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Van de
redactie
De eerste uitgave van ons nieuwe magazine Invorm is door iedereen goed ontvangen. Hartelijk dank voor uw positieve reacties!
Natuurlijk zijn er nog verbeterpuntjes en hieraan wordt gewerkt.
In deze editie onder andere interviews met sponsor Ramon Zomer,
Pieter Rozema en Guamees international Jan Willem Staman. Ook
een interview met Henri Geugies, eigenaar van café de Kachel. Hij
bood tijdens de droomveiling in mei 2015 het hoogste bedrag en
staat daarom op de cover van deze editie. Ook is de redactie in de
cijfers en statistieken gedoken om te kijken wie ‘we’ zijn. Verder een
column en een artikel over de geschiedenis van het damesvoetbal bij
DES. Een gevarieerd magazine dus.
Voor het actuele nieuws over onze mooie vereniging willen wij u graag
verwijzen naar onze website www.vvdes.nl en onze social mediakanalen.

Wij wensen u wederom veel lees- en kijkplezier.
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Het jaar 2016 is van start gegaan met
de officiële opening van onze vernieuwde accommodatie. Vier nieuwe
kleedkamers, een technische ruimte, een ruimte voor het invullen van
de digitale wedstrijdformulieren, een
nieuwe radio-omroepkamer, een nieuwe (2e) garderobe, een supermooi en
groot dakterras, een nieuwe entree en
het gehele buitenterrein zijn voorzieningen waarmee de Bouwcommissie
en vele vrijwilligers gedurende het jaar
2015 aan de slag gegaan zijn om het
geheel tot een accommodatie te maken die gereed is voor gebruik en voor
de toekomst. Duurzame voorzieningen als de warmwater-/cv-installatie,
ledverlichting en het ventilatiesysteem
geven aan dat de denkwijze energiebewust is. De bestaande geluid- (radio/muziek) en internetvoorzieningen zijn deels vervangen en voldoen
ruimschoots aan de eisen des tijds. De
spreekkamer beneden wordt ingericht
als materialenruimte en we hebben
naast onze bestuurskamer voorzien
in een anders ingerichte spreekkamer.
Een grote wens was om te voorzien in
een lift en ook dat is gelukt. Nu is het
mogelijk het gebruik van onze accommodatie breder te trekken, omdat de
accommodatie op de verdieping voor
iedereen uitstekend te bereiken is. De
aankleding met veel DES-logo’s ziet er
prima uit en de kroon op de aankleding
is zonder enige twijfel het DES-logo in
het straatwerk.
De laatste weken van december en
begin januari moesten nog veel restpunten afgewerkt worden, maar daar
is men goed in geslaagd. Op vrijdag
8 januari vond de officiële opening
plaats. De eer viel ten beurt aan Chris
en Rineke Titsing, beiden Lid van Verdienste van onze verenging. Het lintje gespannen tussen de rood-zwarte
boog van Ballonnendeal werd doorgeknipt, een aantal ballonnen vlogen de

lucht in, confetti viel rijkelijk naar beneden en vervolgens werd de deur van
de nieuwe entree geopend en konden
de in groten getale aanwezigen naar
boven om aldaar het officiële gedeelte
voort te zetten. Chris ontving nog zijn
Oorkonde behorende bij zijn benoeming als Lid van Verdienste en natuurlijk ontbraken de bijbehorende bossen
bloemen niet. We hebben namens het
bestuur alle vrijwilligers, sponsoren,
toeleveranciers en de gemeente Hellendoorn bedankt voor hun inzet en
bijdragen. Zonder hen was het niet
mogelijk geweest om het traject succesvol af te ronden. We ontvingen van
wethouder J. Coes lovende woorden en
dat deed ons heel goed. Na het officiële
gedeelte volgde een samenzijn onder
het genot van een drankje en een overheerlijk buffet, verzorgd door Driever
Party Service, hetgeen het noem het
maar “Dank Je Wel gebeuren” tot een
zeer geslaagde opening maakte.
Dat onze leden ook bijzonder trots
zijn, werd op zaterdag 9 januari door
de supportersvereniging kenbaar gemaakt. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie
verrasten zij de Bouwcommissie door
de Rineke Titsing Trofee deze keer toe
te kennen aan de Bouwcommissie.
Klaar voor de toekomst dus, maar
wat brengt die toekomst ons als nog
steeds groeiende vereniging? Je kunt
natuurlijk nooit exact bepalen hoe iets
gaat verlopen, maar we nemen aan
dat we binnenkort ons 700e lid mogen
verwelkomen, want de teller staat nu
op 697. Volgend seizoen hebben we
weer een A1 en A2 elftal. Daarnaast
tellen we ontzettend veel jeugdteams,
zodat wat dat betreft de toekomst er
rooskleurig uitziet. De diverse commissies zijn al druk doende met de
voorbereidingen voor het volgende
seizoen. Het aanstellen van trainers
en overige begeleiding aan de hand

