blikken eerst terug op de historie van Harry bij vv DES.
Harry kwam in 1975 bij DES. Drie jaar lang voetbalt hij in
de pupillen. "Ik was geen goede voetballer”, zo blikt Harry
terug. "Daarom vond ik het ook niet leuk en ben ik gestopt.” In 1988 is hij weer gaan vetballen, maar door knieen enkelblessures werd hij in 1990 gedwongen te stoppen. Hierop benaderde Dinand Goossen mij. "Hey Harry,
heb je niets te doen? Wil je niet een keer vlaggen?” En zo
gezegd, zo gedaan. Het vlaggen ging Harry goed af en voor
hij het wist, was hij 3 jaar lang vlagger van het 6de elftal.
"In deze periode werden we zelfs kampioen! Helaas kon
ik zelf niet bij het feest aanwezig zijn, omdat ik op dat moment in Polen stond.
In 1993 zat ik als vrachtwagenchauffeur te veel in het buitenland en moest ik noodgedwongen stoppen als leider.
Enkele jaren erna kreeg ik ander werk en was er weer tijd
voor de club. In 1998 werd ik wederom grensrechter/leider voor ons 5de en later het 6de elftal.” In 2001 stopt hij
ermee en besluit hij even niets te doen. Toch kon Harry
het niet laten en hij zet zich vanaf 2006 in voor de barcommissie. De kantine heeft dan net een grote verbouwing ondergaan. Hij blijft dit doen tot 2014. De functie is
niet meer te combineren met de functie van secretaris die
Harry sinds maart 2013 bekleedt. De inzet van Harry voor
vv DES fluctueert, maar de betrokkenheid en liefde voor
de club is altijd gebleven!
Met de laatste verbouwing is Harry ook druk geweest. De
realisatie van de nieuwe accommodatie is ook het hoogtepunt, samen met het kampioenschap van het 6de!
Harry deelt ook zijn dieptepunt. Het overlijden van Arjan
Valk tijdens het mixtoernooi in 1992.

Beiden dus secretaris. Op de vraag of ze elkaar weleens
ondersteunen in hun functie als secretaris is het antwoord unaniem: "nee”. Ze redden zich beiden erg goed
met deze functie en bijbehorende werkzaamheden. Bea
vult nog aan dat Harry meer inzet en tijd nodig heeft voor
zijn functie als secretaris van vv DES dan zij als secretaris
van de supportersvereniging.
Het hoogtepunt van Bea zijn de kampioenschappen van
DES 1 en het kampioenschap van haar zoon Joey met D1.
Daarnaast zijn alle mixtoernooien geweldig, dat zijn supergezellige dagen. Het afgelopen mixtoernooi werd bijna gemist i.v.m. het 50-jarige feest van Harry en Bea. We
hebben het feest op dezelfde dag, maar doordat we het
feest extern houden, kunnen we ook naar het mixtoernooi. Een win-win, beiden kunnen er wel om lachen, maar
bijna dus geen mixtoernooi voor Harry en Bea.
Zoals gezegd leren Harry en Bea elkaar kennen tijdens
Bandjesavond in augustus 1997. Harry woonde destijds
onder een vriendin van Bea en daardoor had Bea al eens
een oogje op Harry laten vallen. De daadwerkelijke vonk
sloeg over op het feest in ons prachtige dorp Nijverdal.
Twee maanden later gaan ze samen naar Venezuela op
vakantie. Bea’s zus woonde daar en ze had reeds een
vliegticket tot haar beschikking. Harry besloot een ticket
bij te bestellen. En zo ontstaat ook hun gezamenlijke hobby: reizen en vakantie. De jaren erna volgen nog vele vakanties. De mooiste bestemmingen vinden ze Zuid Spanje, IJsland en Thailand. "De laatste tijd reizen we met onze
camper en dat bevalt erg goed.”

De historie van Bea bij vv DES gaat bijna 20 jaar terug. Bea’s oudste zoon Joey wordt in 1998 lid van DES, een paar
jaar later gevolgd door haar jongste
zoon Maikel. vv DES heeft
aantrekkingskracht op Bea,
zeker op het moment dat
beide zonen bij vv DES spelen. Op een gegeven moment
gingen beide zonen van de
voetbal af. "Dat vond ik niet
leuk”, zo blikt ze terug. Bea
bleef nauw betrokken bij vv
DES. In het seizoen 2001-2002
is ze gastvrouw in de bestuurskamer en ontvangt ze clubs en
scheidsrechters. Daarna staat
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Naam:
Leeftijd:
Burgerlijke staat:
Werk:
Hobby’s:

In dit interview staan we ook stil bij het archief van vv DES.
Harry is de drijvende kracht die hier veel tijd en energie in
heeft gestoken. Avonden lang, week in week uit heeft hij
besteed aan het archief van vv DES. Vier jaar geleden krijgt
Harry een lijst met gewezen bestuursleden onder ogen.
Die lijst blijkt niet compleet. "Ik vind dat raar en ergerde me eraan.” Harry maakte deze lijst compleet. Dat was
het begin en het ging daarna van kwaad tot erger. "Zo
viel ik van de ene lijst in de andere. Ik kreeg inzage in het
archief van de inmiddels overleden Jan Hogenkamp. Jan
heeft zo’n 40 jaar lang alles bijgehouden. Met name het
1ste elftal had daarbij zijn aandacht. Verder is er veel informatie vergaard bij andere clubs en bij de KNVB. Helaas
heb ik van de KNVB nog niet veel respons gekregen, maar
ik hoop dit in de komende jaren nog te verkrijgen. Wanneer werd DES 1 kampioen? Hoeveel wedstrijden heeft
een bepaalde speler gespeeld? Welke hoofdtrainers zijn er
geweest?” Bijna te veel vragen om te beantwoorden, maar
Harry poogt nog steeds om dit voor elkaar te krijgen. "Er
gaat veel tijd in zitten in deze uit de hand gelopen hobby”,
lacht Harry. Bea vult aan: "Op een gegeven moment verloor Harry zich wel een beetje in het archief”. Er valt een
stilte en Harry kan niets anders dan dit beamen.
Je gaat eigenlijk steeds verder en verder. Eigenlijk wil
Harry het archief digitaliseren. Dat is echter onbegonnen

werk. Ondertussen staan alle clubbladen van 1952 tot
1970 online. En heb ik hulp gekregen van Joost Hekman,
zoon van Henk Hekman. Joost is eigenaar van het bedrijf
VADA archieven. Hij wilde graag iets doen voor de club en
bood aan ons archief te digitaliseren en daarna het archief
(vele mappen en ander materiaal) fysiek in opslag te nemen. Binnenkort zijn alle clubbladen digitaal en openbaar.
Verder zal er bekeken worden in hoeverre oude bestuursverslagen openbaar gemaakt kunnen maken.
"Het archief is zo goed als compleet, straks is het slechts
een kwestie van bijhouden”, aldus Harry.
We naderen het einde van het interview. Ik zie twee blije
mensen die zich graag inzetten voor vv DES. Twee mensen die vv DES een prachtige en gezellige vereniging vinden. Ze zijn betrokken. We sluiten af met de volgende
woorden: "We hebben de zaakjes binnen de vereniging
goed op orde en de verschillende commissies verrichten
goed werk we hebben goede commissies. Sportief gezien
zal het mooi zijn als we naar de tweede klas kunnen met
het vlaggenschip!”
Harry en Bea, ik wil jullie bedanken voor de leuke avond
en dit interview,
Martin Bronsvoort

Kampioenen -1- DES JO9-5

BEA VAN DRIEL

50 jaar
Gehuwd
Vestigingssecretaresse
bij de Jong en Laan
Vakantie, wandelen
en de tuin
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Kampioenen -2- DES JO9-5
(winnaar KNVB Beker)
www.supportersverenigingdes.nl

         

Kampioenen -3- DES jo15-1
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

095 WT Dranghekdoek 2500x1000.indd 1

21-07-14 16:01
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DES 1 seizoen 1978-1979

Achter vlnr: Bertus Ekkelkamp (leider), Henk Lohuis, Henk Hekman, Ben v/d Velden, Mannes v/d Velden, Dolf Konijnenbelt, Leo Berentschot, Henk Westenberg (grensrechter), Karel Mollenvanger
Voor vlnr: Herman Morsink (trainer), Chris Titsing, Emil Staman, Henk Samsen, Rudolf Hekman, Harry Poorterman, Johan Fransen, Hans ter Avest, Hans van Essen
Op de teamfoto ontbreekt Jan Schutten.

