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Van de redactie
De vakantie zit er weer op. Een nieuw seizoen, nieuwe doelstellingen.
Ondanks dat het seizoen een aantal weken later begint dan normaal, heeft
de redactie ook tijdens de zomermaanden niet stilgezeten. Ook dit seizoen
ontvangt u weer 4 uitgaves van InVorm.
In deze InVorm een groot aantal interviews, onder andere met de Robin
Tuitert, Arjan & Belinda Poelakker, Harry Warmelink, Jan van Egmond en een
nieuwe sponsor: Mood-Socks. Daarnaast is er ook aandacht voor de renovatie van de bestuurskamer en besprekingsruimte. Ook toen ‘half DES’ tijdens
de zomermaanden van z’n vakantie genoot, zijn er een aantal DES’ers druk
bezig geweest voor onze club, zodat ook alle randzaken naast het voetbal
weer goed geregeld zijn. Hulde aan al deze vrijwilligers en sponsoren!
We hopen dat het weer een gevarieerde editie is geworden, waaraan iedereen
veel leesplezier zal beleven.
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Zaterdag: 09.30 - 17.00 uur
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BEL VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK:

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

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

8102 HN RAALTE NEDERLAND
VERKOOP@FRERIKSWERKEN.NL

Het seizoen 2017-2018 is weer gestart na een langere zomerstop in
verband met de latere aanvang van de
competitie. De KNVB heeft een switch
gemaakt in de wijze van het registreren van wedstrijden. In plaats van het
digitale wedstrijd formulier worden nu
veel registraties gedaan via de smartphone. Voor velen is dat even wennen,
maar de tools om het eigen te maken
zijn voldoende geboden. Het is dus
een kwestie van tijd en dan weten we
niet anders. Ook een belangrijke verandering is de schorsing na een aantal
gele kaarten. Met ingang van dit seizoen is de strafmaat iets verruimd en
dat juichen wij toe. De ”oude” regeling
vertoonde in relatie tot bijvoorbeeld de
strafmaat die toegepast wordt in het
betaald voetbal nogal veel verschillen.
Dit neemt niet weg dat sportief spel
altijd de boventoon moet voeren. Met
sportief spel hopen wij dan ook dit seizoen positieve resultaten te boeken.
Al even genoemd: een lange zomerstop, die we hebben gebruikt om diverse werkzaamheden uit te voeren.
Al geruime tijd was de wens aanwezig
-en eigenlijk was dat wel een mustom de bestuurskamer op te knappen.
Gelijktijdig is ook de daarnaast gelegen commissiekamer meegenomen
en het resultaat is verbluffend. Beide
ruimtes zien er fantastisch uit. Het camerabewakingssysteem is volledig in

werking en uitgebreid met een camera voor opnames van wedstrijden op
veld 1, zodat gespeelde wedstrijden
geanalyseerd kunnen worden aan de
hand van de opnames. De geluidsinstallatie binnen is vervangen, nieuwe
geluidsboxen, microfoons, e.d. zorgen
ervoor dat de kwaliteit van geluid veel
beter is dan voorheen. Dit zijn voorbeelden van zaken die geregeld worden door inzet van eigen mensen en
samenwerking met diverse sponsoren. Niet alles is genoemd, maar aan
allen een groot hartelijk dank is zeker
op zijn plaats.
Verbeteringen aanbrengen is een continu proces. De komende tijd wordt de
verlichting vervangen door led-verlichting en een groot deel van het
dak wordt vervangen. Beide issues
worden mede in het kader van duurzaamheid opgepakt en bezorgen ons
behoorlijke energiebesparingen. Met
het aanbrengen van de led-verlichting
in onze kantine wordt ook het plafond
op veel plaatsen voorzien van nieuwe
platen, zodat het geheel er over een
aantal weken ”stralend” uit zal zien.
De dakvervanging is nog niet gepland,
want de levering van materialen laat
even op zich wachten in verband met
drukte in de branche. De opdracht
is reeds uitgegeven, dus dat traject
loopt.

De reclameborden rondom ons hoofdveld zijn nu bevestigd via verschillende ophangsystemen en we hebben ingezet op een nieuw ophangsysteem.
Ook dit heeft door drukte in de branche enigszins vertraging opgelopen.
Het aanbrengen van de vele nieuwe
reclameborden stellen we dus nog
even uit totdat het nieuwe systeem
aangebracht is. Ook hier verwachten
we de komende weken in te kunnen
voorzien.
In het vorige magazine schreven we
over ambitie. Met elkaar inzetten op
het halen van onze ambitie stellen
wij dit seizoen als doel. Met ons vlaggenschip bovenin meedraaien; het 2e
kampioen? Je kunt niets voorspellen,
maar er met elkaar voor gaan is een
minimale voorwaarde die er absoluut
moet zijn. In het begin van de competities kun je er nog niet veel over
zeggen. Wel kunnen we iedereen heel
veel succes wensen op weg naar het
halen van de ambities.
Met vriendelijke groet,
voorzitter vv DES
Henny Broekman
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Smidsweg 93
7441 EL Nijverdal
Telefoon: 0548-612334

Voor een modern en perfect zittend kapsel

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

Dorpsstraat 66, 7447 CT Hellendoorn

Constantijnstraat 19, 7442 MC Nijverdal
Telefoon: 0548 612 771

Profile Baan | Boomcateweg 77, Nijverdal | 0548-614017

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

Veldkampsweg 35
Telefoon 0548-615558
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* leren schooltassen
* schoenreparatie
* steunzolen
* leren ballen

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

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

en vraag naar de mogelijkheden!

10 vragen aan
Johan Hogenkamp
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?
Sinds ik gestopt ben met voetbal volg ik het 1e elftal.
Dat is op dit moment al 17 jaar. Omdat ik altijd zelf
moest voetballen was ik niet vaak in de gelegenheid
om het 1e eerder te volgen.
Het DES 1 van 17 jaar geleden speelde op een hoger
niveau dan het huidige DES 1.
2. Bekijk je alle wedstrijden van DES 1?
Sinds mijn zoon (Corné Hogenkamp) in het 1e speelt,
bekijk ik alle uit én thuis wedstrijden, waar dit vroeger
alleen de thuiswedstrijden waren.

4. Wie is de beste DES-speler die je ooit hebt zien voetballen en wat maakte hem zo bijzonder?
Toen ik zelf nog pupil was keek ik erg op tegen Herman
Mensink en Cornelis Waas. Herman was tweebenig,
kon goed koppen en was dus vrij compleet. Cornelis
was linkspoot, ontzettend snel en goed in dribbelen en
passeren.
Enige tijd later, wat ik mij beter kan herinneren, is de
tijd van Leo Berenschot, Harry Poorteman en Dick
Bergman.
Mijn voorkeur gaat uit naar Harry Poorteman, omdat
hij heel goed kon schieten met de buitenkant en kon
scoren uit corners en vrije trappen. Dat maakte hem
zo bijzonder en dus voor mij de beste speler van DES.

3. Volg je nog meer teams dan het 1e elftal?
Op dit moment ben ik scout van de jeugdelftallen.
Ik probeer deze elftallen te volgen.

5. Wie is je favoriete DES-speler uit het huidige 1e elftal
en waarom?
Mijn favoriete DES-speler uit het huidige 1e elftal is
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6. Wie beschouw je als het grootste talent in het 1e elftal?
en waarom?
Alex Tatranov beschouw ik op dit moment als het
grootste talent van het 1e elftal, mits hij zijn gedachten bij het voetbal houdt. Alex is nog erg jong, maar
een goede technische speler met veel inzicht.
7. Als je één ding zou mogen veranderen aan het 1e elftal,
wat zou je dan veranderen?
Ik zou het 1e elftal graag meer druk op de bal zien
zetten en meer vooruit zien spelen.

8. Wat is de meest memorabele wedstrijd die je ooit van
het 1e elftal hebt meegemaakt?
Dat was de wedstrijd SVVN – DES. Heel wat jaren geleden kon SVVN kampioen worden, omdat ze bovenaan stonden. DES heeft echter deze wedstrijd gewonnen, waardoor zij kampioen werden in plaats van
SVVN.
9. Wat zijn je verwachtingen voor het komende seizoen?
Ik verwacht voor het komende seizoen dat ze in de top
4 eindigen en een periodetitel pakken.
10. Wat zou je tegen het 1e elftal willen zeggen en wil je
zelf nog wat kwijt?
Ik zou graag tegen de jongens willen zeggen dat ze
een talentvol team zijn en ze moeten geloven in hun
eigen kwaliteiten!

van de velden: DES 35+
Na een zeer succesvol eerste seizoen,
zijn wij vol goede moed aan het tweede seizoen begonnen. Inmiddels bestaat de Ramon Zomer Intersport 35+
competitie uit 12 teams. De verdeling
is als volgt: 2 teams van DES, 2 teams
van SVVN, 2 teams van Hulzense
Boys, 2 teams van vv Hellendoorn,
2 teams van de Zweef, 1 team van
Daarlerveen en 1 team van Lemele.
In totaal zijn er dit seizoen 8 speelavonden, die allemaal plaatsvinden
op de vrijdagavond. De wedstrijden
worden afgewerkt tussen 19.30u
en 21.30u. Ieder team speelt iedere
speelavond 2 wedstrijden op een half
veld. Iedere wedstrijd duurt een half
uur en we spelen 7 tegen 7. De laatste
speelavond is de finaleavond, waarbij
de punten gehalveerd worden, waardoor de beslissing die avond plaats
gaat vinden. Voor de winnaar staat
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er een grote Ramon Zomer Intersport
wisselbokaal klaar en natuurlijk een
jaar lang eeuwige roem.
Het complete 35+ circus strijkt iedere
speelavond neer bij een van de deelnemende verenigingen. Op deze accommodatie worden vervolgens alle
wedstijden van die speelavond afgewerkt en uiteraard is het na de wedstrijden ook erg gezellig in de kantine. Inmiddels zitten we qua aantal
voetballers op circa 175 actieve voetballers, waarvan er 31 voetballen bij
DES. Bij onze vereniging is het deelnemersveld erg gemeleerd. Grootheden uit de rijke DES-historie als Joost
Mensink, Bertho van Petersen en Arjan Pastink (en dan vergeet ik er nog
een paar) doen mee, maar ook veteranen als Erik Slettenaar, Tom Wieldraayer en Ronald van Keulen zijn
actief. Voeg hieraan werkpaarden als

Matthijs Fransen, Martin de Jonge en
sierpaarden als Jille Pultrum, Michel
Bonte toe, dan weet je waar dit toe
kan leiden. En als je heel goed kijkt,
dan zul je zelfs zien dat onze voorzitter Henny Broekman zijn kunsten
vertoont op de 35+ velden. De opzet
is laagdrempelig en het doel is een
sportief avondje uit.
Mocht je interesse hebben om een
keer mee te doen, of om een keer mee
te trainen, neem dan contact op met
Gijsbert Weststrate
(gijsbertweststrate@hotmail.com)

UW LOKALE BEVEILIGER, ALTIJD DICHTBIJ

Marc Nieboer. Binnen het elftal kan hij op verschillende posities spelen. Met name op dit moment, als laatste man, doet hij het erg goed. Ik vind het erg jammer
dat hij het komende halfjaar niet beschikbaar is voor
het 1e elftal vanwege zijn studie in het buitenland.

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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Waarvoor kunt u bij ons terecht:
• Typeplaatjes
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• Huisnummers
• Full Color Prints NIEUW!
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(voor op bekers en broodtrommels)

Super snelle levering!

Arjan en Belinda
Poelakker,
Het bloed kruipt waar
het niet gaan kan…
Het kostte enige moeite, maar het is mij uit eindelijk gelukt om met dit drukke stel een avond te plannen. Late
dienst, voetbaltraining, operatie dochter en niet te vergeten de vakantie, maakten het erg moeilijk om een geschikt
moment te vinden. Het enige geschikte moment was wel

op een wat onorthodoxe tijd, maar flexibel als we zijn maken we daar geen punt van. Dit gezin ademt sport en dan
snap je als kersvers redactielid van ons cluborgaan dat je
je moet schikken in je rol.

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

Aesy Liften B.V. Nederland | Mercurion 30, 6903 PZ Zevenaar
Telefoon: 0316-246246 | E-mail: info@aesyliften.nl
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Op een zwoele nazomeravond in september mocht ik
op bezoek bij de familie Poelakker. In de prachtige wijk
Noetsele, aan de Korenweg, staat het epicentrum, ofwel
Klein Papendal, van de familie Poelakker. Wat kon ik verwachten, wat trof ik aan, zouden ze een beetje spraakzaam zijn? Bij een gezin dat sport ademt en waarbij DES
de rode draad is, verwacht je een bank vol met opgeschoten tienerjongens aan te treffen, die onder het programma VOETBAL Inside de laatste training doornemen. Met
klamme handjes drukte ik op de deurbel. Een snelle blik
door de voorruit ontkrachtte mijn vermoeden. Hier zaten
geen tienerjongens op de bank, maar de huiskamer was
gevuld met in voetbalkleding gehulde tienermeiden, die
kijkend naar Hollands Next Topmodel hun laatste training doornamen. Na een paar tellen deed Arjan de deur
open. ”Is dat alles wat je bij je hebt? ”, vroeg Arjan en
hij leidde mij naar de speciaal ingerichte persruimte van
Klein Papendal. (Ik dacht, wat had je dan verwacht: dat ik
met cameraploeg en visagist op pad ging? Of had hij verwacht dat ik een kistje bier mee had genomen, of wellicht
een bosje bloemen voor zijn vrouw? Ik wist het niet, heb
het ook niet gevraagd trouwens, dit was immers mijn
eerste interview en ik wist niet wat gebruikelijk was.)