van een budgettair verantwoord beleid, maar zeker niet minder belangrijk:
ook aan de hand van de juiste kwalificaties. We willen en moeten onze
voetballende leden de juiste faciliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden
bieden, zodat zij hun talenten optimaal
kunnen ontplooien. Daartoe zal onze
accommodatie nog verder verbeterd
worden en via sponsorwerving en het
uitzetten van acties zorgen we dat
onze vereniging een prima uitstraling
heeft, hetgeen uit moet nodigen om bij
vv DES te willen voetballen. Naast het
voetballen zorgen voor voldoende randactiviteiten hoort daar ook bij.
Het jaar 2015 werd door ons eerste elftal afgesloten met een uitstekende 4e
positie op de ranglijst. We hopen dat de
stijgende lijn wordt doorgetrokken en
wie weet wat dan mogelijkheden zijn.
De doelstelling om zonder problemen
handhaving in de 3e klasse te realiseren lijkt in ieder geval haalbaar, maar
we moeten niet te vroeg juichen. De
competitie is nog lang en we hebben
gezien dat de onderlinge verschillen
klein zijn. Niet alleen het eerste team,
maar ook de overige teams presteren
goed en daarover zijn we zeer tevreden. We wensen alle teams succes
toe voor de 2e competitiehelft en de
jeugdteams in hun voorjaarsreeksen.
Met vriendelijke groet,
voorzitter vv DES
Henny Broekman
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DES-sponsor Ramon
Zomer is niet bang
voor het zwarte gat
Een leeg zwart gat na zijn carrière als profvoetballer? Ramon Zomer moet er niet aan denken en dat hoeft
waarschijnlijk ook niet. Allereerst denkt de 32-jarige Daarlervener nog niet aan stoppen. Zeker nu het hem en
Heracles Almelo voor de wind gaat. En als het dan toch zover is, wacht hem voldoende uitdaging met zijn in de
zomer geopende Intersport in Nijverdal. Met zijn winkel is hij sinds kort ook trotse sponsor van DES. Hij komt
eigenlijk vooral tijd tekort.

Mister Ajax Sjaak Swart kocht zichzelf een sigarenzaak,
FC Twente-coryfee Jan Jeuring begon een snackbar in Enschede en Jeremain Lens dook onlangs de modewereld in.
Profvoetballers en de middenstand. Veel ex-voetballers
investeren hun bij elkaar gespeelde centen in een eigen
bedrijf. Het levert echter niet altijd evenveel succes op: de
sigarenzaak van Swart ging op de fles en de kinderkleding
van Lens sloeg niet aan, waarna hij maar weer ging doen
waar hij goed in is: voetballen.

Hoewel hij voldoet aan het cliché van de ex-prof die een
eigen bedrijf begint, ziet Ramon Zomer zichzelf liever niet
als prototype. Hij is vooral van plan om van zijn eigen Intersport in Nijverdal een succes te maken. En de verdediger van Heracles is daarbij absoluut niet over één nacht ijs
gegaan, vertelt hij thuis in Daarlerveen. “Als profvoetballer
heb je veel tijd om na te denken. Ik heb de afgelopen jaren
wel duizend ideeën gehad voor na mijn carrière, want het
houdt natuurlijk een keer op.” Alle plannen, van een baan

Ondernemen en profvoetbal lijken wel op
elkaar. Je steekt er heel veel energie in en
moet leren omgaan met tegenslagen
6

als docent tot makelaar, werden getoetst op haalbaarheid.
Bij het idee om voetbalschoenen te
verkopen vanuit zijn schuur in Daarlerveen bleef de aandacht langer
hangen. “Ik wilde altijd al voor mezelf
beginnen en heb goede contacten met
Nike.” Toch ging ook dit plan in de ijskast. “Bestaande winkels zitten er natuurlijk niet op te wachten dat ik ze op
die manier in de weg zou gaan zitten.”
Zomer zocht verder naar plannen voor
de toekomst, maar dat veranderde
na een telefoontje van makelaar Erik
Baltes uit Nijverdal. “Hij kende mijn
plannen voor een sportzaak en vertelde dat Telstar zou stoppen in Nijverdal
en vroeg of ik geen interesse had in
het pand.” Zomer was meteen weer
enthousiast en fabriceerde met een
goede kennis een businessplan, dat
hij ook nog eens voorlegde aan de financiële jongens bij Heracles. “Ik wilde
zeker weten dat het goed zat. En eigenlijk zag iedereen er brood in.”

Tevreden winkelier
Inmiddels zijn we een klein half jaar
verder en prijkt de naam ‘Ramon Zomer’ niet meer alleen wekelijks op het
wedstrijdformulier bij Heracles, maar
staat zijn naam ook in grote letters op
de gevel van de Intersport in Nijverdal.
Als het even kan, staat hij zelf in de
winkel. “Ik probeer er zoveel mogelijk
te zijn en zoveel mogelijk mensen te
spreken.”
De Intersport is een familiebedrijf aan
het worden, want ook vrouw Maaike
staat drie dagen in de week klaar om
klanten te voorzien van nieuwe voetbalschoenen, hardloopoutfits en andere sportartikelen. “Maaike werkte
eerst in de zorg. We wilden eerst niet
dat ze in de winkel zou komen werken,
maar nu is het toch wel heel makkelijk. Je weet precies waar de ander het
over heeft en begrijpt elkaar beter.”
De kersverse winkelier is tevreden
met hoe de zaken op dit moment lopen. “Maar het kan natuurlijk altijd beter”, voegt hij er meteen aan toe. “De
cijfers zijn goed, maar we zitten nog
maar aan het begin van het proces. Ik

vind het leuk om te leren hoe de zaken lopen. Ik besteed er ook veel tijd
aan. Als ik over vijf jaar gestopt ben
met voetballen, moet de winkel perfect zijn.”
Dat Zomer zich niet zomaar in het
avontuur heeft gestort, weten ze bij
Heracles ook intussen. Elke vrije minuut in Almelo wordt nuttig besteed
door de Daarlervener. Tussen de trainingen, voor de lunch en op ieder ander vrij moment is Zomer bezig met
zijn zaken. “De materiaalman van
Heracles roept regelmatig dat ik getrouwd ben met de laptop”, zegt hij
lachend. “Ik kom tijd tekort.
Ik speel wekelijks bij Heracles en ben met het bedrijf
volop in ontwikkeling. Dat
is soms best lastig.”