Appen met DES 2:
geen promotie,
toch gewonnen
NIJVERDAL
Keizerserf 39
T 0548 612410
KRUIDENWIJK
Kuperserf 59
T 0548 612946

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

Wanneer je in een prestatieteam voetbalt, is winst
het allerbelangrijkste. DES 2 is zo’n prestatieteam.
Het afgelopen seizoen kwam de winst waar binnen
de vereniging al zo lang op wordt gewacht – promotie naar de tweede klasse – heel dichtbij. In de
allesbeslissende vijfde nacompetitiewedstrijd ging
het na verlenging toch nog mis. Niet DES 2, maar
Excelsior ’31 acteert volgend seizoen in de tweede
klasse. Een hard gelag voor DES 2. Toch stapte er
na die wedstrijd vol teleurstellingen een winnend
elftal van de mat. Hoe dat zit? Een seizoen bekeken
vanuit de groepsapp en tegelijk een ode aan het
amateurvoetbal.

BASTIAAN PASTINK

Je bent nooit te oud voor een terugkeer…
BJORN SCHEPPINK

CLINT SWAGER

De eerste training
Ontwerpen,
berekenen,
en tekenen
van constructies

Raadgevende
Ingenieurs

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

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

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

EMIEL SPENKELINK

0548-631919
0548-631918
info@ibz-bv.nl
www.ibz-bv.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

Een nieuw seizoen. Een nieuwe trainer. En die nieuwe
trainer, Gerko Doldersum, wilde niet onderdoen voor
hoofdtrainer Harry Warmelink. Dus startte de voltallige selectie al op 5 juli met de voorbereiding op het
nieuwe seizoen. Nou ja, voltallig… Niet iedereen was
op de hoogte van de vroege start…

Het is het lot van het tweede elftal dat je soms spelers moet afstaan aan het eerste elftal. Tegelijkertijd
komen er – als er niemand geblesseerd is – ook altijd
wel weer spelers van het eerste elftal aansluiten. Het
afgelopen seizoen kampte DES 2 met enkele langdurige blessures, waardoor eigenlijk vanaf de eerste wedstrijd van het seizoen al een beroep moest worden
gedaan op talenten uit het derde. Veelal talenten op
leeftijd. Eigenlijk hadden Thijs Broeze, Bastiaan Pastink, Emiel Spenkelink en Jeffrey Ekkelkamp besloten
dit seizoen in het derde uit te komen. Ze eindigden
allemaal in het tweede. Daarom ook een dikke pluim
aan het derde elftal dat het tweede meerdere malen
uit de brand hielp.

ERWIN BOODE

IEDE EBELTJES
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De boetepot

Diepgaande gedichten tijdens Sinterklaas

IVAR BAST

LAURENS TOP

Natuurlijk kwam ook Sinterklaas dit jaar weer langs
bij het tweede. Sinterkreijkes welteverstaan. Het
werd een avond vol bier en vernietigende gedichten.
Al moet gezegd dat de dichtkwaliteiten van onze eigen
doelman Remco Haselhorst bijzonder diepgaand waren. Zijn voordracht van Sinterklaasavond wil ik u dan
ook niet onthouden.

JAN RUBEN KREIJKES

JASPER BUNSKOEK

Een bal over het vangnet, een gemiste penalty, een
gele kaart, een verloren partij op de donderdagavond
of een hele, hele foute grap. De boetepot van het
tweede werd dit seizoen flink gespekt door de eigen
spelers. Met name de foute grappen in de derde helft
en op de groepsapp brachten heel wat euro’s in het
laatje voor het weekendje weg. Als de jury nog iets
strenger was geweest, was een tripje naar Barcelona
voor het weekendje weg dichtbij geweest.

De eerste overwinning

MARTIN BRONSVOORT

Martin kwam er iets te laat achter dat er een voetbalplaatjesactie gaande was. Zijn eigen – wonderschone
– portret had ‘Sjakie’ Bronsvoort overigens wel.

Vertrekken zonder kleding

NIEK HAMER

Vertraagd

JEFFREY EKKELKAMP

JELLE VAN EGMOND

NIEK HOEKJEN

DES 2 kende een moeizame start van de competitie.
Na twee gelijke spelen volgde in de derde wedstrijd
de eerste overwinning. Achilles Enschede werd thuis
met 2-1 verslagen. Helaas werden de daaropvolgende wedstrijden verloren van Excelsior ’31 en ON. Een
valse start dus voor de equipe van het technische duo
Doldersum en Epema. Een periode om aan elkaar te
wennen, zo bleek later. DES 2 toonde – en dat deed
het vaker dit seizoen – veerkracht en werkte zich door
een reeks aan puike overwinningen op naar de derde
plaats op de ranglijst in de winterstop.

Voetbalplaatjes…

REMCO HASELHORST

LARS WOUDSMA

ROB VAN EGMOND

Hoe konden we ze vergeten. Daar stonden ze op een
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SIMON GECER

SVEN DORGELO

zaterdagmiddag op sportpark Gagelman. Martijn ‘Epi’
Epema, Erwin Boode en een hele grote tas met voetbalkleding. Terwijl de rest al bijna in Almelo was voor
de uitwedstrijd tegen ON, stonden Epi en Boode nog –
zonder auto – in Nijverdal. Gelukkig wist Epi zijn auto
snel te bereiken, zodat we in ons vertrouwde tenue
aan konden treden.

Dat DES 2 niet zomaar een bij elkaar gezet groepje
mannen is, bewijst ook de groepsapp. Niet altijd was
er voorspoed en humor te vinden. Het team stond er
namelijk ook toen Koekie’s vrouw halverwege het seizoen te horen kreeg dat ze ernstig ziek was. En het
team vierde ook kort na het einde van het seizoen het
verlossende bericht over de ziekte mee.

Dat kon overigens niet in de wedstrijd tegen Juliana
’32. Er volledig vanuit gaande dat ‘onze’ kledingtas gevuld was met ‘onze’ kleding werd alles in Nijverdal ingeladen. Eenmaal in Hengelo aangekomen, bleken alle
broekjes en sokken uit de tas te zijn geroofd door een
ander elftal. Die kleding kwamen we tekort. Daardoor
trad een afgevaardigd elftal van DES hoogstwaarschijnlijk voor de eerste en laatste keer in een tenue
van rode sokken, blauwe broek en roodzwart shirt aan
in een officieel duel. Dank u Juliana! De uitslag doet
vermoeden dat we het overigens vaker moeten doen:
het werd namelijk 0-8.