Belinda is na haar studie aan de CIOS altijd met sport bezig geweest. O.a. Turnen, Aerobics en Callanetects waren
disciplines waar ze ruim 17 jaar les in gaf, of zelf zeer
succesvol in was. Zo vormde ze samen met ons huidige
bestuurslid Ellen Nieboer en nog enkele andere dames
een Aerobicsteam, dat het land door trok voor wedstrijden. ”We zijn volgens mij wel eens Nederlands Kampioen geworden”, antwoordt Belinda mij op mijn vraag
naar haar succesverhaal. Volgens mij iets om supertrots
op te zijn!

Onderweg naar de kamer werd ik innig omhelsd en werd
mijn gezicht van de laatste etensresten ontdaan door,
ik vermoed één van de vrouwelijke gezinsleden. Belinda stond mij in de keuken op te
wachten en had haar trainersoutfit nog aan. In de kamer zaten 3
jonge dames onderuit gezakt, afgepeigerd van de training op de
bank te kijken naar een reeds eerder genoemd intellectueel tv-programma. Zo koel mogelijk begaf
ik mij naar de persruimte, waar ik
wederom omhelsd en gekust werd
door diezelfde enthousiaste dame. Zo koel mogelijk ontdeed ik mij van deze viervoeter (die naderhand toch van
het mannelijke geslacht bleek) en nam ik plaats aan de
tafel. We konden beginnen.

In Nijeveen begonnen ze door het overlijden van Arjans
vader met een valse start. Hoewel ze met veel in plezier in Nijeveen gewoond hebben, zijn ze blij dat ze nu
weer terug in Nijverdal zijn. O.a.
de invallende crisis zorgde ervoor
dat het gezin weer opnieuw moest
beginnen. Dit deden ze gezien hun
roots toch liever in Nijverdal dan
in Nijeveen. Voor de tweede keer
moest het gezin verhuizen; dit
heeft wel een zware wissel getrokken op het gezin. Arjan had inmiddels werk gevonden bij Stempher
in Rijssen, maar aangezien de woning in Nijeveen nog
niet verkocht was, verbleef Arjan door de week bij zijn
moeder en in de weekenden was het gezin weer samen.
”Best pittig”, zo omschrijft Arjan deze periode.

Night Life

Gedurende het verblijf in Nijeveen is er van voetbal weinig terechtgekomen. De plaatselijke SVN ’69 was nou
niet bepaald een warm nest. Een kleine blik op de website van SVN’69 (die er overigens prima uitziet) onderschrijft dit gevoel. Een wat troosteloze accommodatie,
die waarschijnlijk vroeger dienst deed als onderkomen
voor de locale schaatsclub (gezien de enorme waterplas
naast het clubgebouw), is het thuishonk van deze zaterdag 3e klasser. Na een eenmalig bezoek van Arjan aan
het clubgebouw van SVN was hij een illusie armer en een
ervaring rijker. Bij binnenkomst in de kantine verdraaiden zo’n beetje alle aanwezigen hun nek. Wie was deze

Metropool Nijeveen
Arjan, die na zijn opleiding motorvoertuigen aan de LTS
bij Ten Cate aan de slag ging en daar als textielvakman
de nodige ervaring had opgedaan, vervolgde zijn carrière na zijn dienstplicht bij het bedrijf Relaprint. Met
een tussenpose heeft hij het grootste gedeelte van zijn
werkleven voor dit bedrijf gewerkt. Aangezien Arjan zo
vergroeid was met het bedrijf en de toenmalige eigenaar
met het bedrijf wilde verhuizen naar Meppel, zijn Arjan
en Belinda met hun jonge gezin meeverhuisd naar Drenthe en kochten ze een prachtige woning in de metropool
Nijeveen.

De zaterdag
dat is de
voetbaldag

Arjan en Belinda Poelakker wonen sinds een aantal jaren
weer in Nijverdal. Hoewel Arjan Belinda al kende van de
lagere school en Belinda Arjan al wel vaker had gespot
in Nijverdal, sloeg de vonk pas over nadat ze via Freek
de Vries weer in contact kwamen met elkaar. Uiteindelijk heeft Arjan in ”Night Life” (DE uitgaansgelegenheid in
die tijd) met zijn soepele heupen en enkele onnavolgbare
Sidesteps, Grapevines en Mambomoves Belinda’s hart
veroverd. Belinda, die als Nederlands kampioene Aerobics wel wat gewend was qua moves, was toch onder de
indruk van Arjan.
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nieuwkomer? Arjan had vermoedelijk een beetje
hetzelfde gevoel als een willekeurige dame die in de
jaren ‘90 de kantine van vv DES binnenkwam.
Aangezien de plannen om terug te keren naar
Nijverdal alweer gemaakt waren, is de sportieve
carrière van het gezin in Nijeveen een beetje stil
komen te liggen.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan…
Eenmaal terug in Nijverdal ging ook het
rood-zwarte hart weer harder kloppen. Contacten werden aangehaald en Elsa, die ooit bij DES
in de mini’s gespeeld had, ging logischerwijs nu
ook weer voetballen bij DES. Na Elsa volgde
Judy en zo had Arjan weer een legitieme reden om de zaterdag weer te bestempelen als
voetbaldag. De jongste dochter Teske heeft
toch iets van Arjan meegekregen en is zeer
verdienstelijk in het dansen. Inmiddels speelt
de oudste dochter Judy in verband met de
liefde alweer een tijdje in Hellendoorn, liefde maakt….. Maar Arjan krijg je niet weg bij
DES. Je verwacht het niet, maar in dit gezin
is er, als Twente moet spelen, een gevecht
om een goede plek voor de TV.
Arjan, die tot zijn 29e verdienstelijk speelde in de toen nog genoemd de B-selectie,
stond bekend om zijn onverzettelijkheid.
Vanaf zijn 13e jaar was Arjan naast het
voetbal ook veel aan het hardlopen. Door
zijn vele lange rushes langs de lijn boezemde Arjan veel respect in bij zijn medespelers, maar ook de trainers. Als na
een avondje stappen zijn medespelers
vanwege het overmatige alcoholgebruik groener zagen dan het shirt van
onze zustervereniging, zei de trainer, bij
een blik op zijn spelers…. ”Neem een
voorbeeld aan Arjan, die gaat er altijd
voor!” (Niet wetende dat Arjan, qua
alcoholnuttiging minimaal het dubbele op had van zijn teamgenoten) Qua
sportieve hoogtepunten kijkt Arjan
terug op de mooie tijd in B1 en A1
met Chris Titsing. Spelers als Exoo,
Van Petersen, Kalvenaar en Hosmar
vormden destijds een vriendenteam
en sommigen zijn vrienden voor het
leven gebleven. Ook het kampioenschap met DES 3 onder leiding van
Hans ter Avest ziet Arjan zeker als
hoogtepunt. Herman Nieuwen-
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De leden van ‘De Ronde
Tafel’ kampen allen, niet
geheel toevallig, met
dezelfde kwaal
huis, Rudolf Hekman, Jan Post maakten o.a. deel uit van
dit kampioensteam.

Eigen Huis en Tuin
”De zaterdag dat is de voetbaldag”, merkt Belinda op. ”We
weten niet anders. Dat heeft ook zo zijn voordelen. Eigen
Huis en Tuin kun je dan lekker rustig kijken. Tegen de tijd
dat dat programma is afgelopen, komt Arjan al fluitend
weer terug uit de kantine. Arjan is al sinds ik hem ken
bij DES en is ook altijd leider geweest van een team. Uit
het niets goochelt Belinda een fotoboek van haar bruiloft
tevoorschijn. Ik krijg sterk de indruk dat dit fotoboek bij
elke maaltijd verplichte kost is in Huize Poelakker. Feilloos tovert Belinda de foto’s van de receptie erbij. ”Kijk”,
zegt ze: ”Het pupillenteam waar Arjan leider van was en

de meisjes waar ik les aan gaf met turnen waren
allemaal op onze bruiloft.” Ik herkende op de foto
enkele spelers, die nu in de seniorenteams al jaren
van vaste waarde zijn. Dit geeft maar weer eens
aan hoelang Arjan en Belinda al betrokkenen zijn
bij DES. Arjan heeft bij DES diverse dingen al gedaan, waaronder trainer/leider van zijn dochter(s).
Inmiddels is Arjan al weer heel wat jaren actief
betrokken bij de supportersvereniging en is hij de
rechterhand van Jelle van Egmond bij de JO19-1.
Een lichting waar we de komende jaren heel veel
van zullen horen, aldus Arjan.

Beloftenteam
Ook buiten het veld heeft Arjan zijn plek gevonden. Hij
behoort inmiddels al weer jaren tot de harde kern van
”De Bult” en is door een strenge selectieprocedure ook
toegelaten tot ”De Ronde Tafel”, zeg maar het beloftenteam van de ”Stamtafel”. De leden van ”De Ronde Tafel”
kampen allen, niet geheel toevallig, met dezelfde kwaal.
Ze hebben het allemaal met, en/of last van de knie. Arjan geeft aan dat de gasten van de ronde tafel eigenlijk
nergens bijhoren (best zielig eigenlijk). Sociaal als ze zijn,
laten ze inmiddels ook mannen toe die geen knieblessure
hebben. Bij een middagje ”Ronde Tafel” wordt de wedstrijd nabesproken, maar komt ook de wereldpolitiek aan

bod. Hoewel de mannen zich nog piepjong voelen, wordt
er ook veel over ”vroeger” gepraat. ”Het is altijd gezellig en
na de ”verplichte rondjes” kan ik nu samen met Belinda
naar huis fietsen”, aldus Arjan.

ook wel.” Thuis wordt ze op tactisch gebied door Arjan bijgeschoold. De
damesgezin in huize Poelakker dan ook in vaak over voetbal. Vreemd g
gezinsleden de “ Poelakker Boogie” Deze warming-up-pas is geïntrodu
binnen de DES-familie. Je zou toch wel verwachten dat een man met zu
de DES-familie. Je zou toch wel verwachten dat een man
naamgever
van deze
samba-achtige
pas was. Niets
minder waar.
met
zulke losse
heupen
als Arjan de naamgever
vanisdeze
samba-achtige pas was. Niets is minder waar.

De Poelakker Boogie
Belinda, die inmiddels al weer een aantal jaren als administratief medewerkster werkt bij Nemaco Bouwmachines, is met haar Aerobics en Calanetics-achtergrond stilaan ook de DES-familie binnengeslopen. Wat begon met
het geven van een kwartiertje krachttraining aan de meisjes B1, waar Elsa speelde, is uitgegroeid naar het leiding
geven aan Dames 1. ”Ik heb goede leermeesters gehad
aan Kees Jongejan en Henk Mondeel. Van hen keek ik de
oefeningen af, die ik nu zelf toepas in mijn trainingen. Ik
heb jaren lang lesgegeven in de sport, dus training geven
aan een damesvoetbalteam lukt ook wel.” Thuis wordt ze
op tactisch gebied door Arjan bijgeschoold. De gesprekken gaan in het damesgezin in huize Poelakker dan ook
in vaak over voetbal. Vreemd genoeg kent geen van de
gezinsleden de ”Poelakker Boogie” Deze warming-uppas is geïntroduceerd door een andere Poelakker binnen
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Toch blijkt eens te meer over wat voor een groot DES-hart
deze beide toppers beschikken. Ze verdienen dan ook een
Arjan en Belinda, bedankt voor de mooie avond, dit leuke gesprek en d
pluim, een schouderklopje en of een veer in de….
Arjan en Belinda, bedankt voor de mooie avond, dit leuke
gesprek en de inkijk in jullie gezin.

Quotes:

De zaterdag dat is de voetbaldag

De leden van ‘De Ronde Tafel’ kampen
geheel toevallig, met dezelfde kwaal

van de velden: DES VR25+
Dit jaar is DES gestart met een 25+ team voor vrouwen.
In tegenstelling tot de mannen 35+ spelen de dames 25+
om de twee weken hun competitiewedstrijd.
De wedstrijden worden gespeeld op een half speelveld;
7 tegen 7.

Lijkt het je leuk om ons aan te komen moedigen? We
spelen onze thuiswedstrijden op de vrijdagavond om
19.30 uur. Daarna staat het vriendelijke barpersoneel
klaar om je te voorzien van een lekker drankje.

Naast speelsters die vorig seizoen nog op een groot veld
speelden, hebben ook oud-leden die hoorden van dit
team de voetbalschoenen weer aangetrokken. Op moment van schrijven is de eerste wedstrijd gespeeld en
die hebben we helaas verloren, maar onderling maken
we veel plezier en dat is het belangrijkst.
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Hoe wij van
tegenstanders
iets leren over
onze eigen fouten
Natuurlijk, we hebben regelmatig iets te zeuren over ons eigen cluppie. Onder het genot van een biertje of een
colaatje in de kantine houden we ervan om op van alles en nog wat te emmeren. Dat mag ook, want ondertussen
zijn we supertrots op onze vereniging. Zouden we niets te zeuren hebben, dan is het nog maar de vraag hoe verbonden we ons met DES zouden voelen. Onze tegenstanders en andere passanten kennen niets van onze trots.
Zij kijken met andere ogen naar onze club. InVorm ging op zoek naar de blik van de buitenstaander. Op zoek naar
fouten om van te leren.