Profvoetbal als
leerschool

jeugdinterlands en het buitenland
lonkte. Er was serieuze interesse vanuit Duitsland. Maar rastukker Zomer
bleef Twente trouw. “Ik koos ervoor
om hier te blijven. Ik was daar toen
heel uitgesproken in. Ik ben graag bij
vrienden en familie. Ik voel me thuis in
de regio en zeker ook in Daarlerveen.
Toen leefde dat heel sterk. Ik had geen
zin om dat ineens allemaal achter te
laten.”
Zomer bleef in Twente, maar kende
een mindere periode en moest plaatsnemen op de bank. Een min of meer
gedwongen vertrek naar NEC opende

Ik kom tijd tekort.
De materiaalman
van Heracles roept
regelmatig dat ik
getrouwd ben met
de laptop

Als het aan Zomer ligt, zal
de combinatie tussen voetbal en ondernemen nog wel
even zo blijven. “Ik teken
nooit langer dan een jaar
bij een club, maar zolang ik
fit ben en plezier heb aan
het voetballen, ga ik door.”
En plezier is er bij de verdediger. Heracles draait een buitengewoon goed
seizoen en Zomer is in het elftal een
vaste waarde. Dat was in voorgaande seizoenen soms anders. Het zijn
belangrijke leermomenten geweest,
waar Zomer straks ook met zijn eigen
bedrijf van hoopt te profiteren.
“Ondernemen en profvoetbal lijken
wel op elkaar. Je steekt er heel veel
energie in om te presteren. De ene
keer gaat het goed, de andere niet.
Je moet leren omgaan met tegenslagen. Dat is iets wat ik zeker vanuit het
voetbal meeneem.”
De voetbalcarrière van Zomer kent zijn
pieken en dalen. Als 13-jarig talent
werd hij van de velden van vv Daarlerveen geplukt door de jeugdopleiding
van FC Twente. Daar brak hij door in
de eerste selectie. Dat bleef niet onopgemerkt, want Zomer speelde diverse

zijn ogen. De basis bleef in Daarlerveen, maar ook in Nijmegen werd een
appartement gehuurd. Zomer leerde
de wereld buiten Twente kennen. “Ik
werd gedwongen om ook eens de andere kant op te kijken. Daar heb ik veel
van geleerd. Als ik nu een aanbod uit
Duitsland zou krijgen, zou ik er heel
anders over nadenken. Maar reëel is
dat natuurlijk niet. Ook al niet met het
oog op de winkel.”
Na NEC volgde SC Heerenveen en tegenwoordig is Zomer terug in Twente, bij Almeloos trots Heracles. Even
lonkte overigens nog het avontuur ver
weg van de roots in Daarlerveen. “Zo’n
drie jaar geleden heb ik er nog wel
even aan gedacht om naar Australië
te gaan. Het leek me een mooi avontuur, maar ik heb het toch niet gedaan.
Ik denk dat ik mijn vrienden die ik al
meer dan dertig jaar ken enorm zou
gaan missen.”
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van de velden: DES D1
DES D1 bestaat uit 14 gedreven spelers die dit jaar allemaal
voor het eerst kennismaken met het 11 tegen 11 spelen
op een groot veld. Het team staat onder leiding van Jeroen
Heerdink (leider/vlagger), Niels Jansen (leider), Niek Mulder (trainer), Rob van Egmond (trainer) en Jelle Brinkman
(assistent/leider). Daarnaast is Quint Mensink degene
die de jongens in het veld aanstuurt als aanvoerder. Aan
het begin van het seizoen hebben de leiding en het team
veel gewerkt aan het op een leerzame manier wennen aan
deze ‘nieuwe’ wijze van voetballen. Onze doelstelling is
het behalen van de middenmoot en met een 5e plek in de
eerste seizoenshelft gaat dit al redelijk de goede kant op.
Met name door het harde werken in de voorbereiding en
de goede sfeer in het team was het voor ons niet moeilijk
om deze plek te behalen in de competitie voor de winter-

Dus bleef het bij Daarlerveen, waar
Ramon en Maaike gezelschap kregen
van dochter Fien (2). Spijt van het mislopen van een buitenlands avontuur
heeft Zomer niet. “Het komt zoals
het komt. En eigenlijk is dit de ideale
situatie. Ik woon op 15 minuten van
de club waar ik elke week speel en ik
woon op 15 minuten van de winkel.
Wat wil je nog meer?”

Vaker op Gagelman
Daarlerveen is de thuishaven. En
hoewel Ramon en Maaike wel eens
rondgekeken hebben in Nijverdal en
Hellendoorn zal dat ook nog wel even
zo blijven. Dichtbij familie en vrienden.
Het neemt niet weg dat Zomer de komende jaren steeds vaker in Nijverdal
te zien zal zijn. Is het niet in de winkel,
dan wel langs één van de vele ama-

teurvelden, waar teams rondlopen
met de gesponsorde teamwear van de
Intersport.
DES is één van de eerste clubs waar
een contract mee werd gesloten. “Het
voelde meteen goed van beide kanten.
DES is een mooie club.” Zomer kent
DES van naam en een beetje vanuit
zijn jeugd. “Ik heb ongetwijfeld tegen
DES gevoetbald vroeger, maar daar
weet ik niet veel meer van. Ik ken de
club ook van de oud-trainers Henk
Hekman en Louis Goudbeek. En ik heb
goed contact met Thijs Broeze. Ik heb
hem helaas te weinig zien voetballen
om iets over hem te zeggen. Hij schijnt
een harde back te zijn toch?”
Als het aan Zomer ligt, is hij in de toekomst vaker te zien op sportpark Gagelman. “Ik vind dat dat erbij hoort. Je
moet je als sponsor ook laten zien en

PASPOORT
NAAM:
LEEFTIJD:

RAMON ZOMER
32
GETROUWD MET MAAIKE EN TROTSE VADER VAN FIEN (2)
WOONPLAATS: DAARLERVEEN
CLUBS:
VV DAARLERVEEN, FC TWENTE, NEC, SC HEERENVEEN,
HERACLES ALMELO
BEROEP:
PROFVOETBALLER EN EIGENAAR INTERSPORT RAMON ZOMER
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bovendien is het leuk. Nu is het vaak
nog lastig. Als ik dan toch een zaterdagmiddag tijd heb, sta ik vaak bij
Daarlerveen aan de lijn. Als ik straks
meer tijd heb, kom ik ook zeker vaker
bij DES.”
En over vijf jaar afbouwen in het eerste van DES? “Het spijt me, maar ik
denk niet dat ik het shirt van DES zal
dragen. Misschien ga ik na mijn loopbaan wel tennissen. Dat lijkt me ook
wel wat. Als ik dan toch ergens afbouw, dan is dat bij Daarlerveen en
dan vooral met mijn eigen vrienden.
Misschien is dat nieuwe 7 tegen 7 op
het halve veld wel een goed idee.”
Voorlopig is het nog lang niet zover.
Zomer en Heracles zijn aan een uitstekend seizoen bezig en van stoppen
is dan ook nog lang geen sprake. En
als het dan over een paar jaar zover
is, dan wacht de winkel en hoeven we
ons bij Zomer geen zorgen te maken
om een zwart gat. “Het zwarte gat?
Daar heb ik helemaal geen tijd voor!”

van de velden:
DES MA1
Het was alweer een paar seizoenen geleden dat DES een
vertegenwoordigend elftal had in de meisjes A-jeugd. De
voltallige B-selectie maakte in de zomer de overstap naar
“de A” en het was wel even wennen in het begin. Op dit
niveau wordt met name op het fysieke vlak veel meer gevraagd en DES MA1 had het er in de eerste wedstrijden
moeilijk mee. De kentering kwam in de 4e wedstrijd, uit bij
de uiteindelijke kampioen Raalte MA1. Gezien de uitslagen
die dit team al had laten noteren, had niemand er raar van
opgekeken als de wedstrijd met dubbele cijfers verloren
was gegaan. Tot diep in de 2e helft bleef DES MA1 echter
fier overeind en pas in de slotfase wist Raalte de volle buit
binnen te halen. Daarna werd er niet meer verloren en met
nog 1 wedstrijd voor de boeg staat DES MA1 op een keurige
7e plaats. Het gat met de nummers 8 t/m 11 is te groot
om nog gedicht te worden en met een beetje geluk zit de
6e plaats er nog in. Na de winterstop begint een nieuwe
competitie. Gezien het grote aantal blessures en de daardoor steeds wisselende samenstelling waarin er gespeeld
moet worden, is het lastig om doelstellingen te formuleren.
Uitgangspunt is in ieder geval om elke week vanuit beleving,
inzet en vooral spelplezier voor een overwinning te gaan.

stop. Het goede samenspel en verzorgde voetbal hebben er
mede voor gezorgd dat we ook nog actief zijn in de beker. De
jongens hebben een goede inzet en een leergierig karakter,
waardoor ze op de trainingen en in de wedstrijden al veel
progressie boeken. Wat in ons team zeker niet mag ontbreken is het plezier hebben in voetbal. De keurige dansjes
in het veld, die ze allemaal leren van het FIFA’en, zeggen
daar al genoeg over. Waar we eveneens blij mee zijn, is dat
we een leuke groep ouders achter ons hebben staan, die
ons steunen waar nodig is. Zo krijgen we bijvoorbeeld bij
de wedstrijd vaak broodjes of een lekkere kop koffie aangeboden. Tot slot hopen we dat de tweede seizoenshelft net
zo goed verloopt als de eerste en dat we het nog maar ver
mogen schoppen in de beker.

DES MD1
DES MD1 is een team dat bestaat uit negen meiden van 11
tot 12 jaar. Nadat de meiden in het voorjaar kampioen waren geworden bij DES ME1, kwamen ze het afgelopen half
jaar uit als DES MD1 (op klein veld) en hebben ze een tweede
plek behaald. Een prima prestatie! Op dit moment is het
team nog actief in het bekertoernooi. Een vaste aanvoerster
hebben ze niet. Er is besloten om elke wedstrijd een andere
speelster aan te wijzen als aanvoerster, zodat iedereen een
keer aan de beurt komt om dit te zijn. Het mooie van dit
team is dat de meiden altijd komen trainen, ook als het koud
is of als het regent. De doelstelling voor het volgen seizoen
(voorjaar) is om op groot veld te gaan voetballen. Hierdoor
heeft het team wel een aantal speelsters extra nodig en
daarom is er in goed overleg met de leidsters van DES ME1
besloten dat er een aantal meiden van hun team overgaan
naar DES MD1. De leiders van DES MD1 zijn Jacco Smit en
Savio Strik, beide geven ook de training.
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Spelenderwijs op weg
naar het ‘grote’ werk!
Het is elke zaterdagochtend weer een
fantastisch gezicht: een grote club
jongens en meiden in soms net iets
te grote kleine shirts en te lange korte
broeken die van enkele enthousiaste
trainers de beginselen van het prachtige spelletje voetbal worden bijgebracht.
Langs de lijn staan vaders onderling
op te scheppen over hun eigen, al dan
niet roemruchte voetbalcarrière en
kletsen de moeders bij, terwijl ze allemaal de verrichtingen van hun kroost
op het veld in de gaten houden… Althans; ik neem aan dat het zo gaat.
Voor hetzelfde geld is het natuurlijk
andersom. Hoe het ook zij, vraag een
willekeurige ouder om het minivoetbal te omschrijven, dan zullen termen
als plezier, enthousiasme en fanatisme absoluut gebruikt worden.
Hoewel er flexibel met de leeftijden
wordt omgesprongen, is het minivoetbal vooral bedoeld voor kinderen
van vier tot en met

zes jaar. Afhankelijk van de leeftijd,
vriendjes en kunde stromen mini’s
daarna door naar de F’jes.
Als je de namen van de trainers bekijkt, dan weet je dat het op het gebied van kennis, kunde en clubgevoel
wel goed zit. Het zijn namelijk gelouterde DES-namen die de jonge kinderen klaarstomen voor een basisplek
over een aantal jaar in ons vlaggenschip: Van Dijken, Zwiers, Melenboer
en Wissink.