In voor- en tegenspoed (1)

Als er iets te vieren is, dan is DES 2 erbij. En als er
niets te vieren is, dan wordt er wel een reden bedacht
voor een feestje. Zo waren er diverse teamfeestjes
waar het bier – afgaand op de hoeveelheid foto’s in de
groepsapp - rijkelijk vloeide. We verheugen ons voor
komend seizoen naast de trouwerij van Thijs en de
geboorte van zijn tweede kind op de bruiloft van Niek
Hamer en Niek Hoekjen. We kunnen niet wachten.
Remco Haselhorst heeft naar het schijnt ‘de groene
knuppels’ al koud gezet.

De Epi Blues

In voor- en tegenspoed (2)

THIJS BROEZE

THIJSJAN HUT
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Nacompetitie
Naschrift
Oh, u had na het lezen van het intro wellicht gehoopt op sappige nietsverhullende foto’s? Helaas, het aloude principe van
wat in de app gebeurt, blijft in de app is al voorzichtig met
voeten getreden door dit verslag. Laten we daar toch vooral
niet verder aan tornen… Wilt u echt op de hoogte blijven van
het wel en wee in het tweede? Volgend seizoen zijn ze elke
week weer te bewonderen op de velden!

De eerste prijs van het seizoen

De beste van Nijverdal

DES 2 IN CIJFERS
AANTAL WEDSTRIJDEN:
25

De eerste prijs van het seizoen werd gepakt op de nu al legendarische 4e februari van 2017. DES 2 versloeg die avond
voor de vierde keer in successie de concurrentie binnen eigen vereniging tijdens de jaarlijkse hoogmis op de activiteitenkalender: de playbackshow.

Wij waren de beste van Nijverdal dit seizoen. In een competitie met zowel SVVN 2 als De Zweef 2 is het uiteraard van levensbelang om de onderlinge titelstrijd in je voordeel te beslechten. Daarin slaagde DES 2 met glans. SVVN werd thuis
met 2-1 en uit met 4-0 verslagen. De Zweef werd thuis met
2-1 verslagen en uit werd het 2-4 in het voordeel van ons
aller tweede. Bovendien werd uitgerekend uit bij SVVN de
dikverdiende derde periode in de wacht gesleept. Dat deze
overwinningen niet zonder slag of stoot tot stand komen bewijst het bericht van Jan-Ruben Kreijkes in de groepsapp op
de zondagochtend na de uitoverwinning op De Zweef.

En toen was de competitie voorbij. DES 2 eindigde op een
keurige derde stek, al hadden we met drie punten meer zomaar om de titel meegestreden. Die derde stek was in ieder
geval ruim genoeg voor een plaats in de nacompetitie. Na
heroïsche tweestrijden tegen Nieuwleusen (uit 1-0 verlies,
thuis 2-0 na verlenging) en Blauw Wit’66 2 (thuis 2-3 verlies,
uit 0-6 winst) wachtte uiteindelijk een oude bekende in de
finale: Excelsior ’31 4.
In de competitie werden zij tweede. DES 2 verloor er twee
keer van. Helaas kon DES 2 daar in de allerlaatste wedstrijd
van het seizoen geen positieve draai aan geven. Er werd een
verlenging uitgesleept, maar uiteindelijk waren de Rijssenaren te sterk. Geen promotie dus. Geen loon naar werken. Wie
DES 2 dit seizoen van dichtbij gevolgd heeft, weet dat er een
puike prestatie is geleverd, die terecht gevierd is en waarvan de details niet zullen worden prijsgegeven. En de honger
naar de gewenste promotie is alleen maar groter geworden.
Dat belooft wat voor volgend seizoen.

AANTAL DOELPUNTEN:
70
AANTAL KEREN DE 0 GEHOUDEN:
6 KEER.
HOOGSTE UITSLAG:
8-0, ZOWEL TEGEN JULIANA ’32 UIT ALS THUIS
WERD ER MET DEZE CIJFERS GEWONNEN.
GROOTSTE VERLIES:
3-1, EXCELSIOR’31 UIT EN FC EIBERGEN THUIS.
MEESTE WEDSTRIJDEN:
REMCO HASELHORST (MISTE GEEN MINUUT)
AANTAL VERSCHILLENDE DOELPUNTENMAKERS:
18
TOPSCORER:
JASPER BUNSKOEK, 14 DOELPUNTEN
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Wedstrijd in beeld

6

DES MO15-1 - Hulzense Boys MO15-2
zaterdag 27 mei 2017, Uitslag: 9-1
In de 2e

In de najaarsreeks kwam het team nog een
leeftijdscategorie lager uit. Na een spannende
competitie werd het toen nog MO13-1 kampioen van de 1e klasse. In de winterstop werd
besloten de lat een stukje hoger te leggen en
ging de groep verder als DES MO15-1. Lange
tijd zag het ernaar uit dat er in de slotwedstrijd van de voorjaarsreeks wederom om
het kampioenschap gestreden kon worden, maar in de eindfase bleken Markelo
MO15-1 en ATC ’65 MO-2 net een maatje
te groot. Wat restte, was de strijd met
SVVN MO15-1 om de 3e plaats. Een
overwinning op Hulzense Boys MO15,
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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.
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Manfred en Henk-Jan
Waanders: sponsoren
maar, ook supporter
langs de lijn
Ik had voor deze editie een afspraak met twee sponsors
van onze vereniging. Twee broers, twee verschillende ondernemers, beiden werkzaam in een totaal andere branche. Manfred en Henk-Jan Waanders. Bij DES zijn deze
heren niet alleen bekend als sponsor, maar daarnaast
ook regelmatig op het sportpark Gagelman te vinden op
zaterdagochtend wanneer de jeugd voetbalt. Zowel Manfred als Henk-Jan hebben beiden kinderen voetballen
in de jeugd van DES. Ze zijn actief en fervent supporter
langs de lijn. Genoeg info vooraf om met hen hierover in
gesprek te gaan en daarom toog ik op een avond richting

het bedrijventerrein ’t Lochter. Ik had een afspraak bij het
bedrijfspand van Henk-Jan, genaamd Waanders Autoschadeherstel, gelegen aan de Nijverheidsweg 9 in Nijverdal. Daar aangekomen stond Manfred er al te wachten.
"Ik hoop dat Henk-Jan het niet vergeten is, hij zal zo wel
komen.” We besluiten toch alvast een kijkje te nemen bij
het pand van Manfred, stukadoorsbedrijf Stucco. Dit pand
is vlakbij en gelegen aan de Marconistraat 30. "We zitten
sinds januari in dit pand. Hiervoor hebben we verschillende jaren aan de Handelsweg gezeten.” Het is een mooi
pand en Manfred vertelt dat hij hier onder andere genoeg
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ruimte heeft voor alle opslag. Na een aantal foto’s rijden
we terug naar de Nijverheidsweg. Inmiddels is ook HenkJan gearriveerd. "Het is maar goed dat Manfred mij nog
gebeld heeft, anders had ik er nooit meer aan gedacht. Ik
was een half uur geleden nog op de zaak. Het is hartstikke
druk. Koffie?” Even later nemen we plaats in het kantoor
van het autoschadeherstelbedrijf van Henk-Jan.
Allereerst vraag ik Henk-Jan hoe hij toch verzeild is geraakt in de autobranche. Henk-Jan blijkt al snel een prettige gesprekpartner en hij vertelt enthousiast. "Mijn opa
Jan heeft in 1969 het autoschadeherstelbedrijf aan de
Nijverheidsweg opgericht. Het is misschien wel leuk om
te vermelden, want onze opa was een echte DES-man. Hij
bezocht altijd alle wedstrijden van DES 1 op zaterdag. Hij
heeft er ook het eerste reclamebord van het schadebedrijf
opgehangen als sponsor van
DES. Ik vind dit wel mooi, want
nu doe ik hetzelfde. Ik ben nog
bezig geweest om ook een reclamebord achter de goal te
krijgen, maar dat is helaas niet
gelukt. Ik weet trouwens niet
of opa zelf ook bij DES heeft gevoetbald. Dat kan ik hem
helaas ook niet meer vragen. Pa en Ma hebben elkaar volgens mij zelfs leren kennen bij DES, maar hoe dit precies
zit weet ik niet. Maar goed, even terugkomend op het bedrijf. Mijn vader Henk heeft het uiteindelijk van opa overgenomen. Dit deed hij in eerste instantie samen met een
oom (Jan Willem Waanders). Later is mijn vader er alleen
mee verder gegaan. Ik ben zelf ook al vrij jong bij het bedrijf begonnen. Het is mij eigenlijk met de paplepel ingegoten. Ik liep er altijd al als klein jongetje rond en maakte
op woensdags dan de zaak schoon of ik ging auto’s wassen. In eerste instantie zou ik het bedrijf ook al op mijn
22ste overnemen. Mijn vader wilde er toen mee stoppen. Na wikken en wegen besloot dit toen niet te doen.
Ik vond mijzelf hier toen toch te jong voor en besloot een