Het lastige aan het maken van een verhaal over hoe anderen naar je kijken, is dat je het hun niet snel op de man
af kunt vragen. Stap maar eens op iemand af met de
vraag: wat vind je van mij? Grote kans dat het antwoord

diplomatiek vleiend zal zijn, op z’n negatiefst neutraal.
Zelden zal iemand je zeggen dat je er niet uit ziet, dat ‘ie
zich ongelooflijk aan je ergert, dat je er niets van kunt of
dat ‘ie je niet uit kan staan.
Nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling van dit verhaal.
Dit moet het verhaal worden vanuit de kleedkamer van
onze opponenten, vanaf ‘de bult’ van anderen en van aan
de bar in vijandig gebied. Dat maakte de missie er niet
makkelijker op. Want lekker bij de tegenstander in de
kleedkamer gaan zitten is geen optie. Ook het aanvankelijke idee om voorzitters van buurclubs te interviewen
over ons DES is eigenlijk niet geschikt. Zo’n voorzitter
kijkt wel uit met het doen van boude uitspraken…
Daarom heeft uw redacteur de afgelopen periode geprobeerd het uit de documentairewereld bekende flyon-the-wall-principe te hanteren. Hij was er wel, maar
toch ook niet. Geen directe vragen, geen direct contact.
Alleen observeren, luisteren en registreren. Als een vlieg
op de muur, zonder dat iemand hem in de gaten had en
door op digitale plaatsen, waar zij hem niet verwachten,
te zoeken.

‘ACHT NIET HEN HOOG DIE AL
UW WOORDEN EN DADEN PRIJZEN,
MAAR HEN DIE U WELGEMEEND
OP UW FOUTEN WIJZEN’

Het is een mooie dinsdagavond in september. Drie spelers van het vlaggenschip van Sportclub Rijssen sjokken
van veld 3 op sportpark Gagelman terug naar hun kleedkamer. Ze hebben zojuist verloren met 4-2 van DES 1.
”Hier win je nooit. Heb jij ooit in Nijverdal gewonnen?”,
klinkt het retorisch. De aanhoorders zwijgen. Dan opent
één van hen toch zijn mond. ”De scheidsrechters, de
grensrechters, alles zit hier altijd tegen.”

Socrates, Grieks filosoof
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serve derde klasse. De druiven zijn zuur voor de Nijverdalse armada, maar het verlies is meer dan verdiend.
”Weet je wat het is met die lui?”, vraagt de bonkige spits
van de thuisploeg aan een toeschouwer die naast hem
aan de bar staat. ”Een beetje druk zetten, een keer een
gemeen tikkie en veel van die lui zijn van de kaart. Daar
kunt ze in Nijverdal niet best tegen”
Wedstrijden waar het er om gaat. Volgens een verslaggever van Tubantia zijn we daar als DES ook niet best in.
‘DES is bezig aan prima seizoen, maar geeft niet thuis
op de momenten dat het echt moet gebeuren’, schrijft
reporter Stan Waning in april na het bezoeken van de
wedstrijd tussen DES 1 en Wilhelminaschool.

‘HEB UW VIJANDEN LIEF
WANT ZIJ VERTELLEN
U UW FOUTEN’
Benjamin Franklin, Amerikaans staatshoofd
Een zaterdagmiddag in december 2016. In Westerhaar
wordt een bescheiden feestje gevierd. Het tweede elftal
van Voorwaarts heeft zojuist DES 2 verslagen. Hierdoor
pakt niet DES, maar Voorwaarts de koppositie in de re-

‘HET KWAADSPREKEN IS EEN
VORM VAN ZELFWANTROUWEN
EN EEN GEVOLG VAN INNERLIJKE
ONZEKERHEID. DOOR DE FOUTEN
VAN ANDEREN TE LAKEN, ZOEKT
MEN DE AFWEZIGHEID ERVAN
BIJ ZICHZELF TE BEVESTIGEN.’
Godfried Bomans, Nederlands schrijver

Wie vindt DES maar niks? En waar kan iemand onbehouwen oordelen over onze mooie club? Om deze
vraag te beantwoorden dook uw verslaggever in

de wereld van social media. Nergens zijn zoveel meningen te vinden als op platforms zoals Facebook en
Twitter. Op Facebook is zelfs een sterrenbeoordeling te
geven voor vv DES. Dat kan met en zonder motivatie.
Helaas voor ons verhaal kozen de drie mensen die DES
maar 1 ster waard vonden (van de 81 recensies) er niet
voor om daar een toelichting op te geven.

‘FOUTEN HEBBEN,
EN DIE NIET VERBETEREN,
DAT IS PAS FOUTEN HEBBEN’

Is dit alles? Nee. Er zullen veel meer meningen over DES
de ronde doen dan hier in woorden kunnen worden uitgeschreven. Dit is slechts een magere selectie. Evenwel
een selectie waar we van kunnen leren. Wie niet weet
wat zijn sterke of zwakke punten zijn, zal niet snel groeien in het leven. Zie dit verhaal als een les voor ons allen om vooral ook te kijken naar onze opponenten. Zij
verraden hoogstwaarschijnlijk meer over onze eigen
kwaliteiten dan we aanvankelijk denken. Of zoals de
Grieks-Joodse filosoof Philo van Alexandrië rond het begin van de jaartelling zei: ‘Om te leren van fouten moet je
eerst weten dat je fouten maakt’

Confucius, Chinees filosoof

”DES 2 is een serieus getraind team met een echte trainer. Eentje die de Duitse methode van communiceren
niet schuwt. In de rust moest ik even een plasje doen
en toen hoorde ik hem al preken”, aldus leert ons het
wedstrijdverslag van Excelsior’31 4.
DES kent in haar historie meer trainers die houden van
een speech op volume. Zo lezen we uit een verslag van
Quick Boys in 1953. ”Zoals wij reeds opmerkten, greep
Leo Halle in de rust met succes in. En zo kregen de 3000
toeschouwers in de tweede helft een DES-ploeg te zien
die beter tegen Quick Boys was opgewassen dan in de
eerste helft. (…) DES hanteerde met succes het wapen,
dat men gewoonlijk enthousiasme noemt”

van de velden: DES 6
Het 6e team van DES is nagenoeg
hetzelfde gebleven, Alleen Gerrit
Spenkelink heeft aangegeven nog
ambities te hebben en gaat komend
seizoen vlaggen bij het 2e. Verder is
William Rozendom gestopt (versleten
knie). Hij blijft eventueel wel oproepbaar. Robert van de Veen komt na
een jaar afwezigheid ons weer versterken.
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De leiding voor komend seizoen bestaat nog steeds uit Ronald Scholten
en Erwin Harmsen; onze aanvoerder
is Daniel Sezen. Wij zijn nog steeds
op zoek naar een nieuwe vlagger. Bij
animo kunt u zich melden bij één van
de leiders.
De eerste 3 bekerwedstrijden waren wel tegen goede tegenstanders,
waarbij de gemiddelde leeftijd toch
wel 10 à 15 jaar jonger lag, toch wisten we 7 punten te behalen. Helaas

zijn we op doelsaldo niet door naar de
volgende ronde.
De trainingsopkomst op de donderdagavond is altijd goed bij het 6e,
waarbij het ‘verdiende’ biertje na de
training ook niet wordt gemist. Sinds
dit seizoen wordt er door sommigen
ook op de maandagavond getraind;
de doelstelling voor dit seizoen is dan
ook zeker om weer om in de top 3 te
eindigen.
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Laat je auto wassen
bij Splash Carwash
en verdien geld voor
voetbalvereniging DES
Splash Carwash heeft een actie bedacht waarvan de voetbalclubs in de gemeente Hellendoorn kunnen profiteren.
Het bedrijf heeft een bedrag van maximaal € 6.000,- beschikbaar. Dit bedrag kunnen de clubs onder elkaar verdelen.
Om dat te regelen is ClubSupport opgericht. Met ClubSupport kunnen de leden van de lokale voetbalclubs in Nijverdal,
Hellendoorn, Hulsen en Haarle geld sparen voor hun club. Het enige wat je hoeft te doen is je auto laten wassen op
programma 1! Per wasbeurt doneert Splash Carwash € 1,50 aan de betreffende club.
De actie begint op 4 oktober en loopt tot eind
november. Splash Carwash is gevestigd op industrieterrein ’t Lochter’.

Hoe gaat deze actie in z’n werk?
Wanneer je bij de wasstraat komt en aangeeft
dat je meedoet aan ClubSupport, ontvang je
een kaartje met een unieke code. Op de website van ClubSupport (www.supportdeclub.nl)
kun je de code invoeren en aangeven welke
club je steunt. Voor elke stem op voetbalvereniging DES doneert Splash Carwash € 1,50
aan onze mooie vereniging. Dat is het! Daarnaast is ‘live’ te zien hoeveel er voor voetbalvereniging DES is gespaard en hoeveel andere clubs inmiddels hebben gespaard.
Help voetbalvereniging DES aan een mooi
bedrag!
Aan deze actie in Nijverdal/Hellendoorn
doen zes voetbalclubs mee, dus er is competitie! Splash Carwash heeft maximaal
€ 6.000,- beschikbaar voor de clubs. Het is
aan de leden en supporters van voetbalvereniging DES om te bepalen hoeveel er voor
onze vereniging wordt gespaard.
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Werken bij Defensie
Je moet het maar
kunnen
Te trots om op te geven

Opleiding

Het is de kunst om je als een grijze muis te gedragen. Niet
opvallen en je gedeisd houden. Je stapt met de opleiding
binnen in een heel andere maatschappij. De spijkerbroek
wordt snel vervangen en de haren worden gemillimeterd.
Binnen de kortste keren zie je door de uniformiteit het verschil niet meer tussen een gothic en een gabber: het is één
pot nat.

De opleiding duurt 36 weken, een tijd waarin ze je proberen
te knakken. Op sommige momenten was ik er zo klaar mee:
je slaapt amper, eet weinig en je lichaam functioneert gewoon niet meer normaal. Wanneer je net slaapt, krijg je een
gasaanval: het gaat continu door. Je dient te luisteren of er
volgen sancties. Natuurlijk is dat soms moeilijk. Ik was ook
nog eens met 24 jaar een van de oudsten van de groep, dus
werd er een voorbeeldrol gevraagd. De ene week wil bijna
iedereen stoppen, een andere week gaat het wel redelijk.

Het is mijn doel om mijn grenzen te overstijgen, daarom
meldde ik me aan. Een test, iets waar ik later op terug kan
kijken met een gevoel van trots. Aan het begin waren er
128 jongens, de eerste week vielen er al 15 af en aan het
eind was er nog een groep van 28 over. Het is één grote
afvalronde. Dit resulteert in een hechte groep, waarbij alle
neuzen dezelfde kant op staan: dat heb je nodig. De rotte
appels moeten weg. Daarvoor kun je op kantoor geroepen

Een mentale en fysieke uitputtingsslag die voor Robin
Tuitert vijf jaar duurt. Inmiddels is hij weer terug in de
burgermaatschappij, maar de sporen van het Korps Mariniers zijn nog verweven in alles wat hij doet.
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Ik heb nooit het doel
gehad om bij defensie
te blijven werken
worden: ”Als wij het niet kunnen, moeten jullie ze maar
wegwerken. Negeer ze maar.” Uiteindelijk moet je er voor
elkaar zijn en blind op elkaar kunnen vertrouwen. Je kunt
niet een of andere wappie je rug laten dekken.
Ik heb nooit het doel gehad om bij defensie te blijven werken. Tijdens de opleiding had ik een functioneringsgesprek
in Rotterdam. Daar vroegen ze wat ik ging doen nadat ik
mijn baret zou halen. Ik zei: ”Na deze vier jaar ga ik de burger weer in.” Toen keken ze me wat raar aan, maar ze respecteerden wat ik zei. Ze reageerden: ”Dat zullen we nog
wel eens zien na vijf jaar…”