Plezier en techniek!
Het belangrijkste bij de mini’s is om
ervoor te zorgen dat de spelertjes
plezier hebben in het spelletje voetbal. Daarnaast wordt een training ook
vanuit een duidelijke visie neergezet. De bedoeling bij de mini’s is dat
ze spelenderwijs kennismaken met
voetbal als teamsport. Door middel
van trainingen en af en toe een oefenwedstrijd wordt er een basis gelegd voor de

overstap naar de F-jeugd. Tijdens de
trainingen is het leren beheersen van
de bal het hoofdthema en staat het
aanvallen hierin centraal. Tijdens het
aanvallen wordt er namelijk automatisch verdedigd.

Kracht van herhaling en structuur
Voor het aanleren van voetbalhandelingen als passen, mikken, dribbelen,
schieten en het maken van schijnbewegingen is herhaling erg belangrijk. Hiervoor maakt de trainersstaf
gebruik van wisselende spel- en oefenvormen. Voor de kinderen is deze
herhaling erg prettig, omdat ze op een
gegeven moment precies weten hoe
een oefening uitgevoerd moet worden, hun techniek daardoor verbetert
en daarmee ook hun zelfverzekerdheid.
Ook structuur en opbouw van een
training is zeer belangrijk bij de mini’s. Voor

Trainer Arjan van Dijken: “Buiten de training om
regelt Jack van Egmond alle randgebeuren. Hij
is daarin een perfectionist. Niets ontsnapt aan
zijn aandacht. Jack is het aanspreekpunt voor
ouders, trainers en de coördinatoren binnen de
vereniging. Alle lof voor zijn 120% inzet!”
elke training wordt een vast trainingsschema opgesteld en doorgesproken, waarbij de opbouw steevast
hetzelfde is.
Elke training begint met een kort
groepsoverleg, waarbij nieuwe mini’s
worden geïntroduceerd, jarigen toegezongen en bijzondere zaken (als
bijvoorbeeld vakantie of aankomst
Sint) even worden aangehaald.
Na de warming-up wordt er gesplitst
in twee of drie groepen. Deze splitsing
wordt gemaakt op basis van groepsgrootte en niveau. Op die manier komen alle kinde-

ren ongeveer even vaak aan de bal en
worden jonge mini’s tijdens een partijtje bijvoorbeeld niet overlopen door
een oudere mini.
Onder leiding van de trainer werken
de groepjes twee oefenvormen en
twee partijen af op het hoofdveld of in
de pannakooi.

Het belang van minivoetbal
Er is een duidelijk verschil te zien tussen spelers die gestart zijn met minivoetbal en spelers die later zijn ingestroomd. Dit

verschil komt vooral tot uiting in de
techniek en de balbeheersing.
Ook is het minivoetbal zeer belangrijk
voor de doorstroom naar de F’jes: er
wordt elk jaar een team van mini’s
afgeleverd bij de pupillen. De afgelopen twee jaren waren dit zelfs twee
F-teams. Na de aankomende winterstop ‘15/’16 zal nog een F-team gevormd worden uit mini’s. We krijgen
dan voor het eerst in de historie van
DES een F9!

Voor het eerst in de historie beschikt
DES na de winterstop over een F9!
10
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van de velden: DES MB1
Expert Doornenbal • Rijssensestraat 280 • 7441 AN Nijverdal • 0548-620000

Dit team is in de basis ontstaan uit een aantal meiden
die al sinds de pupillen (DES D3) met elkaar voetballen,
aangevuld met meiden afkomstig uit andere teams. De
leeftijd varieert van 12 tot 16 jaar. Een gemengd, maar
hecht gezelschap dat met veel plezier en elan de wedstrijden in gaat. Leiders Frank van Petersen en Henk
Mondeel zijn behoorlijk in hun nopjes met deze bonte
verzameling.
Een inmiddels best wel krappe selectie van 12 speelsters
die al een paar jaar goed en leuk met elkaar bezig zijn
en telkens in het linkerrijtje meedraaien. Een kampioenschap zat er tot dusver net niet in, maar dat heeft zo zijn
oorzaken. Deze seizoenshelft is er namelijk veel in- en
uitleen geweest van en naar DES MA1 om beide teams
toch maar te kunnen laten voetballen elke week en dat
eist zo z’n tol. Ook een langdurige blessure van Esmay
van Petersen helpt dan niet echt mee, maar na de winterstop is iedereen weer topfit en gaan we het elke tegenstander lastig maken. De meiden vormen een sterk
collectief en zijn op hun best als de tegenstander kan
worden vastgezet op eigen helft en het speelveld klein
blijft. Dat kost veel kracht en vraagt om veel inzet en
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conditie, maar het lukt ze grote delen van elke wedstrijd
heel goed. De trainingsopkomst is redelijk tot goed bij de
meesten, maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat
dit nog beter kan. Dit geldt ook voor de technische vaardigheden, maar daar wordt hard aan gewerkt door trainer Kees Jongejan op de maandag- en woensdagavond.
Dit jaar is er zeker vooruitgang geboekt door de meiden.
Wat heel erg leuk is om te zien is dat de relatief nieuwe
en nog wat onervaren meiden op sleeptouw worden genomen door de wat oudere garde en dat daardoor het
hele team beter gaat spelen. Voor verbetering vatbaar
zijn soms de wedstrijdmentaliteit, het concentratievermogen en de slimheid om op beslissende momenten
wedstrijden naar de hand te zetten. Maar voetballen
kunnen ze! En dat komt er vroeg of laat uit en dus blijft
onze ambitie onveranderd: kampioen worden! Verder
leeft nog steeds de wens om een leuke sponsor te vinden, zodat dit team zich in representatief DES-tenue van
zijn beste kant kan laten zien. O ja, nieuwe meiden die
willen voetballen bij ons zijn van harte welkom!