andere keuze te maken. Ik bleef wel in de autoschadeherstelbranche, maar wilde eerst meer ervaring opdoen bij
andere bedrijven. Ik heb in de zestien jaar daarna bij verschillende bedrijven gewerkt. Uiteindelijk heb negen jaar
geleden toch het besluit genomen om het bedrijf opnieuw
op te starten. Het pand was nog wel altijd in familiebezit
en is in de tussenliggende periode verhuurd geweest aan
de Voordeelmarkt. Omdat het pand toen vrij kwam, ben
ik erin gestapt. Ik merkte al snel dat de goede naam uit
het verleden nog steeds bekend was bij het publiek en dit
heeft mij zeker geholpen om het weer snel draaiende te
krijgen. Daar mag mijn vader ook best trots op zijn! De
eerste twee jaar heb ik het helemaal alleen gedaan. Daarna werd het eigenlijk te druk om het verder alleen te doen.
Ik heb er toen iemand bij aangenomen. We werken nu inmiddels al zeven jaar samen en het gaat heel erg goed.”
Autoschadeherstel, ik kan mij daar natuurlijk wel wat bij
voorstellen, maar wat komt
hier allemaal bij kijken en hoe
gaat zo’n proces in zijn werk,
zo vraag ik Henk-Jan.
"In principe ben ik helemaal
allround in het werk. Van
begin tot eind zeg maar. Dit
houdt in dat wij auto’s demonteren en het plaatwerk uitdeuken. Daarna richten wij de auto’s. Richten betekent
simpel gezegd dat wat krom is moet weer recht worden.
Wij doen de gehele voorbewerking: schuren, plamuren,
grondverf erop en daarna spuiten en weer monteren. Voor
het spuiten vind ik het belangrijk dat de auto exact dezelfde kleur krijgt als het overige deel. Daarnaast leveren wij
de auto verder natuurlijk ook netjes af, dus schoonmaken
doe ik ook nog.”

opa Waanders was
een echte DES-man
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En hoe komt iemand terecht bij Henk-Jan, is mijn volgende vraag. "Het kan zijn dat particulieren met hun voertuig
bij mij komen, maar het kan ook zijn dat het voertuig hiernaartoe wordt gesleept. Het gaat wel vaak op advies van
de klant. Uiteindelijk bepaalt de klant ook waar de auto

naartoe gaat en niet de verzekering. Dat is nog wel eens
een misverstand of onwetendheid van de mensen. Ik vind
het belangrijk dat de mensen weten dat wanneer ze schade hebben aan hun voertuig, bijvoorbeeld naar aanleiding
van een aanrijding, ze op dat moment zelf kunnen bepalen waar de auto naartoe wordt gebracht voor herstel. De
klant moet bepalen en niet de verzekering! Ik werk ook
onder dezelfde condities als bedrijven die afspraken hebben met verzekeringsmaatschappijen.
Gemiddeld gezien krijgt ieder mens tweemaal in zijn leven te maken met autoschade. Het is dus niet vreemd
dat men niet precies weet hoe zo’n proces in zijn werk
gaat.” En wanneer is er een groot risico tot het oplopen
van schade? "Mijn ervaring is laaghangende zon en smerige ruiten, dat zijn de grootste boosdoeners, meer nog
dan gladheid. Maar zoals gezegd, om werk heb ik niet te
klagen en omdat wij met zijn tweeën zijn hebben wij het
ook altijd erg druk. Ik heb ook niet de doelstelling om heel
groot te worden. Gewoon klein blijven, plezier houden en
goed werk afleveren, dat
vind ik belangrijk.”

gezel-stukadoor. De gezel-stukadoor werkt geheel zelfstandig en coördineert alle stukadoorswerkzaamheden.
Het betekent dat hij allround inzetbaar is en ook decoratief stukadoorswerk (zoals lijstwerk) kan aanbrengen.
Daarnaast kan hij volgens tekening werken. Ik kwam er
gaandeweg achter dat het werken onder een baas mij
niet altijd beviel. In 2003 besloot ik om een eigen bedrijf
te starten. Ik heb toen samen met Edwin Kroese een stukadoorsbedrijf opgericht in Nijverdal, genaamd Stucco.
Edwin voetbalde vroeger ook bij DES. Een jaar voordat we
samen begonnen werkten wij bij een stukadoorsbedrijf.
Door omstandigheden besloten wij toen een eigen bedrijf
op te starten. Zoals gezegd, zijn we gestart aan de handelsweg in Nijverdal. Ik werk op dit moment nog steeds
samen met Edwin Kroese. Wij hebben vanaf januari 2017
een pand aan de Marconistraat en zijn sinds twee jaar ook
uitgebreid met twee extra medewerkers. "
Hoe ziet een dagelijkse werkdag van Manfred eruit, zo
vraag ik hem. "Er zijn veel
verschillende werkzaamheden. Wat wij doen zijn
onder andere het uitvlakken van wanden, aanbrengen van gepleisterde
plafonds of een geschuurd
plafond. Wij verzorgen ook
het ambachtelijke werk,
dus bijvoorbeeld lijstwerk
langs het plafond. Daarna
komt de eindafwerking, het spakspuiten of latexspuiten.
Wij zijn werkzaam zowel in de renovatie- als nieuwbouw.
Dit doen wij voor particulieren en bedrijven. Gemiddeld
gezien verkrijgen wij onze opdrachten voor ongeveer zestig procent van bedrijven en voor veertig procent van particulieren. Daarnaast werken wij veel samen met zzp’ers
of klussenbedrijven, maar ook wel met de grotere bouwbedrijven. Om aan werk te komen hoeven wij niet veel te
adverteren. De meeste klussen komen echt via
mond-tot-mondreclame. Ik vind het bijzonder hoe het
werk soms zo komt binnen rollen, ik hoef er niet eens iets
voor te doen. Op dit moment is het ook echt druk.” Is dat
in de crisistijd anders geweest, vraag ik Manfred. "Voordat de crisis begon hadden we voor vier à vijf man werk.
Tijdens de crisis voor twee à drie man en momenteel zelfs
voor zes à zeven man werk. Zoals gezegd werk daarom
veel samen met zzp’ers uit de regio, of ander betrouwbare
stukadoorsbedrijven. Op dit moment is het zo dat aannemers groeien en het werk daardoor toeneemt. Aan de
ene kant is dit natuurlijk fantastisch, maar je moet de opdrachten ook aan kunnen qua planning en personeel. Wij
stellen onszelf ook geregeld de vraag of we verder moeten
groeien, of dat we op deze manier door willen gaan. Wat ik
nog graag wil vermelden is dat wij op zoek zijn naar men-