Leven als marinier
We voeren als VPD (Vessel Protection Detachment) tussen Egypte en Sri Lanka, waar het met name voor de
kust van Somalië gevaarlijk is. Hier ben ik 6 keer naartoe
gezonden. De ene keer een maand, een andere keer iets
korter. Voor dergelijke missies heb je de opleiding gevolgd; hier moet je constant scherp zijn. Elk koopvaardijschip dat door deze Golf van Aden vaart wil beveiliging
mee. We hebben nooit hoeven ingrijpen, al hadden we af
en toe wel bootjes in het vizier. Als ze de mitrailleurs zien
en de banners aan de zijkant lezen, waarop staat dat er
mariniers aan boord zijn, schrikt dit al genoeg af. In de film
‘Captain Phillips’ kun je zien wat er gebeurt als ze wel aan
boord komen. We sliepen op een van die schepen in een
lage, warme opbergruimte gevuld met stretchbedjes. Om
toerbeurt van twee uur moesten we wachtlopen, op zoek
naar een moederschip met daarachter kleinere bootjes.
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Na zo’n missie heb je meestal een paar dagen vrij. Het is
een heerlijk gevoel als er even niemand in je nek loopt te
hijgen, en er tijd is om gek te doen. Op de kazerne vliegen
de dagen ook om. Hier krijg je les in bijvoorbeeld kaartkompas en wapenkennis. De skills en drills worden bijgehouden
en je sport twee keer per dag. Elke ochtend moest ik mijn
schoenen poetsen en mijn baard scheren. Ik ben blij dat er
nu niet elke ochtend iemand checkt of mijn tenue wel goed
schoon is en of ik geen stoppel ben vergeten als ik naar
mijn werk ga.
Als marinier ben je wereldwijd inzetbaar, getraind op elk
klimaat en alle terreinomstandigheden. Tijdens de training
leer je van alles. Zo ben ik parachutist en berggetraind. De
trainingen zijn erg zwaar. Met veertig kilo op je rug loop
je de hele dag door de bergen, tot je boven de wolken uit
komt. Prachtig, maar je lichaam verzuurt ongelooflijk. Toen
ik na een jaar terugkwam, had ik het lichaam van een jochie.
Tijdens een van die zware trainingen begon het te regenen.
Dat was prima, want het was bloedheet. De regen ging over
in sneeuw en de temperatuur vloog omlaag. De sergeant
besloot om een kamp op te zetten. Sommige jongens raakten echter al onderkoeld, net als mijn buddy. Om het uur
wekte ik hem om even met hem te praten en hem warm
eten en drinken te geven, om te zorgen dat hij warm bleef.
Na een paar uur moesten we al weer verder. Hij was nog
te slap om zijn eigen bagage mee te sjouwen, wat het voor
de rest weer zwaarder maakt. Achteraf kan ik erom lachen,
helemaal als ik het er met de jongens over heb, maar het is
best heftig. Je wordt er een adrenalinejunk van: hoe zwaarder de training, des te mooier de herinnering. Ik ben nooit
echt bang geweest. Je traint juist voor de meest gevaarlijke missies, op de uitersten waar ongetrainde mensen het
niet kunnen volhouden. Ik ben bij een patrouille eens gaan
hallucineren: ik dacht dat er een boom tot leven kwam en
zijn takken als armen rondzwaaide. Toen vielen er tijdens
de mars jongens staand in slaap. Ik wist niet dat dat kon.
Als je zo stuk zit, kun je niet meer tot drie tellen, maar hoe
zwaarder een ander het had, des te gemotiveerder ik werd
om te laten zien dat ik het wel kon. Ik moest er niet aan
denken om achteraan te lopen, te trots om op te geven.

Trots ben ik ook op mijn gratificatie. Ik heb drie keer als korporaal gefungeerd, als marinier eerste klas. Je hebt nu eenmaal volgers en leiders en ik kreeg daar een beloning voor.
De uitreiking was in Doorn. Als ik daarnaar kijk ben ik trots.
Dat lijkt wat pocherig, maar veel mariniers hebben dit niet,
iedereen binnen defensie zou hier trots op zijn.

Voor mijn defensietijd heb ik geleerd voor tegelzetter en
meubelmaker. Tara, mijn vriendin, en ik zijn er nog niet aan
gewend dingen op de lange termijn te plannen. We reizen
nu veel, halen de tijd in die we samen gemist hebben. Om
me heen krijgen veel mensen kinderen, daar hoef ik nog
niet aan te denken.

Fietscross

Bij Defensie zeggen ze dat je
niks aan de burgers hebt en er
beter niet mee kunt omgaan.
Mede om zulke denkbeelden
ben ik blij dat ik op latere leeftijd ben ingestapt. Het is goed
om iets steviger in je schoenen
te staan, als zeventienjarige
voel je je al best volwassen,
maar ben je het nog niet. Jonge gasten gaan sneller mee
in die gedachten. Ik snap dat
niet, als je er weer uitstapt, hoop je weer op een baan in
'de burger'. Natuurlijk beheerst het je leven. Tara vult aan:
”Mensen kunnen zich moeilijk een voorstelling maken van
wat je doet en hoe erg het je leven domineert. Zo is Robin
er met Kerst niet geweest, net als met verjaardagen of begrafenissen. Dat heb je nu eenmaal niet voor het te kiezen.
Mensen vragen dan: heeft hij niet vrij gevraagd voor Kerst...
ze begrijpen het niet. Alles gaat voor. Zodra je bij Defensie
zit, bepalen zij bijna alles wat je doet. Ik ben in ieder geval
blij dat hij weer wat meer regelmaat heeft en in de avond
gewoon naast mij zit op de bank.”

Dat is een ander soort waardering dan bij een sportmedaille.
Ik heb vroeger fanatiek gefietscrost, waar de drang om mezelf
te bewijzen is begonnen. Alle
provincies in Nederland heb ik
twee keer gewonnen. Maar als
ik die prestaties vergelijk met
de medailles van defensie ben
ik daar minder trots op. Fietscrossen deed ik meer voor de
lol en omdat ik daar talent voor had. Ik was 14 jaar en won
alles in mijn leeftijdsklasse. Toen ging ik fietsen met jongens die 2 jaar ouder waren. Over het hele jaar gezien werd
ik in die klasse tweede. Fietscross was destijds nog niet zo
populair. Elke zaterdag gooiden mijn broers en ik de fietsen bij mijn vader achterop de auto en crosten we het hele
land door met mijn vader als trainer. Iets wat hij nog steeds
doet. In teamverband kun je, in overleg, een keer een stapje
minder doen als dat nodig is. Ook bij de mariniers ben je
zo sterk als de zwakste schakel, maar bij een individuele
sport als fietscross fietst iedereen langs je heen wanneer
je verzaakt.

De voetbal
heb ik wel gemist:
al mijn vrienden
zitten erbij

Burgerleven
Je leeft bij het Korps in een spanningsveld. Je bent constant
scherp op je omgeving. Dat is vreemd thuiskomen. Ook de
regelmaat is wennen; die was er eigenlijk nooit. Dan hing
je aan een parachute in Spanje, een week later klim je in
de Schotse Hooglanden. Dit leven is rustig, maar ik mis de
adrenaline wel. Ik werk bij Hebo Kozijnen in Hengevelde.
Hier hoef ik niet constant om te kijken wat er gebeurt. Ik
heb nu controle over mijn eigen leven, kan bepalen wat ik
doe. Ik ben niet het type om de hele dag hetzelfde te doen.
Ik heb nog nooit langer dan 5 jaar een baan aangehouden.

De voetbal ik heb ik wel gemist: al mijn vrienden zitten erbij.
Voor ik wegging hadden we mooie jaren met het derde: 2
keer kampioen en toen een keer tweede. Nu heb ik moeite om op mijn oude niveau te komen: vaak geblesseerd
doordat mijn spieren en botten toch een flinke opdonder
hebben gehad. Het is een fijne uitlaatklep, als ik maar een
langere tijd kan trainen, dan kom ik misschien nog weer in
de buurt van dat niveau. Zo is het ook bij de mariniers: elke
gezonde Hollandse jongen kan het, als je traint en echt wilt.
Je moet die knop omzetten en het gewoon doen. Ik zou het
voor jonge jongens niet toejuichen, maar ik heb er zelf geen
spijt van. Er is geen dag dat ik er niet aan denk dat ik het
gedaan heb.
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Harry Warmelink:
We hebben 2 mooie jaren
gehad, maar dit moet
het jaar worden waarin
wij gaan oogsten
Harry is in het seizoen 2015-2016 aangetrokken als hoofdtrainer. DES 1 wist het voorafgaande seizoen op de
voorlaatste speelronde ternauwernood degradatie te voorkomen. Nu twee seizoenen later is het team onder
bezielende leiding van Harry een stabiele subtopper in de derde klasse.

Het voetbalseizoen 2016-2017 is al enkele weken ten
einde. Op het moment van het interview mag Harry nog
twee weken werken en voor vier weken werk verzetten.
Ook buiten het voetbal is hij druk. Hij werkt als tekenaar
/ adviseur bouwbesluit bij bouwtechnisch adviesbureau
IBZ Albergen. ”De bouw zit in de lift en dat wordt goed
vernomen in de werkvoorraad. Het vinden van goede en
geschikte mensen daarentegen is een uitdaging, dus doen
we er met z’n allen een stapje extra.”

Wat is er dit seizoen
nodig om wel een
prijs te pakken?
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De vakantie gaat dit jaar naar Mallorca. Daar kijkt Harry naar uit. Samen met zijn vrouw en dochter van zes
jaar gaat hij heerlijk genieten van het eiland. ”Alles mag
en kan, maar heel veel gaan we niet doen. Voornamelijk
even lekker niets, het koppie weer leeg en een goed glas
bier.” De laptop gaat wel mee, want ondanks de vakantie zal Harry het voetbalseizoen weer goed voorbereiden.
Dinsdag 21 augustus landt hij tegen de middag weer op
Münster, in de avond zal de eerste officiële training weer
worden gehouden. ”Mooie strakke planning”, lacht Harry.
Intussen is Harry dus alweer twee seizoenen hoofdtrainer van vv DES. De tijd is hard gegaan. ”We hebben twee
mooie jaren gehad”, vertelt Harry trots. ”De prestaties
waren goed. In het eerste jaar haalden we knap 44 punten
en een vierde plek op de ranglijst. Gezien de magere jaren
daarvoor een knappe prestatie van een hecht team, dat
veel plezier uitstraalde. Het tweede seizoen werden we

versterkt met enkele spelers zoals Maarten Melenboer,
Mark van Schooten en Sjoerd Poorterman. De verwachtingen werden daardoor groter. Maar vorig seizoen hebben we te kampen gehad met relatief veel en zware blessures. Met 46 punten en een vijfde plek behaalden we net
geen periodetitel. Al met al kunnen we met tevredenheid
terugkijken.”

Statisticus
In dit interview zijn wat statistieken naar voren gekomen.
Harry tovert dit in een mum van tijd de statistieken op
het beeldscherm van zijn laptop, die bijna onlosmakelijk
met Harry verbonden is. Alles wordt genoteerd en geregistreerd in zijn laptop. Harry is een ware statisticus. Van
wedstijden, punten, speelminuten, gele/rode kaarten tot
invalbeurten. Je kunt het zo gek niet bedenken of Harry
heeft het inzichtelijk. De statistieken worden vergeleken
met elkaar en worden gebruikt tijdens mogelijke discussies. ”Cijfers liegen namelijk nooit!”, aldus Harry.

Al met al kunnen we
met tevredenheid
terugkijken
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Enkele statistieken van afgelopen seizoen:
(Competitie / Beker / Oefen )
39 gespeeld | 21 winst | 4 gelijk | 14 verloren | 67 punten |
75-62 doelpunten voor-tegen | 1,72 punten per wedstrijd.

Trainingsbeest 2016 - 2017
1.
2.
3.

Remco Haselhorst
Maarten Melenboer
Alex Tatranov

98,7 % (1 training gemist)
97,3 % (2 trainingen gemist)
93,3 % (4 trainingen gemist)

Topscorer 2016 - 2017 (Competitie / Beker / Oefen)
1.
2.
3.

Pieter Rozema
Nick Deijk
Bryan Eshuis

12 doelpunten (12 / 3 / 4)
12 doelpunten (12 / 3 / 1)
11 doelpunten (11 / 1 / 2)

Speler van het seizoen 2016 - 2017
Hij had dit seizoen de zware taak om Peter Voort op te volgen.
2340 minuten gespeeld in de competitie met 10 CLEAN
SHEETS en 37 goals tegen: CORNÉ HOGENKAMP!

Cijfers liegen nooit
Hoogte- en dieptepunten

Heel even blikken we de toekomst in, maar Harry is (nog)
niet bezig met zijn verdere ambities. ”Ik vind alles rondom
voetbal mooi: de sport, het groepsgevoel en het plezier.
Dat vind ik allemaal bij vv DES. Het voelt hier erg goed.
Wat de toekomst daarna brengt, is voor later. Ik zit goed!”
Met deze mooie woorden sluiten we het interview af.
Harry, bedankt voor dit interview en uiteraard succes met
het realiseren van de doelstelling voor het seizoen 20172018!

De nieuwe spelers stellen zich voor:

Een basisplek in het eerste.

Zo hoog mogelijk eindigen

Mostwanted Software.
Gericht op SaaSapplicaties
waaronder www.vPlan.nl
Positie: Rechtsback
Sterkste punt: Doorzettingsvermogen
Favoriete club: FC Twente
Vorige club: De Zweef

Verwachting seizoen 2017/ 2018:

De andere wedstrijd tegen SVVN is het dieptepunt. Een
wedstrijd die nog wel even in negativiteit nadreunde. DES
stond met een kwartier spelen nog met 2-0 voor; uiteindelijk wordt de wedstrijd met 2-3 verloren. Ook het net
mislopen van de periodetitel behoort tot de dieptepunten.

doorzettingsvermogen
Favoriete club: Vitesse
Vorige club: SV Heeten
Verwachting seizoen 2017/ 2018:
Een leuk seizoen met als doel bij de bovensten
meedraaien / nacompetitie behalen t.b.v. promotie.