van de velden: DES B1
DES B1 is dit jaar het hoogste juniorenteam binnen de vv DES. In dit team
spelen een aantal jongens die over
een paar jaar zeker de stap naar DES
1 kunnen en moeten gaan maken. Het
team wordt getraind door Joost Mensink en leider is Bertho van Petersen.
Daar zit dus al wel de nodige
eerste-elftalervaring. Jan Westenberg
is de grensrechter van dit team. Het
huidige B1 is een mix van eerste- en
tweedejaars B-spelers. Daarnaast
speelt Bjorn Scheppink dit jaar mee als
dispensatiespeler en is onze keeper,
Twan Mensink, nog een C-speler. We
begonnen erg sterk in de competitie, de eerste twee wedstrijden werden makkelijk gewonnen met 4-0 en

8-0. Daarna wisselden we goede met
slechte wedstrijden af. We staan momenteel precies in het midden van de
ranglijst op de 6e plek en zijn van plan
om na de winterstop zeker te gaan
stijgen naar een plekje in de subtop.
Een prachtige wedstrijd speelden we
een paar weken geleden thuis, toen we
SVVN B1 met 4-0 van de mat speelden. Helaas moeten we het sinds de
3e wedstrijd van het seizoen al doen
zonder Mathijs Geugies. Hij verdraaide zijn knie op het kunstgras in Enter
en heeft daar, bleek en paar weken
later, zijn achterste kruisband afgescheurd. Hij is dus voor lange tijd uit de
roulatie. En of dat nog niet genoeg is,
heeft Simon op den Dries een scheur-

tje opgelopen onderin zijn kuitbeen.
Dat gebeurde na een ogenschijnlijk
onschuldig duel op de laatste training
voor de winterstop. We hebben in een
heel aantal wedstrijden onnodig punten laten liggen, maar zijn we in geen
enkele wedstrijd weggespeeld door
de tegenstander. Dat geeft hoop voor
de tweede seizoenshelft. Als we na
de winterstop de wedstrijden met de
juiste wedstrijdinstelling ingaan, dan
zijn er zeker mogelijkheden om mee
te gaan doen in de subtop van deze 2e
klasse. Onze thuiswedstrijden spelen
we om 12.00 uur op veld 1.
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Interview
met international
Jan-Willem Staman
Jan-Willem Staman is als voetballer groot geworden bij
DES. Hij mocht bij FC Twente even ruiken aan een serieus
voetballeven en droomde ervan om ooit profvoetballer te
worden. Op 31-jarige leeftijd wordt zijn droom werkelijkheid. Een bijzonder verhaal, bij een bijzonder man.

Achtergrond
Jan-Willem is geboren en getogen in Nijverdal. Zoon van
Ina en Emil Staman. Broertje Hugo is ook onderdeel van

de familie. Na de lagere school ging hij 2 jaar naar het Stedelijk Lyceum Zuid in Enschede. Daarna naar Noetsele in
Nijverdal, waar hij bij o.a. Thijs Broeze in de klas kwam.
De havo rondt hij netjes af, maar het atheneum bleek iets
te hoog gegrepen. Op de Hoge School Windesheim rondt
hij de studie docent lichamelijke opvoeding af. Naast zijn
studie en voetbalactiviteiten werkte hij bij de Wilgenweard. “Een geweldig leuk bedrijf om voor te werken”,
blikt Jan-Willem terug.

Ik wilde graag profvoetballer
worden, maar realistisch gezien
had ik daarvoor niet de kwaliteiten
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Dat waren legendarische weekenden
in A1. Daar gebeurde altijd wel wat
en niet alleen op gebied van voetbal

De familie Staman is
bekend bij DES, zeker bij
de mensen die wat langer lid zijn. Vader had
een goede band met
DES en toonde altijd
veel betrokkenheid als
trainer en leider. Later liet hij zich omscholen tot masseur. Bijzonder, want overdag legde hij vloeren, maar ’s
avonds masseerde hij, met diezelfde handen, de benen.
Hugo voetbalde ook bij DES, maar lager. Hij bleek niet
over de kwaliteiten van zijn broer te beschikken. Moeder
genoot de zaterdagen van het alleen zijn, dan waren de
mannen uiteraard bij de voetbal.

Carrière bij voetbalvereniging DES
Op 4-jarige leeftijd kwam Jan-Willem in de F’jes, doorliep
de E en D en werd regelmatig kampioen. In de D’tjes werd
hij gescout door FC Twente. 2 jaar heeft hij hier gevoetbald. Dit was helaas niet volgens verwachting; het was
geen succes. “Ik wilde graag profvoetballer worden, maar
realistisch gezien had ik daarvoor niet de kwaliteiten”,
aldus Jan-Willem. “Daarna ben ik weer teruggekomen
bij DES. Mijn club.” In A1 werd hij kampioen en werd de
districtbeker gewonnen. Onder leiding van Jan Post werd
de dubbel gewonnen; een seizoen om nooit meer te vergeten. Een waar hoogtepunt.