nu heb je wel genoeg
reclame gemaakt
volgens mij, nu is het
mijn beurt

Manfred zit ondertussen
tegenover mij aan tafel en
luistert aandachtig naar
wat zijn broer te vertellen
heeft. Af en toe verbetert
hij hem, of plaatst op het
juiste moment een droge
grap. Manfred bezit een
goede dosis humor. "Nu heb je wel genoeg reclame gemaakt volgens mij, het is mijn beurt”, zo haakt hij plots in.
En dus besluit ik de jongste van de twee broers ook aan
het woord te laten. Allereerst wil ik natuurlijk ook van hem
graag weten hoe hij toch in de stukadoorswereld is terechtgekomen. "Vroeger heb ik op de LTS gezeten en deed
ik de richting motorvoertuigen. Na mijn opleiding kwam
ik terecht in het transport als vrachtwagenmonteur. Ik
was 17 jaar en werkte vanaf het begin 70 uur per week.
Na een tijdje was ik er helemaal klaar mee. Ik besloot op
mijn 18de ook bij mijn vader in de zaak te gaan werken,
maar bleef zoekende naar wat ik leuk vond. Ik weet nog
dat mijn broer aan mij vroeg of stukadoren niet wat voor
mij was. Destijds zat naast ons pand een stukadoorsbedrijf, C.P. van de Straate. Ik ben vervolgens een week met
de buurman meegelopen. Aan het eind van de week kreeg
ik een dikke envelop met geld en boden ze mij direct een
baan aan. Het beviel mij en ik ben daarna ook een jaar in
dienst geweest bij Van de Straate. Dit hield op nadat mijn
werkgever plotseling een hartaanval kreeg en het bedrijf
stopte. In de jaren daarna heb ik bij een aantal verschillende stukadoorsbedrijven gewerkt. In eerste instantie
als aspirant-gezel en na het afronden van een 4-jarige
vakopleiding, die ik overigens in drie jaar afrondde, werd ik
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Wij hebben veel contact
met elkaar, maar we
houden werk en privé
wel gescheiden.
sen die het stukadoorsvak willen leren. Wij bieden hun
hier de kans voor en wij zijn oprecht geïnteresseerd. Dus
mocht dit zo zijn, dan kunnen belangstellenden zich hiervoor bij mij melden.”

Tot slot krijgen wij het over de voetbal. Wat hebben ze hier
eigenlijk mee? Waren het vroeger ook echte DES-sterren?
En wat is hun connectie met onze vereniging? Dit zijn vragen die ik aan beiden stel. Henk-Jan vertelt. ”Ik heb vroeger wel bij DES gevoetbald vanaf E’tjes. Ik ben er na een
paar jaar echter alweer mee opgehouden. Adriaan Harmsen zat ook in dezelfde lichting. Hij speelde alleen in een
ander elftal. Adriaan en ik zijn echte jeugdvrienden. Ik ken
hem eigenlijk al vanaf de wieg. Adriaan is nog steeds een
goede kameraad van mij en ook altijd nog actief binnen
de vereniging. Volgens mij ben ik destijds ook via hem bij
DES terechtgekomen. Ik weet nog dat ik rechtsback was.
Ik werd direct het eerste jaar kampioen. Adriaan daarentegen heeft er volgens mij wel een aantal jaar op moeten
wachten, haha.” Manfred vertelt dat hij eigenlijk niet heeft
gevoetbald. "Het mag in ieder geval geen naam hebben.
Ik heb in mijn jeugdjaren aan judo gedaan. Hier was ik een
stuk beter in. Ook ik heb vanaf mijn jeugd al contact gehad met een echte DES’er, Freddy Zandvoort. Freddy ken
ik ook al vanaf het moment dat ik kon lopen. We woonden
in dezelfde wijk en hij woonde een paar huizen verderop.
Ik heb nog altijd een goed contact met Freddy.”
Door de kinderen zijn de beide heren Waanders weer bij
DES terechtgekomen. "Mijn dochter voetbalt in MO15-1”,
vertelt Henk-Jan. "Ze zit nu een jaar of vijf bij de voetbal.
Binnenkort gaan ze met hun team voor een voetbaltoernooi naar Kaiserslautern, hartstikke leuk. Mijn zoon Jochem voetbalt bij de Hulzense Boys. Ik kon hem echt niet
zover krijgen om bij DES te voetballen.

Ik wil natuurlijk ook graag wat meer weten over de beide
broers en hun leven van vroeger en nu. Hoe was de gezinssituatie? Waar groeiden ze op en hoe staan ze er nu voor?
Deze vragen leg ik voor beiden op tafel. "Vroeger woonden wij in de bloemenwijk aan de Korenbloemstraat”, zo
vertelt Henk- Jan. "Volgens mij zijn wij verhuisd naar de
G. van den Meulenweg toen ik een jaar of 12 was.” Het
gezin bestond uit vader, moeder, de beide broers en hun
oudere zus Monique. Wij hebben beiden op de Hendrik
Wormserschool gezeten, de latere muziekschool. Later
zijn wij naar de Willem de Clerqstraat gegaan, waar we de
LTS doorliepen. Pa was in die tijd veel van huis om het bedrijf te runnen. Moeder was wel altijd thuis. " "Ik kan mij
nog herinneren dat, als we geluk hadden, we op zaterdag
wel eens met pa mee mochten naar de autocross”, zo vult
Manfred aan. "Ja, pa was veel aan het werk. Hij was de
man die op zondag het vlees sneed, haha.”
"Er zit drie jaar leeftijdverschil tussen ons. Wij hebben
eigenlijk best veel contact met elkaar. Daarin houden we
werk en privé wel gescheiden. Het is niet zo dat we op
zondagmiddag even lekker
met elkaar over het werk
gaan praten, dan spreken
we wel op de zaak af. Daarnaast vinden wij ons gezin
allebei erg belangrijk. Pa
was vroeger veel weg en dat
willen wij niet. Wij vinden het
heel belangrijk dat we onze
kinderen op zien groeien. Natuurlijk is het moeilijk om die
tijd te vergelijken met nu. Vroeger was het meer de regel dat
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Naam:
Leeftijd:
Burgerlijke staat:
Kinderen:
Werk:
Hobby’s:

Wij wonen in de Kruidenwijk en zijn vrienden voetballen
daar ook. Jochem voetbalt in de JO15-2 en ik ben aankomend seizoen leider van dit team. Ik vind het heel leuk om
te doen en iedere zaterdag ben ik dus op de voetbalvelden
te vinden.” De beide zonen van Manfred voetballen wel
in de jeugd van DES. "Tijmen voetbalt in DES JO11-3 en
Jurre in DES JO9-4. Het kwam eigenlijk door Jurre dat Tijmen ook op de voetbal ging. Omdat ze er ook veel vriendjes hebben was het niet moeilijk om voor DES te kiezen.”
Manfred heeft door zijn voetballende zoons er zelf een
"vriendenclub” aan overgehouden. "We noemen ons "de
vaders”. Zo hebben we ook al een aantal keer meegedaan
aan de jaarlijkse playbackshow. Het is begonnen bij Tijmen in DES JO9-3. Dit was altijd een erg gezellige boel
langs de lijn. We besloten toen als vaders een keer samen
te gaan stappen. Hieruit is een ontzettende leuke band
ontstaan. We doen nog steeds ieder jaar een aantal activiteiten met elkaar buiten de voetbal om. Tot nu toe is de
hele club ook nog steeds compleet. We zijn in totaal met
elf vaders: Jeffrey Ekkelkamp, Stephan Meulenbelt, Evert
van der Steege, Hajo Jansen, Frank Stam, Marco Kelder,
Marco Scholten, Jan Dümer, Jos Kamp en Guus Kuiper.
Het is gewoon ontzettend gezellig.” Henk-Jan haakt erop

in. "Ik vind DES ook een echte familieclub, met een echte gemoedelijkheid. Het is alleen wel dat er soms te veel
aandacht wordt besteed aan de selectieteams en andere
teams minder aandacht krijgen. Dat vind ik jammer. Dit
geldt ook voor de damesteams. Ik denk dat DES nog meer
groeimogelijkheden heeft op het gebied van damesvoetbal. Jongens komen er toch wel bij, maar meiden moet je
echt nog motiveren om bij de voetbal te komen. Het is al
wel erg populair, maar volgens mij kan dit nog worden uitgebreid. Het is daarom ook de bedoeling dat wij in ieder
geval een damesteam in de kleding stoppen. Daarnaast
zijn wij nog met de sponsorcommissie in gesprek om ook
het 35+ voetbal te sponsoren. We doen dit niet om meer
naamsbekendheid te krijgen, maar gewoon om de club te
ondersteunen”, zo geven Manfred en Henk-Jan aan.
Na een dik anderhalf uur bedank ik Manfred en Henk-Jan
voor het prettige gesprek. Mijn conclusie is dat ik gesproken heb met twee harde werkers, familiemannen en levensgenieters tegelijk. We zien elkaar uiteraard terug op
sportpark Gagelman!

MANFRED WAANDERS

43 jaar
getrouwd met Simone
Tijmen (10) en Jurre (8)
Ondernemer van
Stukadoorsbedrijf Stucco
spinning, hardlopen en
bierdrinken

BBQ en
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Geslaagde
familiedag
in beeld!
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Opleidingsplan
2016- 2021
Werken aan
sportieve ambities
Voetbalvereniging DES heeft een missie: voetbal aanbieden op zowel prestatie- als recreatief niveau. Presteren op het hoogst haalbare niveau. Maximaal benutten van talent. Binnen een professionele verenigingsstructuur. Om dit mogelijk te maken is er een fundament nodig waarop gebouwd kan worden. Dit fundament
is vorig jaar geïntroduceerd in de vorm van een meerjarig opleidingsplan. Anne Post en Stefan Boernama,
initiatiefnemers van het plan, geven uitleg.
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Zowel Anne als Stefan was de laatste jaren als leider
verbonden aan het tweede elftal van DES. Toen trainer
Marco Nijenhuis vorig jaar aangaf niet verder te gaan
met zijn werkzaamheden bij het tweede, bedachten ze
dat het voor hen misschien ook het juiste moment was
om te stoppen als begeleiding. Gesprekken met de Technische Commissie volgden, waarin ze de vraag kregen
of ze wellicht iets voor de jeugdafdeling van DES wilden
doen. Welke invulling dat precies moest gaan krijgen
was echter nog niet duidelijk. Anne: "Er werd nog niet
gewerkt met functies en nergens stond beschreven welke werkzaamheden waarbij hoorden. Daardoor was het
lastig aan te geven wat er van ons verlangd werd. Jeffrey Ekkelkamp bleek, naast zijn drukke werkzaamheden
als coördinator van de onderbouw, op de achtergrond al
wel bezig te zijn met het uitwerken van diverse beleidsstukken. Ronald Scholten heeft ons met hem in contact
gebracht en daarmee is het balletje gaan rollen. We kwamen er in onze gezamenlijke gesprekken achter dat er
door ontzettend veel vrijwilligers hard en goed werk werd
verricht. Het ontbrak alleen aan structuur, coördinatie en
duurzaam beleid. De keuzes die gemaakt werden, waren veelal reactief in plaats van proactief. Daarnaast kon
men niet terugvallen op vastgelegd beleid. Hier hadden
Stefan en ik wel een idee over en dat is het begin geweest
van deze klus. Wij hebben
de verantwoordelijkheid
van hoofd jeugdcoördinator op ons genomen en
daarbij toegezegd een opleidingsplan te schrijven.”

Ontstaan plan
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Volgens Anne en Stefan voegt dit opleidingsplan dan ook
echt iets toe. Anne: "We willen iets tastbaars neerzetten, een concreet beleidsmatig actieplan, wat leidend
gaat worden in de keuzes die we in de toekomst moeten
maken. Dit plan is ons houvast en gaat ons helpen om
de ingezette koers vast te houden. Ons plan is heel overzichtelijk, het heeft een kop en een staart, een 0-punt en
een richtpunt. Het 0-punt was afgelopen jaar, het richtpunt is over 5 jaar.”

trix. Daarnaast gebeurt
dit binnen het kader en
in de faciliteiten rondom
de elftallen. Uiteindelijk
zal het voor de spelers
dus alleen maar beter en prettiger moeten
worden, wat volgens mij
het plezier alleen maar
verhoogt. En Anne en ik
zeggen vaak genoeg tegen elkaar: "kwantiteit bepaalt
je kwaliteit”. Dus we zullen altijd oog houden voor onze
niet-selectieteams, waar het plezier vaak toch nog iets
hoger staat dan presteren. Voetbalvereniging DES is
voor iedereen.”

Ambities

Talento

Waarborgen

Anne en Stefan zijn dus ambitieus aan hun nieuwe taak
begonnen en zijn nog altijd gepassioneerd als ze erover
vertellen. Termen als ‘professionaliteit’, ‘duurzaam beleid’, ‘duurzame organisatie’ en ‘geoliede machine’ geven aan waar het volgens het duo naartoe moet met de
jeugdafdeling van DES. Anne: "We streven ernaar om
uit iedere jeugdspeler het maximale rendement te halen en iedereen maximaal te laten presteren op zijn of
haar niveau. Binnen de
jeugdafdeling staat het
leren en plezier beleven
aan het voetbal centraal.
Als
voetbalvereniging
DES proberen wij onze
jeugdspelers
enerzijds
zoveel mogelijk voetbaltrainingen van gediplomeerde trainers aan te
bieden en anderzijds investeren wij in een goed
georganiseerde en functionerende jeugdopleiding. We
vinden het belangrijk dat jeugdspelers zo goed mogelijk
begeleid worden, met als doel kwalitatief en kwantitatief
maximale doorstroming naar de senioren te genereren.
Maar natuurlijk hebben we ook hele concrete, meetbare
doelstellingen zoals: over 5 jaar zijn onze JO12 en jongere elftallen actief op het hoogste niveau, alles daarboven
minimaal actief op 1e klasse niveau.”

In aanvulling hierop is besloten om te investeren in een
speler-volgsysteem. Na diverse aanbieders te hebben
beoordeeld, is gekozen voor het systeem Talento. Stefan
legt uit: "In Talento kunnen alle statistieken van spelers
worden vastgelegd, zoals speelminuten, doelpunten en
trainingsopkomst. Daarnaast kunnen er zaken als POP
(persoonlijk ontwikkelingsplan) worden gemaakt, waarbij de voortgang van voetbaltechnische onderdelen kan
worden geregistreerd. Op deze manier kunnen we de
individuele ontwikkeling door onze jeugdopleiding heen
volgen. Al deze gegevens kunnen ondersteunend zijn bij
het samenstellen van de (selectie)elftallen. Tegelijkertijd kan het worden gebruikt bij gesprekken met trainers, maar ook bij evaluatiemomenten van onze gehele
opleiding. Stel bijvoorbeeld dat er in de hele breedte op
een bepaald technisch onderdeel geen verbetering zichtbaar is. Ligt dat dan aan de trainers of faciliteren wij als
vereniging niet goed genoeg? Talento geeft hier inzicht
in. Op die manier is het dus eigenlijk veel meer dan een
speler-volgsysteem en kan het uiteindelijk veel breder
worden gebruikt.”