Naam: Sem van Dartel
Leeftijd: 26
Woonplaats: Nijverdal
Burgerlijke staat: Samenwonend
Werk: Begeleider psychiatrie
Positie: Rechts- of linksbuiten
Sterkste punt: Snelheid/

Naam: Tom Woesthuis
Leeftijd: 27
Woonplaats: Nijverdal
Burgerlijke staat: Ongehuwd
Werk: Accountant bij Deloitte
Positie: Centrale middenvelder
Sterkste punt: Het spel verleggen
Favoriete club: Barcelona
Vorige club: De zweef
Verwachting seizoen 2017/ 2018:
In de top drie eindigen en een periode winnen.
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BMN Wijcks

Positie: Middenvelder
Sterkste Punt: Hard werken
Favoriete Club: FC Twente
Vorige Club: De Zweef
Verwachting seizoen 2017/2018:

Naam: Ronald Bosch
Leeftijd: 23
Woonplaats: Vriezenveen
Burgerlijke staat: Vrijgezel
Werk: Opleiding personal trainer pro
Positie: Rechts- of linksbuiten
Sterkste punt: Goede voorzet
Favoriete club: Barcelona
Vorige club: Deto
Verwachting seizoen 2017/ 2018:

Naam: Michel Kerkdijk
Leeftijd: 30 jaar
Woonplaats: Nijverdal
Burgerlijke staat: Gehuwd
Werk: (Mede)eigenaar

Bovenin meedraaien en hopelijk kan ik hierin een bijdrage
leveren!

Het mislopen van de periodetitel is direct een mooi bruggetje naar de ambities voor volgend seizoen. Na 2 goede seizoenen, zonder prijs, wil Harry het derde jaar graag spelen
om de prijzen. Meespelen om het kampioenschap en een
periodetitel pakken. Harry is vastberaden: ”Dit moet het
jaar worden waarin wij gaan oogsten.” Harry heeft de selectie op vakantie gestuurd met de vraag: ”wat is er volgend
seizoen nodig om wel een prijs te pakken?”
”Misschien zijn het wel de 5 nieuwe jongens die het extra
stapje naar een prijs zijn, wie zal het zeggen?”, hoopt Harry.

Rianne Borkent

Werk: Vertegenwoordiger bij

Het hoogtepunt buiten het veld is de verbondenheid van
de leden met de club vv DES. Dit onderscheidt vv DES
ten opzichte van andere clubs. Misschien hebben andere
clubs het ook wel, maar hier bij vv DES wordt het vol trots
uitgesproken. Het hoogtepunt binnen het veld, of beter
gezegd het moment dat hij niet snel zal vergeten, is de
wedstrijd tegen SVVN die met 4-0 gewonnen werd. Bryan
Eshuis scoort in deze wedstrijd alle 4 de doelpunten. Een
briljante wedstrijd die hij niet snel meer zal vergeten.

Volgend seizoen

Naam: Jeroen van Schooten
Leeftijd: 26
Woonplaats: Nijverdal
Burgerlijke staat: Relatie met

kort
nieuws 1
Vrijwilligers
bedankt!
Tijdens de afgelopen zomerstop is er door diverse
commissies en vrijwilligers weer veel werk verzet zodat
alle randzaken rondom de voetbal ook weer perfect
geregeld zijn! Om jullie een beeld te geven wat er de
afgelopen zomerperiode allemaal is gebeurd een kleine
opsomming:

• De vloer van de kantine heeft weer een grote
onderhoudsbeurt gehad
• Er is een videobewakingssysteem rondom onze
accommodatie aangelegd
• De wedstrijden op het hoofdveld kunnen worden
opgenomen op t.b.v. videoanalyses
• Alle elektra boven het plafond in de kantine is
opnieuw aangelegd en voldoet nu aan de wettelijke
eisen.
• Er is een nieuwe beeld- en geluidsinstallatie geplaatst
in de kantine.
• Er is een nieuw narrow-casting systeem in de kantine
geïnstalleerd. Alle uitslagen en standen zijn direct
zichtbaar op de tv's.
• Er zijn nieuwe voet-veeg-borstels beschikbaar
gesteld via Sallandse United uit Haarle
Alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt
bedankt.

• Alle kleding en materialen zijn in beslag genomen
en gecontroleerd, gerepareerd en aangevuld en
daarna
opnieuw uitgedeeld aan alle elftallen.
• Alle wedstrijdvelden zijn weer opnieuw uitgezet en
voorzien van nieuwe belijning.
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DES 1 seizoen 2017-2018

Achter vlnr: Pieter Molenaar (Leider), Coen van der Linde, Jasper Bunskoek, Johan Fransen (Assistent scheidsrechter), Sven Dorgelo, Anno Spenkelink, Teun Heuver (Leider)
Midden vlnr: Tom Woesthuis, Michel Kerkdijk, Sem van Dartel, Pieter Rozema, Harry Warmelink, Nick Deijk, Mark van Schooten, Niek Mulder.
Voor vlnr: Lisa Feddema (verzorgster), Alex Tatranov, Leon Galgenbeld, Corne Hogenkamp, Remco Haselhorst, Denny Broekman, Bryan Eshuis, Majella Broekman (Fysiotherapeute)
Op de foto ontbreken: Sjoerd Poorterman, Marc Nieboer, Koen Bangma, Ronald Bosch en Peter van der Linde (Assistent Trainer)

Renovatie
bestuurskamer en
besprekingsruimte

www.supportersverenigingdes.nl

Tijdens de afgelopen zomerperiode hebben de bestuurskamer en besprekingsruimte een grondige opknapbeurt
ondergaan. Mede door de hulp van veel vrijwilligers en
een groot aantal sponsoren hebben we dit kunnen doen.
We zijn heel blij met het resultaat en kunnen nu vol trots
onze gasten ontvangen!
In oktober zal het systeemplafond in de kantine deels gerenoveerd worden en zal alle verlichting worden vervangen door energiezuinige led-verlichting.
We willen de volgende sponsoren bedanken voor hun bijdrage aan de renovatie van deze 2 ruimten:

         

- Pro Tapijt – Gerard Hegeman (Vloerafwerking)
- Stylinde Horeca & Interieur – Gerlinde Berentschot en
Erik Slettenhaar (Raamdecoratie)
- Van Keulen Interieurbouw – Joop van Keulen en
Arjan van Petersen (Bar, tafel, aftimmeringen, logo’s)
- WS Coatings – Gert Poelakker (Verf, kwasten etc.)
- TIB Finishing – Savio Strik (Systeemplafonds)
- WLC verlichting – Patrick Weijn (Led-verlichting)
- VolkerWessels Bouwmaterieel – Karst Nieboer
(Meubels)

Sponsoren
en vrijwilligers
bedankt!

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

33

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

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

Mood Socks, niet
alleen maar zwarte
en blauwe sokken
Deze keer had ik een afspraak met een nieuwe sponsor
van onze vereniging. Met alleen de voorkennis dat deze
sponsor mooie sokken verkocht, toog ik met veel vragen
richting de Smidsweg in Nijverdal. Ik werd hier hartelijk
ontvangen door Sven Udo en zijn vrouw Roos Harberink.

verkopen aan de winkelier bovenkleding voor heren van
45+. Het andere bedrijf is eigenlijk een uit de hand gelopen
hobby, van waaruit een webshop in sokken is ontstaan.
Hier zijn wij ooit in 2012 als hobby mee gestart en inmiddels zijn wij dit verder aan het professionaliseren.”

Allereerst vroeg ik Sven naar de onderneming. ”Eigenlijk
hebben mijn vrouw en ik twee verschillende ondernemingen. Onze hoofdtaak is het vertegenwoordigen van het
herenkledingmerk Redmond in Nederland. Hierin zijn wij
tussenpersoon (agent) tussen fabrikant en winkelier. Wij

Ik ben benieuwd hoe ze samen in deze branche zijn terechtgekomen en hoe dit zich heeft ontwikkeld. ”In 2013
is Roos met het agentschap van Redmond gestart. In
eerste instantie heb ik haar hierbij ondersteund en vanaf
vorig jaar ben ik ook volledig in de onderneming gestapt.
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Daarvoor was ik nog werkzaam als Financieel Manager
bij HotelSpecials.nl in Haarlem, een E-commercebedrijf
in het online reserveren van hotelkamers. Zeg maar een
kleinere variant van Booking.com. Ik kom zelf ook uit het
westen van het land: geboren in Amsterdam en getogen
in Nieuw- Vennep (vergelijkbaar met Nijverdal).”

in onze onderneming en de samenwerking verloopt heel
goed. We hebben primair dezelfde taken. We gaan bij
onze klanten langs om de collectie te laten zien en verzorgen de orders. Daarnaast doet Sven de boekhouding
en ik ben meer voor de creatieve kant, zoals de website
en webshop.”

Hoe hebben Roos en Sven elkaar gevonden dan? ”Ik heb
Roos in 2011 leren kennen via een gemeenschappelijke
kennis van DEStijds. Na wat heen en weer te hebben geappt hebben we een afgesproken in Nijverdal, waar de
vonk direct oversloeg en sindsdien zijn wij bij elkaar gebleven. Vrij snel daarna trok Roos bij mij in in Hoofddorp,
waar ik toen een appartement had. In 2015 zijn Roos en
ik getrouwd bij de Uitkijk in Hellendoorn. Roos komt zelf
uit Nijverdal en wanneer we hier waren sliepen wij in haar
oude kamer in het ouderlijk huis. Toen in 2016 ter sprake kwam dat haar ouders wilden verhuizen, hebben wij
geen moment getwijfeld en besloten we om, na wat kleine
verbouwingen, in de ouderlijke woning van Roos te trekken. Inmiddels wonen wij nu een jaar in Nijverdal en het
bevalt ons meer dan goed. Zelf was ik snel gewend aan
Nijverdal. Het is een supermooie omgeving en ik vind er
een relaxt sfeertje hangen. Ten opzichte van Hoofddorp
is het een groot en positief verschil. Waar we in Nijverdal
veel aanloop van mensen hebben, gezellige buren en veel
(nieuwe)vrienden, was het in Hoofddorp daarentegen veel
afstandelijker en zijn de mensen meer op zichzelf. Hier is
hier dus gemoedelijker en ik vind de mensen socialer.”

En een bedrijfspand of opslag? Hoe zit het daarmee? ”Wij
hebben geen eigen bedrijfspand nodig. Onze auto is eigenlijk ons rijdende kantoor. Onze collectie kunnen we
meenemen in de auto en bij onze klanten op locatie laten
zien. Op basis van een aantal ‘monsters’ van de collectie stellen onze klanten een pakket samen. De goederen
worden direct vanuit het magazijn in Oldenburg (Duitsland) verstuurd naar onze klanten, waardoor wij geen opslag en geen pand nodig hebben. Het inkoopseizoen voor
onze klanten loopt vanaf januari tot half maart en van juli
tot half september. We zijn dan ook net klaar met de verkoop van de zomercollectie voor volgend jaar. Alle orders
zijn nu gemaakt, iedereen heeft ingekocht en de kleding
wordt de komende maanden gefabriceerd, waarna ze begin volgend jaar worden uitgeleverd aan de winkels”, zo
vertelt Sven.

Maar is dit niet iets volledig anders dan wat je deed Sven?
”Roos en ik hebben beiden een financiële achtergrond.
Roos is eigenlijk door haar ouders, die als agent werkzaam zijn voor het merk Meyer Hosen, in de kleding terechtgekomen. Toen Roos via haar vader te horen kreeg
dat het agentschap van Redmond vrijkwam, is Roos hier
direct mee aan de slag gegaan. Inmiddels werken we veel
met zijn vieren samen en wil Roos het agentschap van
haar vader na zijn pensioen graag voortzetten.”
Ook Roos is inmiddels aan tafel geschoven en vertelt: ”Ik
was 25 jaar en had net Sven leren kennen die een vaste
baan had. Ik dacht wat kan mij gebeuren? Ik wilde altijd
al voor mijzelf aan het werk gaan en dit was een uitgelezen mogelijkheid om erin te stappen. Dat heb ik toen dus
ook gedaan. Inmiddels zijn Sven en ik samen werkzaam
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En hoe is het toch met die sokken begonnen? ”Vanuit
onze hoofdactiviteiten hebben wij ook een klein sokkenmerk erbij. Ooit hebben wij eens gezegd ‘dat moeten we
gewoon eens proberen te verkopen’. Uiteindelijk hebben
we toen een website in elkaar gezet, een logo laten ontwikkelen en een naam bedacht en het daarna gewoon geprobeerd. We hebben toen een aantal sokken online gezet
en gewacht op de eerste bestelling. Daarna hebben wij de
sokken netjes ingepakt en toegestuurd. Dat was eigenlijk het begin. We hadden toen alleen nog maar zwarte en
blauwe sokken. Inmiddels hebben wij hier 5 à 6 duizend
paar verschillende sokken liggen van ongeveer 10 verschillende merken. Van kindersokken tot sneakersokken
en van wollen sokken tot sportsokken. En dit groeit en
groeit. Wij hebben deze sokken ook allemaal boven liggen. We hebben hier twee kamers volledig voor ingericht.
We hebben geen kinderen, dus dat kan nu nog prima. De
sokken proberen wij op zo’n manier te verkopen dat je er
blij van wordt. Het is toch een ietwat saai product, maar
door de diversiteit van onze sokken kun je, in welke stemming je ook bent, altijd sokken kopen. Dit kan bijvoorbeeld
zijn om te sporten, om naar een festival te gaan, of om op