De eerste wedstrijd van Jan-Willem in DES 1 was op 17-jarige leeftijd. Dat was nog onder trainer Mossink. “Onder
Herman van der Veen kreeg ik een vaste basisplaats. We
werden kampioen met Herman, maar degradeerden ook
weer. Later in 2005/2006 werden we weer kampioen, onder trainer Henk Mennegat. Dat jaar erop zijn we direct
weer gedegradeerd; we kwamen 1 puntje tekort om degradatie te ontlopen.” Al met al speelde Jan-Willem Staman 148 wedstrijden voor DES 1.
Naast de kampioenschappen en het winnen van de beker heeft Jan-Willem warme herinneringen aan Silkeborg.
“Dat waren legendarische weekenden in A1. Daar gebeurde altijd wel wat en niet alleen op gebied van voetbal..”

De weg naar international
“Op een gegeven moment heb ik besloten om mijn blik
eens te verbreden in het buitenland. Ik haalde mijn duikdiploma in Thailand en werd duikmaster. “Een beetje reizen, een beetje feestvieren, oftewel een beetje geleefd”,
lacht Jan-Willem. “Een paar maanden goed vermaakt,
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daarna ben ik vertrokken naar Oman. Dat was niet wat
en daardoor kreeg ik heimwee naar Nederland. Een dikke
maand later was ik dan ook alweer thuis. En thuis kreeg ik
weer heimwee naar het duiken en het mooie weer. Vanaf
mei 2008 heb ik het 3,5 jaar uitgehouden op Bonaire. Het
mooie stukje Nederlands Caraïben.” Hier ontmoet Jan-Willem een prachtige Amerikaanse vrouw. Later blijkt zij zijn
grote liefde. Hij trouwt met haar op Bonaire. Marylou Staman. Ze reizen samen naar Guam. Jan-Willem had nog
nooit van Guam gehoord, maar vrouwlief gaat hier naar de
universiteit om zeebiologie te studeren voor 4 jaar. Vanzelfsprekend gaat Jan-Willem met zijn vrouw mee. Guam
ligt in de grote Oceaan (tussen Amerika en Japan), een klein
eiland met 160.000 inwoners. Guam heeft een aparte status binnen de VS, met dezelfde plichten, maar niet dezelfde
rechten. Jan-Willem trekt ook hier zijn duikpak weer aan en
besluit tevens zijn voetbalschoenen weer aan te trekken.
Op Guam is er een aparte competitie. De Budweiser competitie, een competitie van 6 teams op het hoogste niveau.
Na elke wedstrijd doet de sponsor van de competitie er
een paar biertjes in. En zo
pakt Jan-Willem de draad
als voetballer weer op. Al
vrij snel kwam de bondscoach poolshoogte nemen.
Jan-Willem was echter niet
speelgerechtigd aangezien
hij nog niet over een Amerikaans paspoort beschikte. Op 5 februari 2015 kreeg
Jan-Willem het paspoort en
weer kwam die beste bondscoach op de koffie. Uiteraard
wilde Jan-Willem graag meewerken aan zijn verzoek en zo werd hij op 31-jarige leeftijd
International van Guam. Een jongensdroom die op latere
leeftijd, geheel onverwacht, toch nog uitkomt.

ning, red.) “Een debuut maken op internationaal niveau is
bijzonder. Dat geeft een kick en tevens een apart gevoel.”
Hij blikt trots terug: “Ondanks dat je niet voor je eigen land
speelt, staan al die mensen van Guam wel achter je, dus
dat doet je wel wat”. De sfeer in het stadion was prettig,
met fanatieke Hong Kong-fans. De wedstrijd wordt helaas
met 1-0 verloren.

Op weg naar een groot toernooi
In Juni 2015 beginnen de voorbereidingen op het WK en de
Azië Cup. “Hopelijk sprokkelen we voldoende punten bijeen
om ons te kwalificeren voor de Azië Cup. Het kwalificeren
voor het WK zal mooi zijn, maar realistisch gezien waarschijnlijk niet haalbaar.”

Een jongensdroom die op latere
leeftijd, geheel onverwacht,
toch nog uitkomt

De eerste 2 wedstrijden waren thuis tegen India en Turkmenistan en die werden beide gewonnen. In beide wedstrijden maakt Jan-Willem helaas geen speelminuten.
Daarna wordt er een uitwedstrijd gespeelt tegen Iran. “Een
mooie ervaring om daar eens naartoe te gaan. Je ziet echter niet veel van het land.
Vanuit het vliegveld word je
onder zware politiebeveiliging naar een 5-sterrenhotel gebracht. We bereiden
ons voor op de wedstrijd
en gaan onder begeleiding
naar het stadion. We voetballen de wedstrijd, verliezen kansloos met 6-0 en
gaan onder begeleiding
weer terug. Ik heb helaas geen invalbeurt gemaakt, maar toch blijft
het een ware ervaring. We speelden in een stadion met
een capaciteit van 90.000 toeschouwers. Er zaten ongeveer 11.000 toeschouwers.”

Een paar duizend
toeschouwers zagen
hoe Jan-Willem
nummer 14 over zijn
schouders trok

Het nieuws sijpelt ook door in Nederland. Er is vrij veel aandacht voor. De Telegraaf, 3FM Giel Beelen, Tubantia, het
voetbalblad Elf, en vi.nl. “Leuk om te zien hoeveel aandacht
dat heeft gekregen”, blikt Jan-Willem terug. “Ook goed voor
DES, want in elk stuk wordt DES genoemd.” Naast de familie John nu ook Jan-Willem Staman als international: daar
zijn we als DES’ers natuurlijk trots op.