Het nieuwe opleidingsplan leeft bij DES en er wordt veelal positief op gereageerd. Stefan: "Ik denk dat binnen de
hele vereniging een positieve ‘vibe’ heerst. De commissie
Voetbalzaken Jeugd bestaat nu uit een groep mensen
die positiviteit uitstralen, energie in de club willen steken
en als doel hebben DES naar een hoger plan te tillen. "
Maar daar stopt het natuurlijk niet. De uitvoering van het
plan houden Stefan en Anne dan ook scherp in de gaten.
Anne: "In onze communicatiematrix zijn de nodige evaluatiemomenten opgenomen: evaluatiemomenten van
spelers (Talento), evaluatiemomenten met trainers (Persoonlijk Ontwikkelings Plan, voortgang en beoordeling),
voortgangsgesprekken met coördinatoren en rapportagemomenten richting het bestuur. Dit zijn de formeel
vastgelegde gespreksmomenten. Daarnaast blijven we
natuurlijk een amateurvereniging en bespreken we het
een en ander ook regelmatig onder het genot van een
glaasje bier aan de bar.”

De voetbalcommissie
heeft zich als doel
gesteld DES naar een
hoger plan te tillen

Het schrijven van het opleidingsplan is een heel
proces geweest, legt Anne
uit. "Toen we begonnen in
onze nieuwe rol hebben we als eerste gekeken hoe de
jeugdafdeling er op dat moment voor stond. Naast het
ontbreken van een organisatiestructuur en beleid, was
er ook nog geen speler-volgsysteem. Er was geen beoordelingssysteem voor trainers en spelers en bij selectieteams waren ongediplomeerde trainers aan het werk.
Dat was voor ons het vertrekpunt, onze 0-meting. Van
daaruit hebben we gekeken hoe het er volgens ons over
5 jaar uit zou moeten zien. Op basis daarvan hebben we
concrete doelstellingen geformuleerd en gekeken wat
nodig was om deze doelstellingen te behalen.”
Dit alles heeft na verloop van tijd geresulteerd in een
nieuwe organisatiestructuur met bijbehorende functieprofielen en de aankoop van een speler-volgsysteem.
Anne vervolgt: "Nadat we alles op papier hadden, zijn
we bezig gegaan met het invullen van de organisatie (zie
organisatiestructuur in kader, red.). Ook hebben we een

Het niveau
binnen onze
vereniging
kan omhoog

Pastink (didactisch). Stefan legt uit: "Marco en Bastiaan
volgen trainingen en wedstrijden en aan de hand van
hun bevindingen gaan ze met trainers in gesprek en organiseren zij trainersavonden. Daarnaast functioneren
ze als een klankbord waar trainers terecht kunnen met
vragen. Verder zijn wij met de KNVB in gesprek om naast
de bestaande cursussen van de KNVB een soort maatwerk-cursus binnen DES op te zetten. Als vereniging zijn
wij bereid om duurzaam te investeren in onze trainers.
Wij willen trainers met potentie en ambitie graag helpen zich te ontwikkelen, maar ze tegelijkertijd ook langer
aan onze club binden. Afgelopen seizoen zijn Melvin ter
Harmsel en Kees Jongejan geslaagd voor de opleiding
UEFA TC3 Jeugd. Aan deze cursus gaat volgend jaar Sven
Mensink deelnemen.”

communicatiematrix gemaakt, onze jaarplanning op het
gebied van communicatie. Daarin staat heel concreet
beschreven wat er gedurende het seizoen van elke coördinator verwacht wordt en wanneer. Dit geeft meteen
aan het begin van het seizoen al veel duidelijkheid.”

Gediplomeerde trainers
Uitgangspunt voor het behalen van de sportieve doelstellingen is dat alle selectie-elftallen worden getraind
door gediplomeerde trainers. Dit kunnen zowel trainers
van binnen als buiten de club zijn. De ongediplomeerde
trainers die binnen de club actief zijn worden zoveel mogelijk vanuit de club ondersteund door de opleidingscoördinatoren Marco Nijenhuis (technisch) en Bastiaan

Plezier
De sportieve ambities zijn duidelijk. De doelstellingen
ook. Maar is er nog ruimte voor plezier? Ja! Daar zijn
Anne en Stefan heel duidelijk in. Stefan: "We zijn
van mening dat het niveau binnen onze vereniging omhoog kan. Maar
we willen natuurlijk niet
de kernwaarden van de
club uit het oog verliezen. Willen we echter een hoger
niveau bereiken, dan zullen we als club moeten professionaliseren. Vooralsnog gebeurt dit met name in de
organisatie. In de vorm van een duidelijke organisatiestructuur, functieomschrijvingen en communicatiema-

Tussenbalans
Inmiddels is er een jaar verstreken en kan alvast een
eerste balans op worden gemaakt.
Stefan: "Anne en ik zijn vorig jaar juni ingestapt. Wij
hebben toen in hoofdlijnen het plan opgesteld, met de
intentie die rond de jaarwisseling volledig uitgewerkt te
hebben. Echter zijn wij
al vrij snel in het seizoen
tegen operationele zaken
aangelopen die enerzijds
veel tijd hebben gevergd
en anderzijds duidelijk
hebben gemaakt dat alles dat op papier staat, niet altijd uitvoerbaar is in de
praktijk.” Anne vult aan: "We hebben het afgelopen jaar
gebruikt om praktische bagage mee te kunnen nemen
in het theoretische plan. Dit is echt waardevol geweest.
Bepaalde zaken hadden we namelijk onderschat. Daar

Voetbalvereniging DES
is er voor iedereen!
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hebben we van geleerd en daar hebben we gedurende
het proces op kunnen anticiperen en we hebben het mee
kunnen nemen in het plan. Verder is op dit moment in
de organisatiestructuur nog geen coördinator opgenomen voor het dames- en meisjesvoetbal. Maar met deze
tak binnen onze vereniging houdt Renate Melaard zich
al geruime tijd bezig. En ik geloof echt dat wat aandacht
krijgt, groeit. Zij zal ons opleidingsplan dan ook gaan
gebruiken en waar mogelijk toepassen binnen het dames- en meisjesvoetbal.” Stefan: "Ik denk dat we wel
kunnen stellen dat op dit moment alle posities door de
juiste mensen worden ingevuld. Daardoor kunnen Anne
en ik weer afstand nemen van de operationele zaken en
ons focussen op het plan, de uitvoering en het bewaken
ervan.”

Nee, nu nog niet. Stefan: "Wij zijn tevreden als over een
paar jaar blijkt dat we de juiste weg zijn ingeslagen. Dat
de opgezette organisatiestructuur nog steeds staat en
functioneert. Vanzelfsprekend is het beste resultaat dat
de selectie-elftallen op een hoger niveau acteren, maar
dat heb je uiteindelijk niet altijd volledig in de hand. Als
uiteindelijk ons talent zich maximaal kan ontwikkelen
en wij daarmee de kloof tussen de overgang van JO19
naar de A-selectie kunnen verkleinen, dan zijn wij meer
dan tevreden. Die resultaten zullen echter pas over een
aantal jaren zichtbaar zijn en naar alle waarschijnlijkheid zitten wij dan niet meer in deze rol. Maar dan zullen
we ongetwijfeld met een voldaan en tevreden gevoel de
wedstrijden van ons eerste analyseren aan de stamtafel, onder het genot van een mooi speciaal biertje van
de tap.”