te vallen. Er is voor ieder wat wils. De online sokkenverkoop is natuurlijk begonnen als hobby, maar wij willen er
wel naartoe werken dat het uiteindelijk een fulltime job
gaat opleveren. We zijn hiermee op de goede weg. Dat
doen we nu nog onder de naam ‘mooiesokken.com’ (www.
mooiesokken.com). Recent hebben we een nieuwe strategie bepaald, waarbij ook een andere naam hoort. Het gaat
uiteindelijk ‘Mood Socks‘ heten (www.moodsocks.nl). Dit
is ook waar wij de sponsoring bij DES onder doen.”
Maar hoe is Sven toch bij DES terechtgekomen? En wat
heef hij met voetbal in het algemeen, zo vraag ik hem. ”Ik
heb twee vrienden van mij die voetballen bij het eerste
van DES (Coen van der Linde en Niek Mulder). Via hen ben
ik daar een beetje terechtgekomen en leerde ik er meerdere mensen kennen. Zo kwam ik o.a. met Robbin ter
Hedde in contact. Ik besloot dat ik ook zelf de club wel
wilde sponsoren middels twee mooie reclameborden van
‘Mood Socks’. Hij gaf aan nog zoekende te zijn naar sponsoren, dus die deal hebben we toen snel gemaakt. Daarnaast heb ik hem aangegeven dat als hij hulp nodig had
bij de sponsoractiviteiten, ik hem waar mogelijk wel wilde
helpen. Zo ben ik dan ook terechtgekomen in de sponsorcommissie. Ik heb zelf nooit gevoetbald, maar vind het
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hartstikke leuk om naar te kijken. Daarnaast is het natuurlijk super gezellig en ook leer ik leuke mensen hier uit
het dorp kennen. Zelf heb ik altijd wel gesport. Wat heb
ik eigenlijk niet gedaan? Ik heb gekorfbald, gebasketbald
en aan wedstrijdzwemmen en tennis gedaan. Dit heb ik
niet allemaal tegelijk gedaan hoor, maar opeenvolgend.
Inmiddels ben ik meer een recreatieve sporter en pak ik
geregeld de mountainbike, doe ik aan crossfit en ben ik
sinds kort weer begonnen met squash. Mountainbike is
wel echt een nieuwe hobby van mij. Dat doe ik inmiddels
wel 2 à 3 keer per week en het is hier natuurlijk een geweldige omgeving om te biken!”
Inmiddels ben ik heel veel informatie rijker. Sven en Roos
blijken twee enthousiaste jonge ondernemers en het is
mooi om te horen hoe ze dit samen aanpakken. Voordat
ik vertrek, ben ik nog wel even benieuwd naar de duizenden verschillende sokken die boven liggen opgeslagen. Ik
neem afscheid en bedank hen hartelijk voor het gastvrije
ontvangst.
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ROOS HARBERINK

29 jaar
Gehuwd
Ondernemer Redmond
& Mood Socks
Koken, Skiën, Muziek
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Activiteitenkalender
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

7-2018
1
0
2
r
e
d
n
e
l
a
Activiteitenk

ZATERDAG 4 NO
V
TIJD: 18:00 - 22 EMBER
:30 uur

berfest
ring 2017
7 Oktem
1
0
2
1
1
envergade
d
4
e
0
L
e
n
e
8 /O9)
7 Algem
t (mini’s/O
s
e
13-11-201
fe
s
a
la
7 Sinterk
24-11-201
Saturday
7 Super-team
25-11-201
rtraining G
te
in
S
7
1
est
25-11-20
Wildvleesfe
7
1
0
2
2
1
23
arathon
O15)
Klaverjasm
7
1
0
2
iteit (O13/
2
27-1
etbalactiv
o
)
lv
a
a
Z
7
(O17/O19
28-12-201
alactiviteit
tb
e
o
lv
a
rs
a
e
7 Z
oi Vrijwillig
29-12-201
rmatoerno
a
o
h
S
)
1
1
7
(O
30-12-201
alactiviteit
Zaalvoetb
8
1
0
2
e
powered by
ti
1
p
0
03rece
Nieuwjaars
8
1
0
2
)
06-01
vond (O11
/O9)
8 Filma
chtend (O7
o
m
il
12-01-201
F
&
tij
tb
8 On
O15/O17)
13-01-201
ping (O13/
p
ro
D
8
20-01-201
etbalquiz
Twents Vo
8
1
0
2
1
26-0
schap
Kampioen
ckshow
b
ini-Play a
M
8
1
0
02-02-2
O13)
(O9/O11/
O19)
(Senioren/
w
o
h
s
ck
a
8 Playb
1)
03-02-201
go (O9/O1
7)
Pupillenbin
8
n/O19/O1
1
0
re
2
io
n
e
(S
i
16-03
o
o
ern
8 Dartto
nd
24-03-201
erkersavo
w
e
d
e
M
O13)
8
1
iting (O11/
lu
21-04-20
fs
a
s
n
e
/O8/O9)
8 Seizo
ing (Mini’s
it
lu
25-05-201
fs
a
s
n
8 Seizoe
20-05-201
iedag
8 Famil
16-06-201
ehoud.
s.nl
nder voorb
o
is
r
www.vvde
e
d
e
n
it
s
le
b
a
e
k
n
w
e
e
it
onz
De activite
icht: check
ueel overz
ct
a
n
e
e
r
Voo

u
stmen
berfeworst + Pul bier
m
e
t
k
O
Bok
ten!!!
oodje
+Br
Patat

aar 3

m
voor

mun

dresscode:

A
Ledenvlegemene
rgader
ing
Wann
eer: m

aanda
g 13
Hoe la
at: 20.0 november
Waar:
0 uur
Duive
catela
an 10
Wie: V
Nijver
oor all
dal
e lede
n
Kijk eld
ers in
dit ma
voor d
gazine
e agen
da!

MAXIMASTRAAT 10 NIJVERDAL. BIJ BESTEDING VAN 25 EUOR KRIJGT U VAN ONS EEN UITRIJKAART VAN DE PARKEERGARAGE.

39

Jan van Egmond:
DES is mijn club,
dat is makkelijk zat
In de deuropening staat een goedlachse man. Hij steekt hartelijk zijn hand naar me uit en stelt zich voor als Jan
van Egmond. Toen ik hem benaderde voor dit artikel, reageerde hij aanvankelijk verbaasd: ”Een artikel over mij?”,
maar al pratend wordt duidelijk dat deze man veel functies heeft vervuld voor vv DES en bovendien een bijzondere en unieke hobby uitoefent. Een gesprek met een man op de achtergrond, die gepassioneerd spreekt over zijn
tijd bij de rood-zwarten, de duivensport en bovenal zijn gezin.

Ik had DES 1 bij mijn afscheid
graag in de 2e klasse
achtergelaten
40

Jeugdjaren

Knieblessure

In 1977 betrad Jan voor het eerst de velden van vv DES.
Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn broer Koos, die
al lid van de club was geworden. Jan werd spits in de E2.
Deze linkspoot sloot zijn eerste seizoen meteen af met
het kampioenschap. Dit alles was onder leiding van Hans
van Essen en Geert Fransen. Via de D3 schoof Jan door
naar de D1 en vervulde hij de rol van voorstopper. Onder
leiding van Henk Kelder en Jan Bouwhuis beleefde deze
pupil opnieuw een kampioenschap met zijn team. Zijn
discipline en gedrevenheid tekenden het vervolg van zijn
voetbaljaren uit: C2, C1, B2 en B1. Bij dit laatstgenoemde
team waren Chris Titsing (trainer) en Hans Priem (leider)
aangesteld om de jonge honden te dresseren. De dynamiek tussen staf en team bracht het kampioenschap en
weer was Jan deelgenoot van het succes. Met de seizoenen in de A2 en A1 zat de jeugd erop en was er de overgang naar de senioren voor de jonge Jan van Egmond.

Voor de eerste competitiewedstrijd van 1992/1993 reist
het tweede af naar Vriezenveen. Niemand kon vermoeden
dat deze uitwedstrijd tegen DOS Vriezenveen Jans laatste
pot als voetballer zou zijn. Toen Jan een sliding wilde inzetten, bleef hij als het ware met zijn noppen in het gras
steken, waardoor hij zijn linkerknie totaal verdraaide. Met
een zware knieblessure was het niet alleen einde wedstrijd, maar ook einde voetballoopbaan. Een periode van
intensieve revalidatie volgde, waarbij ook zijn werk als
metselaar maanden stillag. Een moeilijke tijd, waarin Jan
steun ontving van onder anderen Gerard Scheperman, de
leider destijds.

Senioren

De betrokkenheid bij de club bleef en toen Jan gevraagd
werd om grensrechter bij het eerste te worden, brak er
een nieuwe periode aan. Aan het einde van het seizoen
1993/1994 kon de titel op Gagelman gevierd worden en
prijkte Jan naast trainer Henk Hekman en leider Henk
Heerdink op de kampioensfoto. Helaas speelde zijn knie
weer op en was er in het leiderschap een nieuwe functie weggelegd voor Jan. In 1996 droeg Henk Heerdink zijn
taken over en werd Jan voor de leeuwen gegooid in deze
voor hem compleet nieuwe functie.

De eerste meters als senior op de groene mat waren bij
het vierde elftal. Bij de tweede wedstrijd werd Jan als wissel aan het derde toegevoegd. Dit ging zo goed dat er een
transfer van deze linksback plaatsvond. De geschiedenis
herhaalde zich voor Jan en wederom was er een kampioenschap te vieren voor dit team van vv DES. De overstap
naar het tweede liet niet lang op zich wachten. Vol trots
vertelt Jan dat hij ook af en toe mee werd gevraagd voor
het eerste. Hij genoot het vertrouwen van trainer Ben
Spanhaak en leider Henk Heerdink, waarvan Jan op dat
moment nog niet wist dat zij jaren later intensief zouden
gaan samenwerken in een duo-leiderschap.

”Gerard Scheperman haalde mij trouw op iedere zaterdag
om naar het tweede te kunnen kijken. Met krukken en
gips gingen we dan op weg. Echt fantastisch dat hij dat
voor mij heeft gedaan!”

”Herman Morsink was toen trainer. Aan hem heb ik veel
gehad. Die man had een schat aan ervaring en had het
eerste in het seizoen 1978/1979 al eerder kampioen
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Thuiswedstrijden winnen
en uitwedstrijden gelijkspelen,
dan doe je mee voor de prijzen
gemaakt. Herman heeft mij geleerd om naar een voetbalwedstrijd te kijken. Als de bal voorin rolde, dan wees
Morsink mij juist op de achterhoede om te kijken of het
achterin wel goed staat. Want de aanval loopt wel.”
Het tweede jaar onder Herman Morsink was voor Jan van
Egmond het beste jaar van de 11 jaren die hij in totaal
leider is geweest. Een seizoen waarin alles klopte. Uit 8
wedstrijden was 22 punten geen uitzondering. ”Thuiswedstrijden winnen en uitwedstrijden gelijkspelen, dan
doe je mee voor de prijzen”, merkt Jan op.
Herman Morsink zette het team voor de wedstrijd op
scherp door middel van zijn beroemde toespraken in de
kleedkamer. Als leider zag Jan zichzelf als verlengstuk van
de trainer en van de groep. Er zijn vele wassen gedraaid
in huize van Egmond en in het regelen van alle zaken om
het voetbal heen, was Jan zeer punctueel en zorgvuldig.
Na vier jaar stopte Herman Morsink. In de jaren die volgden namen Herman van der Veen uit Enschede en Hans
Tuin uit Zwolle het trainersstokje over. Jan was als leider
deelgenoot van het kampioenschap en daarmee van promotie naar de tweede klasse. Maar ook was er de moeilijke periode waarin handhaving onhaalbaar bleek.
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Duoleiderschap met Henk Heerdink
De laatste jaren als leider waren samen met Henk Heerdink. Aanvankelijk zou Henk alleen ondersteunen
zolang echtgenote, Harriëtte van Egmond, hoogzwanger was van oudste
dochter Marieke. Maar de samenwerking beviel zo goed, dat vanaf
2001 het duoleiderschap beklonken werd. Met een duidelijke taakverdeling en een zeer goede klik zijn het fantastische jaren geworden.
Trainer Henk Mennegat uit Enter zorgde met zijn komst
in 2004 voor een geweldige sfeer en was een echte teambuilder. De eindronde van de KNVB beker in Hattem werd
zelfs gehaald en ook het kampioenschap in de derde klasse bracht weer promotie voor vv DES. Na een jaar tweede
klasse volgde nacompetitie en volgde helaas de degradatie. ”Ik had het team bij mijn afscheid graag in de tweede
klasse achtergelaten. Dat was toch wel mijn wens destijds.”
Jan benadrukt dat ook keeperstrainer Martien van Leusen door zijn gedrevenheid een aanwinst was voor staf
en spelers van het eerste. Jarenlang trainde hij onder anderen Peter Voort.
Het afscheid van de beide leiders was na dat seizoen in
2007. Het afscheidsfeestje op Gagelman was op de groene mat in een wedstrijd tussen het eerste en een team
van alle spelers die ooit met Henk of Jan te maken hadden
gehad. Op de bult en langs de lijn stonden veel belangstellenden en het werd een fantastisch afscheid.

Later zou Jan nog 6 jaar jeugdleider worden bij het elftal
van zoon Nick. Het tweede jaar van Nick in de E1 was er
zelfs weer een kampioenschap te vieren.
Hobby
Er kwam na het stoppen als leider bij het eerste meer
tijd vrij om zich volledig te gaan richten op zijn hobby: de
duivensport. Na een verhuizing had Jan op zijn veertiende voor het eerst kennisgemaakt met deze sport via zijn
nieuwe buren. Later zou Jan zelf met een hok van pallethout en vier duiven beginnen. Inmiddels is zijn populatie uitgebreid naar 50 duiven en beoefent Jan de duivensport ook in wedstrijdverband.
Jan legt uit dat de duivensport 4 soorten wedstrijden kent:
vitesse (afstand tot 300 km), midfond (afstand van 300500 km), dagfond (afstand van 500-700 km) en tenslotte
de overnachtfond (afstand van 700 tot 1300 km). De doffers en de duivinnen van Jan vliegen met name de meerdaagse fondvluchten. Dat betekent dat de koppels, na
een gedegen en opgebouwde voorbereiding thuis, worden
ingekorfd bij de vereniging. De duiven zijn herkenbaar aan een ringnummer. Dit gebeurt na een oefenperiode in april en mei. Er wordt een lange reis
afgelegd naar de plaats waar de duiven worden gelost. Onderweg is de verzorging uitstekend en komt
het moment van uitvliegen steeds dichterbij.
Bij de overnachtfondvluchten is de plaats van bestemming ergens in Zuid-Frankrijk of zelfs in Barcelona. Vanaf deze grootste stad van

Catalonië weten de duiven hun weg terug naar huis te
vinden, al dan niet met een rustpauze om te overnachten.
”Een spannende tijd voor de thuisblijvers”, zo vertelt Jan.
”Om 4.30 uur zit ik met mijn kopje koffie in de achtertuin
en zoek ik naar een stipje in de lucht. Je kijkt naar ze uit.
En als ze dan thuiskomen, dan geeft dat een fantastische
beleving. Want er kan onderweg van alles gebeuren.”
Jan won met de duif waarmee hij en zijn zoon Nick op de
foto staan, de eerste prijs in kring 1 van Oost Nederland.
Een prijs om trots op te zijn. Jan is jeugdlid van de duivensportvereniging en de vergrijzing is duidelijk merkbaar. De omgang met duiven vindt Jan fantastisch. Het
vraagt toewijding en inzet om gaandeweg steeds betere
duiven te krijgen. Tijd en aandacht rondom dagelijkse verzorging heeft hoge prioriteit, om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de vluchten. Daarin ziet Jan dan ook de
parallel met het leiderschap bij vv DES. Ook daarin was hij
zeer punctueel en zorgvuldig in de voorbereidingen voor
een wedstrijd. ”Je zorgt ervoor dat alle randzaken perfect
in orde zijn, zodat het team optimaal kan presteren.”

Je kijkt naar je duiven uit.
En als ze dan thuiskomen,
dan geeft dat een
fantastische beleving
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Gezinsleven
Samen met zijn vrouw Harriëtte zorgt Jan dat ook het gezinsleven zo goed mogelijk draait. Oudste dochter Marieke
van 15 jaar turnt op hoog niveau en werd eerder dit jaar
geselecteerd voor Oranje. Voor haar droom om Nederland
te vertegenwoordigen bij de Olympische Spelen in 2020,
toont ze grote discipline en traint ze wekelijks 30 uur per
week. Ze combineert school en sporten, zoals dat voor getalenteerde sporters mogelijk is. Dat betekent ook dat de
grootst mogelijke ondersteuning wordt gevraagd van ouders, naast hun werk en eigen bezigheden. Bijzonder is dat
trainingsmaatje Vera Jonker 3 keer in de week bij de familie
van Egmond aan huis is. ”Zij is als een tweede dochter voor
mij”, vertelt Jan ontwapenend en vol trots.
Zoon Nick van 12 speelt bij vv DES en ook zijn talent is op
Gagelman niet onopgemerkt gebleven, toen hij een paar
jaar geleden gescout werd en hij selectietrainingen mocht
volgen in Zwolle. Nick speelt op dit moment in de JO13-1.
Jan van Egmond lijkt naar de achtergrond verdwenen, maar
volgt het eerste nog op de voet. ”DES is mijn club, dat is
makkelijk zat. Als er op de zaterdagmiddagen wat meer tijd
is, dan weet ik de bult op Gagelman wel te vinden.”
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Grote inzamelingsactie
oud ijzer!
Op een nader te bepalen zaterdagmorgen in het voorjaar
van 2018 vindt er een grote inzamelingsactie van oud ijzer
plaats op de parkeerplaats bij de kantine. Van 10.00 uur tot
ongeveer 14.00 uur kunnen alle metaalsoorten ingeleverd
worden. Er zal een container geplaatst worden waar het
metaal direct ingeworpen kan worden. Het is ook mogelijk
om je adres door te geven, dan komen we met een aanhanger bij je langs om het materiaal op te halen.
Is de garage aan een opruimbeurt toe? Bewaar dan het
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oude ijzer, RVS, aluminium. Ook alle huishoudelijke apparaten zijn van harte welkom. Houd hier dus NU al rekening
mee en begin alvast oud ijzer te sparen/bewaren om het
straks in te leveren.
Voor vragen of om door te geven waar we oud-ijzer kunnen
ophalen kun je contact opnemen met:
Harry van Driel
hvandriel@vvdes.nl
06-14723244

DE JONCHEERELAAN 15, 7441 HA NIJVERDAL | 0548-619846 | WWW.INDEGAUWEGEIT.NL

DES: familievereniging waar vriendschappen voor het leven ontstaan
en waar je domweg heerlijk kunt pielen met een bal!

supporter van mijn zoons geweest. Ze zijn alle drie heel
verschillend, ook op voetbalgebied.” Jasper beaamt: ”We
kunnen allemaal erg op onszelf zijn, maar als we elkaar
zien en bij elkaar zijn, hebben we het gezellig en fijn met
elkaar.”

Verschillende voetbalcarrières
Alle drie de zoons van Gerrit hebben gevoetbald bij DES,
of doen dit nog steeds. Jasper is een tijd gestopt, maar
heeft afgelopen seizoen het voetballen weer opgepakt bij
het inmiddels roemruchte 35+ team. Jorie is tot op heden
actief voetballer en Marco is inmiddels (weer) gestopt.
Als ze elkaar moeten karakteriseren als voetballer zijn de
heren het aardig met elkaar
eens. Jasper wordt door zijn
broers gezien als beste speler, Jorie is degene die er het
meest voor gedaan heeft en
Marco is vooral een voetballer die van de gezelligheid
houdt en vooral goed kon
basketballen.

Binding
Tegenwoordig is de binding met DES binnen de familie verschillend. Gerrit is vooral supporter van Quinn en mist geen
enkele wedstrijd op zaterdagmorgen. Jasper is op vrijdagavond actief bij het 35+ voetbal, voor Jorie staat de zaterdag helemaal in het teken van de voetbal. Marco komt de
laatste tijd niet vaak meer bij DES. Jorie is naast voetballer
ook trainer / leider bij de jeugd: ”Al toen ik zelf nog in de A
speelde, trainde ik al jeugdteams. Ik heb samen met een
aantal personen van DES en SVVN onder leiding van Bert
Ebbens het diploma Jeugdvoetbaltrainer van de KNVB gehaald. Hoewel ik een paar jaar geen jeugdtrainer ben geweest, heb ik dit weer opgepakt toen mijn zoon Quinn overging van de mini’s naar de F (inmiddels JO-9). Het diploma
Jeugdvoetbaltrainer komt me
dus nog altijd van pas. Het
trainen van een jeugdteam
in deze leeftijdscategorie is
echt prachtig en als dan ook
nog je eigen zoon erin zit, is
het dubbel zo mooi. Gedurende een seizoen zie je de
spelers zoveel beter worden
als individu en als team. Erg
tof om te zien. De zaterdag
bestaat dus volledig uit voetbal. Quinn speelt de thuiswedstrijden om 9.00 uur en ‘s
middags speel ik zelf. Mijn ouders komen door Quinn ook
weer meer bij DES. Opa Gerrit is denk ik de trouwste supporter van zijn kleinzoon”

Thuis uren lang
met de bal in de tuin
oefenen om beter
te worden

Familie Harmsen
Verschillend
en toch gelijk
Inmiddels een vast item in dit prachtige magazine: DES-familie. Als je de betekenis van het woord familie opzoekt
in het woordenboek, dan wordt ‘familie’ uitgelegd als een
groep bloedverwanten. Zou de betekenis van DES-familie
erin staan, dan zou naast bloedverwantschap ook staan
dat het een groep bloedverwanten is waar rood-zwart
bloed door de aderen stroomt en vriendschappen ontstaan. De DES-familie voor deze editie is de familie Harmsen, met een gezamenlijk lidmaatschap van dik boven de
honderdvijftig jaar. Met recht een DES-familie aan het
woord!
We treffen elkaar, waar kan het ook anders, langs de lijn
van het hoofdveld van DES op een prachtige zaterdag-
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morgen. Vader Gerrit, Jasper, Jorie, Marco en Quinn, zoon
van Jorie en speler van JO9. Dat ze met elkaar samen bij
DES zijn komt echter niet vaak voor, blijkt later.
Al snel blijkt dat DES al lange tijd een vanzelfsprekendheid
is en dat sportpark Gagelman een vertrouwd gevoel geeft.
Waarom ze lid zijn geworden? Simpel; Gerrit werd lid omdat vrienden ook bij DES zaten en dan is het een logisch
gevolg dat zijn zoons ook bij DES gingen. Gerrit: ”Ik ben inmiddels al 55 jaar lid van DES en heb tot halverwege mijn
twintiger jaren actief gevoetbald, tot een knieblessure een
einde aan mijn carrière maakte. Daarna ben ik nog een
tijdje leider geweest. Hier ben ik mee gestopt toen Jasper
begon met voetballen. Vanaf dat moment ben ik vooral

Als er gekeken wordt naar
prestatie-elftallen, dan is
Jasper inderdaad degene die het het verst geschopt heeft.
Jorie: ”Ik herinner me nog dat hij ook bij de Twentse jeugdselectie zat. Na een aantal jaar niet voetballen is hij afgelopen jaar weer begonnen bij het 35+ team. Die eerste
avond dat hij weer ging spelen ben ik gaan kijken en je zag
direct dat hij nog altijd goed kan voetballen. Zeker nu zijn
conditie ook weer beter begint te worden”
Jasper over Jorie: ”Jorie is een hardwerkende voetballer die
zichzelf soms kan verliezen met een rode of gele kaart als
gevolg.” Marco is dat wel met hem eens, maar voegt er
wel aan toe dat Jorie wel de speler is die er misschien het
meest voor gedaan heeft: ”Fanatiek trainen en wedstrijden spelen. Thuis uren lang met de bal in de tuin oefenen
om beter te worden.”
Waar Jasper en Jorie louter voetballers zijn, heeft Marco
ook een uitstapje gemaakt naar een andere tak van sport.
”Op 14-jarige leeftijd ben gestopt met voetballen, omdat
ik anders op die leeftijd al de overstap moest maken naar
de senioren. Ik had niet de kwaliteiten voor een B1 of A1.
Het werd toen een vijfjarig uitstapje naar de basketbal bij
de Valley Bucketeers. Hier kwamen mijn talenten wat beter tot zijn recht.” Jorie: ”Marco kon erg goed basketballen
en is eigenlijk meer voor de gezelligheid teruggekomen.
Hij is nog in een seizoen dat ze bij de basketbal kampioen
werden MVP geworden. Ergens dus wel zonde dat hij daar
uiteindelijk mee gestopt is.”

Vriendschappen
Hoe je het ook wendt of keert, voor alle vier is DES de club
waar je vrienden treft. Gerrit is lid geworden van DES omdat vrienden er speelden en ook voor zijn zoons geldt dat,
naast het voetballen, vrienden en gezelligheid een terugkerend aspect is. Na jarenlange afwezigheid maakte Marco
de overstap van de basketbal, juist vanwege zijn vrienden,
terug naar DES. Voor Jasper geldt eigenlijk hetzelfde met
zijn rentree in het 35+ elftal. Jorie is eigenlijk de meest constante factor: altijd blijven voetballen en jongens waar hij
vroeger mee begon in de F’jes zijn nog steeds actief binnen de vereniging en behoren nog steeds tot zijn vriendengroep. ”Dat is ook het mooie aan een vereniging (DES
is daarin echt niet anders dan andere verenigingen). Je leert
er je vrienden kennen en trekt ook naast het voetbal veel
met elkaar op. Samen beleef je dan de mooiste dingen.
Voorbeelden? Een kamp met B1 naar Parijs, avonden stappen als seizoensafsluitingen in Utrecht, Zwolle, Enschede,
Hengelo en Amsterdam, waar vervolgens de gekste dingen
gebeurden. Maar ook de wedstrijd Duitsland- Nederland in
Gelsenkirchen (toen we daar nog gewoon met 1-3 wonnen)
en de Vrienden van Amstel Live in Rotterdam met de supportersvereniging waren onvergetelijke avonden.”
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Fotoverslag
open dag 2017

De toekomst
Op dit moment ligt de aandacht vooral bij Quinn, al hoopt
Gerrit dat Marijn, zoon van Jasper, ook binnenkort gaat
beginnen bij de voetbal. Alle vier zijn het er wel over eens
dat Quinn de meest getalenteerde Harmsen is. Marco: ”Hij
heeft verreweg de meeste kwaliteiten als voetballer.” Jorie bemerkt echter ook een ander aspect: ‘Wat ik erg leuk
vind om te zien is dat Quinn en de andere jongens uit JO91 iedere wedstrijd het maximale geven en dat ze daarna
vaak ook met elkaar de rest van de zaterdag gaan spelen.
In dat opzicht zijn daar ook al vriendschappen ontstaan.”
En Quinn? Die heeft van het hele gesprek niets meegekregen. Die heeft netjes even gewacht tot de foto gemaakt
is en is daarna gaan voetballen met zijn vrienden,
waarmee hij onbedoeld de essentie van dit interview onderstreept: DES: familievereniging waar
vriendschappen voor het leven ontstaan en waar
je domweg heerlijk kunt pielen met een bal!
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Naam:		
Leeftijd:		
Werk: 		
Hobby’s: 		
Huidig team:

Zaterdag 2 september organiseerde de A-com weer de jaarlijkse open dag. Een dag die in het teken stond van de
start van het nieuwe seizoen, maar ook de buitenstaander een mooie gelegenheid bood om eens wat meer over
onze vereniging te weten te komen. Het was ook dit keer weer een fantastische ochtend, met fantastisch weer en 9
nieuwe aanmeldingen.
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Door Eendracht Sterk…
met KOEK van
de échte bakker
Onze club wordt gedragen door veel vrijwilligers. Iets waar
we ontzettend trots op zijn. In het clubhuis hangt een
thuisgevoel, een gemoedelijkheid, een familiaire sfeer. Oprecht samen en dus oprecht ”Door Eendracht Sterk”.