Nog niet tevreden
Al met al een enerverend eerste jaar voor beide heren in
hun nieuwe rol. Met mooie resultaten. Maar tevreden?

Hoofd
Jeugdcoördinator
Anne Post (ad interim)
Stefan Boernama (ad interim)

kort
nieuws 2:
6 nieuwe spelers
voor A-selectie
DES

Competitie
indeling DES 1
seizoen
2017-2018
DES 1 speelt komend seizoen opnieuw in de 3e klasse D.
Voorwaarts en Blauw Wit ’66 promoveerden vorig seizoen
naar de 2e klasse. SC Lemele en Rijssen Vooruit degradeerden naar de 4e klasse. Voor deze 4 clubs komen uiteraard 4 verenigingen terug. Zowel Hellendoorn als Quick
’20 komen over van de 2e klasse en Achilles Enschede en
ASV ’57 zijn gepromoveerd vanuit de 4e klasse.

Met ingang van het seizoen 2017-2018 zullen er een aantal nieuwe spelers in de A-selectie van DES te bewonderen zijn. Voor zover nu bekend zal de selectie worden versterkt met 6 nieuwe spelers.

Volgend seizoen spelen we dus 4 derby’s! De eerste competitiewedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 23 september. Het speelschema zal door de KNVB bekend worden
gemaakt vanaf 21 juli

Jeroen Spenkelink en Michel Kerkdijk keren terug op het
‘oude nest’. Jeroen komt over van Excelsior ’31 uit Rijssen
en Michel Kerkdijk komt over van de Zweef. Net als Michel komen ook Jeroen van Schooten en Tom Woesthuis
over van de Zweef. Daarnaast hebben Sem van Dartel en
Ronald Bosch zich laten overschrijven. Sem van Dartel
is afkomstig van zondag 3e klasser SV Heeten. Ronald
Bosch komt over van DETO uit Vriezenveen. Wij wensen
deze heren veel voetbalplezier bij onze vereniging.

3E KLASSE D
Achilles Enschede
ASV '57 Aadorp
Bergentheim
DES
Drienerlo Enschede
v.v. Hellendoorn

Opleidingscoördinator
Marco Nijenhuis (Technisch)

Juliana '32 Hengelo

Bastiaan Pastink (Didatisch)

Kloosterhaar
Coördinator

Coördinator

Coördinator

Coördinator

Keepers

JO19/JO17/JO15

Selectie JO13/JO11/JO9

Mini's

Richard Lohuis

Jan RubenKreijkes

Jeffrey Ekkelkamp

Jack van Egmond

Mariënberg
Oranje Nassau Almelo
Quick '20 Oldenzaal

Coördinator
JO19/JO17/JO15
Patrick Schreurs

Coördinator
JO13/JO11/JO9
(niet selectie)
Jan Wout Fransen

RKSV Rijssen
SVVN
Wilhelminaschool Hengelo
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Column:

"Hé schavuit! Dat is toch een
overtreding van die snuiter!”
Zomaar een zomerse zaterdag ergens in de jaren ‘70 in Nijverdal. De grasvelden van vv DES liggen er strakker bij dan
de gemiddelde bezoeker op een hardcore-feest. De zon
schijnt op het strakke gras en met een vergrootgras zou je
het groei-effect kunnen zien. De eerste supporters komen
het sportpark oplopen om hun team naar een overwinning te schreeuwen. Het is een aantal minuten voor half
3, de kleedkamer gaat open en de eerste spelers vertonen
zich aan de supporters. De zwarte schoenen van de spelers kleuren mooi bij het rood-zwarte tenue van DES. De
spelers klappen naar het publiek en lopen naar de scheidsrechter om hem succes te wensen. De man in het zwart
kijkt op zijn klok en wacht op het moment dat de klok exact
half 3 slaat.
De wedstrijd is een aantal minuten onderweg en de linksbuiten van DES snijdt als een warm mes door de boter bij
de tegenstander. Totdat daar ‘de slager’ zijn stempel op de
wedstrijd komt drukken met een ferme ingreep. De man
met de fluit vergeet te blazen op zijn instrument en het
spel gaat door, tot ontsteltenis van het publiek. De eerste
scheldwoorden kunnen niet meer onderdrukt worden. "Hé
schavuit! Dat is toch een overtreding van die snuiter!” Zoals bij elke wedstrijd en bij elke sport heeft het protesteren
geen enkele invloed op de scheidsrechter en de man in het
zwart laat het spel doorgaan.
In de 23ste minuut zorgt de nummer 9 van DES voor een
ontlading van jewelste. Met een fraaie knik zet de
spits de rood-zwarten op een 1-0 voorsprong. Dit
doelpunt wordt gevierd met een mooie sprong in de
lucht met twee armen recht omhoog en twee gebalde vuisten. De keeper van de tegenstander wil
de wedstrijd snel hervatten en schiet het leder terug naar de middenstip. In de minuten die daarop
volgen merken de spelers van DES dat de irritatie
toeslaat bij de tegenstander. Waar ze de eerste
+- 25 minuten één slager in het team hadden,
bestaat het team nu uit 9 slagers. De ene na de
andere doodschop wordt uitgedeeld en de spelers
van DES kunnen er vaak net aan ontkomen. Het
publiek windt zich enorm op over de agressieve
manier van spelen en begint te joelen en te vloeken. Stuk verdriet, Soepkip, Tang, Vlegel, Paljas
en Leeghoofd zijn een aantal woorden die over
het sportpark galmen.
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Uiteindelijk winnen de rood-zwarten en krijgen ze aan het
eind van de wedstrijd een stevige handdruk van de tegenstander. Het was een keiharde wedstrijd, maar na afloop
zijn de gemoederen weer bedaard. "Tijd voor een pilsje, ondanks de nederlaag hebben wij die wel verdiend”, roept een
van de tegenstanders. Na een korte en koude douchebeurt
zitten de spelers even later door elkaar heen en drinken ‘de
tegenstanders’ gezamenlijk een pilsje.
‘Vroeger’ was het niet veel anders dan nu. Waar er gesport
wordt, is er emotie. Waar emotie is, wordt er wel eens over
de schreef gegaan. Zolang iedereen maar zijn hoofd erbij
houdt en het binnen de perken blijft, maakt dit sport juist
uniek. Tegenwoordig ligt het gedrag van spelers en supporters onder een vergrootglas. Dit komt door een aantal
ernstige delicten die op of rond het veld plaats hebben
gevonden. Deze verafschuwen we allemaal en we hopen
dat ze niet meer voor zullen vallen. Maar de emotie die bij
sport komt kijken is van alle tijden. Ook vroeger werd er gescholden op de scheidsrechter. Ook vroeger waren er protesten bij een ‘verkeerde’ beslissing van de scheidsrechter.
Dat is emotie en daar mag en moet enigszins, tot op zekere
hoogte, ruimte voor zijn. Maar ondanks deze emotie moet
er altijd sprake zijn van respect. Respect naar de club, de
tegenstander, de scheidsrechter, maar ook naar jezelf.
Begin het nieuwe seizoen met een schone lei en begin het
seizoen met een flinke dosis emotie, maar met RESPECT!
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Internet www.keulen.com

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