Op dit gevoel willen wij een beroep doen.
Omdat wij dit gevoel ontzettend belangrijk vinden om te
behouden voor de kinderen, om de fijne en leuke activiteiten te kunnen blijven organiseren en de saamhorigheid te
blijven bevorderen, is helaas alleen vrijwilligheid niet genoeg. Daarvoor is ook geld nodig. Geld dat wij niet via de
maandelijkse contributie willen innen, maar waar we wel
graag gebruik van maken om deze leuke en fijne bijeenkomsten te financieren.
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Af en toe moeten we daarom overgaan tot een leuke actie
om de kas hiervoor te vullen. In dit kader is de volgende
actie bedacht: De paddenstoelen schieten uit de grond, de
blaadjes dwarrelen van de bomen, de wereld kleurt in mooie
gele en bruine tinten… De tijd van chocomelk en kruidkoek
komt eraan. Om de saamhorigheid te benadrukken, vragen
wij al onze jeugdspelers -van F-league tot en met O19 om
in actie te komen. In actie voor DES!
Koekbakkerij Nanning uit Dedemsvaart biedt ons de mogelijkheid om geld te verdienen aan haar overheerlijke bakkerskruidkoeken.
Wie van onze jeugdspelers is in staat om de meeste koeken te verkopen? Welk jeugdteam brengt procentueel de
meeste koeken aan de man? En doet op deze manier de
grootste bijdrage aan de jeugdkas?
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Welke jeugdspeler
verkoopt de meeste
kruidkoeken?
Met deze bijdrage kunnen wij blijven zorgen voor de gezellige, leuke, hilarische playbackshows, filmochtenden/-avonden, sinterklaasfeesten, familiedagen met springkussen en
waterglijbaan, afsluitingsuitjes aan het eind van het seizoen en alle nieuwe ideeën waar jullie als vrijwilligers en
potentiële vrijwilligers mee komen.
De koeken à 500 gram zullen worden verkocht voor € 2,50
per stuk en 2 voor € 4,00. Elke kruidkoek meer is € 2,00, dus
3 voor € 6,00, 4 voor € 8,00 enz.
Met naar schatting 250 jeugdleden kunnen we daarmee
zorgen voor een mooie donatie aan onze activiteitenkas.
Wanneer toch elk jeugdlid 5 koeken zou kunnen verkopen…
Maar we zijn er zeker van dat onze fanatieke DES’ers veel
meer in hun mars hebben. Wat staan ons dan weer heerlijke uren van vermaak te wachten.

Hoe gaat het in zijn werk?
Alle spelers ontvangen voor de herfstvakantie een brief met
uitleg en een bestelformulier via hun eigen leider of trainer.
Het is de bedoeling dat iedereen tijdens de herfstvakantie
de straat op gaat om deze echte bakkerskruidkoek aan de
man te brengen.

Uitnodiging algemene
ledenvergadering 2017

Op de eerste training ná de herfstvakantie moeten de hopelijk volle bestellijsten worden ingeleverd bij de eigen leider/trainer, samen met het ingezamelde geld.
Op zaterdag 11 november worden de koeken uitgedeeld in
de kantine van DES. Denk er dan dus aan om een grote tas
mee te brengen waarin de koeken mee kunnen naar huis.
Daarna is het aan de kids om de koeken af te leveren aan
iedereen die heeft besteld.

We gaan ervoor!
Wat levert het op?
Voor de pupillen die individueel het meest hebben verkocht,
zijn 3 vette DES-prijzen beschikbaar gesteld.
1. Grote Hummel sporttas met DES logo en je eigen naam
2. Hummel rugtas met DES logo en je eigen naam
3. Sweatshirt met Capuchon, DES logo en je eigen naam
En voor het team dat procentueel het meest heeft verkocht
zal er een extra beloning zijn in de vorm van patat met drinken in de kantine op een door het team te kiezen datum.
Met hulp van alle ouders aan de kids kan deze actie niet
anders dan een grandioos succes worden. Als club zullen
we samen onze schouders eronder zetten.
Namens de organisatie
Richard en Carmen

Geachte DES-leden,
Hierbij nodigen wij u van harte uit op
maandag 13 november om 20.00 uur
a.s. voor de Algemene Ledenvergadering 2017 in het clubgebouw van DES.

Agenda Algemene
Ledenvergadering 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening.
Vaststelling van de agenda.
Ingekomen stukken.
Notulen Algemene Ledenvergadering van 7 november 2016.
Secretariaatsverslag 2016 - 2017.
Financieel jaarverslag 2016- 2017.
Verslag kascommissie 2016 - 2017.
Verkiezing nieuw lid kascommissie.
Bestuursverkiezing. (zie toelichting)

10.
11.
12.
13.
14.

Voetbalzaken.
Begroting seizoen 2017 - 2018.
Mededelingen.
Rondvraag.
Sluiting van de vergadering.

De planning is om te pauzeren om
21:15 uur.

Bestuursverkiezing
De volgende bestuursleden zijn (statutair) aftredend en herkiesbaar:
• Patrick Nieboer
• Harry van Driel
Daarnaast stelt Evert van der Steege
zich verkiesbaar als lid van het
bestuur.

- De notulen van de Algemene
Ledenvergadering van
7 november 2016
- Het secretarieel jaarverslag
2016 - 2017
- Financieel Jaarverslag 2016 - 2017
Hebt u nu al vragen voor de rondvraag dan willen we u de mogelijkheid bieden deze vooraf kenbaar te
maken bij het bestuur door deze te
zenden aan Harry van Driel op papier
of via mail: secretaris@vvdes.nl
Met vriendelijke groet,
Harry van Driel
Secretaris v.v. DES

Vanaf oktober 2017 liggen de volgende stukken ter inzage in het clubhuis:

Plaatsen fietsen,
brommers en scootmobielen
rondom het clubgebouw
De laatste tijd komt het vaak voor dat
fietsen, brommers en scootmobielen
niet op de daarvoor bestemde plekken
worden geplaatst!
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Ook hiervoor gelden een aantal spelregels:
- Plaats je fiets, brommer of scootmobiel op de daarvoor bestemde
plek

- Zet je fiets, brommer of scootmobiel zo neer dat er voldoende ruimte is voor anderen
- Er mogen absoluut geen fietsen,
brommers of scootmobielen geparkeerd worden tussen het clubgebouw en Place2Be. Dit om de bereikbaarheid bij calamiteiten voor
nooddiensten te garanderen

Wij verzoeken een ieder deze spelregels in acht te nemen en andere aan
te spreken op het niet correct omgaan
met deze spelregels.
Wij gaan er vanuit dat iedereen zich
aan deze spelregels zal houden.
Bestuur voetbalvereniging DES
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kort
nieuws 2
Bestel het boek
Johan Cruijff Mijn voetbal
en steun vv DES

Gebruik mobiele
telefoon
in kleedkamer
verboden
Doe mee aan de Grote Cruijff – Club Actie en verdien geld
voor de clubkas! Koop het boek Johan Cruijff – Mijn voetbal
via de website www.cruijffactie.nl en verdien per exemplaar
€ 4,- voor je club!
In dit boek laat Johan Cruijff de essentie van voetbal zien
aan de hand van 14 basisprincipes. Zijn lessen staan
niet alleen garant voor succes op het veld, het zijn ware
levenslessen. Hét lijfboek voor elke voetballiefhebber, van
jong tot oud en van amateur tot prof.

Hoe werkt het?
Selecteer je eigen voetbalclub (vv DES) op www.cruijffactie.
nl en bestel het boek. Per verkocht boek verdient de club
€ 4,-. Ook wordt er per boek € 1,- afgedragen aan de Cruijff
Foundation; dit geld komt ten goede aan sportactiviteiten
voor kinderen.

Dit bericht is bestemd voor alle spelers, trainers en leiders
van voetbalvereniging DES.
In de media zijn de laatste tijd diverse berichten verschenen
m.b.t. het gebruik van mobiele telefoons in kleedkamers.
Om te voorkomen dat er bij voetbalvereniging DES video’s
of foto’s in de kleedkamer worden gemaakt, waar later
misbruik van gemaakt kan worden, is het voortaan verboden
om de mobiele telefoon in de kleedkamer te gebruiken. Het
bestuur adviseert om je mobiele telefoon voor de training
of wedstrijd achter de bar in de daarvoor bestemde bakken
neer te leggen, of af te geven aan de leider / trainer.
We verzoeken de leiders en trainers hierop toe te zien.
Bestuur voetbalvereniging DES

Stuur ook een mail naar pr@vvdes.nl zodat wij weten
hoeveel boeken er verkocht worden.
De actie duurt tot en met 31 december 2017. In januari
2018 wordt de balans opgemaakt en zal het verdiende
bedrag in één keer worden overgemaakt aan de club.

Elftalfoto’s
2017-2018
Vorig seizoen hadden we van elk team een mooie elftalfoto
i.v.m. de Jumbo-actie. Ook dit jaar willen wij weer graag
van alle elftallen actuele elftalfoto’s ontvangen. Wij
roepen daarbij uw hulp in!
Tegenwoordig kan iedereen een redelijke foto maken met
zijn of haar mobiele telefoon. We willen de trainers, leiders
of ouders dan ook vragen om een elftalfoto te maken. De
foto mag natuurlijk ook gewoon gemaakt worden met een
fotocamera ;-)
De foto moet bij voorkeur gemaakt worden in liggend
formaat (landscape) en mag gemaild worden naar
foto@vvdes.nl, of via whats-app gestuurd worden naar
06-18476711.
Wij zullen er dan voor zorgen dat de elftalfoto's op de site
en straks ook op de Voetbal.nl-app te zien zijn!
Alvast bedankt voor jullie medewerking...
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Column:

De DES-familie bestaat echt!
Voetbal is veel in het nieuws. Gelukkig is het nieuws veelal
positief en zien wij de mooie kanten van het voetbal. Helaas zijn er ook (steeds vaker) berichten over mishandeling,
ongewenst gedrag en ouders die zich misdragen. Deze zaken zijn ernstig en zijn een bedreiging voor het voetbal. Wij
mogen hier onze ogen niet voor sluiten en samen kunnen
we voor verbetering zorgen. Natuurlijk gaat er bij DES ook
wel eens iemand over de schreef. Voetbal is emotie en in
de heetst van de strijd wordt er wel eens wat geroepen.
Maar ik ben trots op DES. Trots op feit dat er zelden iets
negatiefs gebeurt en dat het iedere zaterdag een voetbalfeest is.
Van de kleintjes tot aan de senioren, iedereen draagt zijn
steentje bij, bij ‘onze’ voetbalclub. Samen zorgen de leden
ervoor dat het iedere zaterdag een warm bad is voor de bezoekers, tegenstanders en de scheidsrechters. Ik zie de tegenstanders vaak denken na hun verloren wedstrijd: ‘Kunnen we hier niet gewoon de hele zaterdag blijven? Waarom
hebben wij niet zo’n kantine?’ Jong en oud, klein en groot,
man of vrouw, selectie of vriendenteam: het maakt bij DES
niets uit. Iedereen kent iedereen, kletst met iedereen en
zorgt met elkaar voor het warme bad. Ik weet het nog zo

goed, het moment dat ik voor het eerst een stap zette in
de DES-kantine. Het voelde als thuiskomen, zo thuis dat ik
bijna op zoek ging naar mijn sloffen. Gelukkig kwam ik er op
tijd achter dat ik niet in mijn eigen huis was en vond ik het
biertje in plaats van mijn sloffen.
Vroeger las ik er wel eens over. Over mensen die bij een
club, vereniging of stichting zaten en die het dan hadden
over ‘familie’. Wanneer mensen het erover hadden begon ik
altijd te lachen. ”Je gelooft toch niet echt dat ik in sprookjes geloof?”, zei ik dan altijd. Inmiddels leef ik blijkbaar al
een aantal jaren in dat sprookje. De DES-familie bestaat
en wordt groter en groter. In goede en slechte tijden heb je
steun aan deze familie. Het is iets waar ik -en misschien
wij allemaal- te weinig bij stilsta. We kennen allemaal wel
een moment dat je er even doorheen zit. Waar kan je dan
terecht om je zinnen te verzetten, je hoofd leeg te maken,
maar ook voor een goed gesprek? Inderdaad: bij onze club.
Ik hoop dat iedereen er even stil bij staat hoe waardevol
deze omgeving voor ons is. Wees er trots op en zuinig op!

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

Telefoon (0548) 61 05 55

|

Internet www.keulen.com

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