De eerste internationale wedstrijd
De eerst oefeninterland was in Hongkong. In de 60e minuut komt Jan-Willem in het veld. Een paar duizend toeschouwers zagen hoe Jan-Willem nummer 14 over zijn
schouders trok. Hij kreeg van de bondscoach wat velen van
Jan-Willem denken: het Johan Cruijff nummer. (Jan-Willem
is nog wel eens eigenwijs en heeft een duidelijke eigen me-
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De eerste basisplaats
Tegen Oman wordt er 0-0 gespeeld. De eerst officiële
basisplaats voor onze DES’er. Jan-Willem speelt op
10, achter de spitsen. Voor deze wedstrijd vindt de
trainer Jan-Willem meer geschikt dan zijn voorganger. Met name het verstoren van de opbouw en zijn
loopvermogen waren hierin doorslaggevend voor
de trainer. In de eerste helft legt hij 6,3 km af. Mede
door de warmte een beste inspanning. De afstanden, intensiviteit en hartslag worden allemaal bijgehouden door de data-sportman/wetenschapper die deel uitmaakt van het team. In de 69ste
minuut wordt Jan-Willem gewisseld. “De trainer
wilde vers bloed hebben en wilde wat forceren.
Helaas lukte dat niet en mochten we blij zijn met
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Ook profvoetballers drinken
gewoon hun drankje hoor.
Uiteraard na de wedstrijd
de 0-0.” Al met al kijkt Jan-Willem met een positief gevoel
terug op zijn debuut.
Het reizen gaat door, zo wordt er een trainingskamp in
Doha Qatar georganiseerd. Het is er overdag 40 graden.
“We speelden in het stadion waar ook het WK wordt gehouden in 2022. Ook hebben we de wedstrijd Qatar tegen
China bekeken in een stadion met airco. Weer een nieuwe
ervaring.”
Daarna naar Turkmenistan, uit altijd lastig. “Op deze manier kom je nog eens ergens. Een bijzonder land: weinig
vrijheden, veel rijkdom aan gas en een land met een avondklok. Een cafeetje pakken zit er in daar ieder geval niet in ’s
nachts en in het hotel kost een biertje 18 US dollar. Gelukkig was de lokale wodka goedkoper . Ook profvoetballers
drinken gewoon hun drankje hoor. Uiteraard na de wedstrijd”, aldus Jan-Willem. De wedstrijd ging verloren met
1-0. “Verdiend verloren helaas, tactisch niet heel sterkt
gespeeld”, aldus de kritische Jan-Willem. Hij kon goed zien
wat er mis ging in de wedstrijd, want ook deze wedstrijd
begon Jan-Willem helaas niet in de basis.

Even terug in Nederland
Via een omweg vliegt Jan-Willem naar Nederland. Terug
naar Twente, alwaar Twents gesproken wordt. Pa en ma
waren blij en stonden hem op te wachten op Schiphol. Na 2
jaar een prettig weerzien met de familie. Broer Hugo kwam
vanuit Zwolle naar Nijverdal en de familie was na jaren
weer eens compleet.

Even terug in Nijverdal. Direct de voetbalschoenen weer gepakt en meegetraind met
het eerste van vv DES. Terug op het oude
nest. Jan-Willem geeft aan dat er in Nijverdal in feite niet veel veranderd is. “Het leven
draait hier gewoon door. Alleen nu met een
tunnel door het centrum. Maar bij vv DES is
wel degelijk veel veranderd, o.a. het clubhuis,
dat fantastisch mooi is geworden.”
Die zaterdag heeft hij het tweede zien spelen. “Het speelde
goed en won verdiend. Er werd aardig gebald. Dat viel me
niet tegen, er zit wel degelijk voetbal in”, kijkt Jan-Willem
terug op de wedstrijd. “En dat is wel eens anders geweest
in het tweede.”
De eerste trainingen in Nijverdal zitten er weer op. “Leuk
om even met de jongens mee te trainen. Een aantal jongens waren onbekend en sommige ken ik nog als trainer
van D1. Het eerste heeft een mooie jonge groep.” Jan-Willem merkt op dat de beleving anders is dan jaren geleden.
Jan-Willem is blij weer even lekker thuis bij de familie te
zijn, een balletje trappen, een biertje happen op de voetbal en met vrienden samen zijn. Maar zijn leven is nu elders. Ze blijven nog even op Guam. Ditmaal niet voor de
vrouw, maar voor international Jan-Willem. Begin volgend
jaar krijgt de kwalificatie een vervolg. Of hij meegaat naar
een groot toernooi is nog een vraagteken. “Eerst maar eens
kwalificeren. Indien mijn carrière als international ten einde
is, dan vertrekken we zeker uit Guam. Waar naartoe, dat is
nog niet bekend. Als het er maar warm is en er mogelijkheden zijn om te duiken.”
“Het was leuk om iedereen weer te zien en te spreken. Het
ga jullie goed.”
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delen met MVV ‘69 B1, dat een beter
doelsaldo heeft, maar het in een spetterende onderlinge confrontatie wel af
moest leggen tegen DES B3. Andere
hoogtepunten waren de derby’s met
vv Hellendoorn B2 en De Zweef B2, die
allebei aan de rood-zwarte zegekar
gebonden werden. Dit alles onder lei-
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van de velden: DES B3
Tekenend voor het ontzettend hoge
basisniveau binnen onze vereniging is
misschien wel DES B3. Het zogenaamde “laagste” B-team van DES profileert
zich absoluut niet als dusdanig. Met
een gedeelde 1e plek in de 4e klasse
is het een team om trots op te zijn!
DES B3 moet de 1e plek op de ranglijst

Bedrijvenweg 34, 7442 CK Nijverdal info@ballonnendeal.nl

ding van de goedlachse André Elbertsen. Wie kent André inmiddels niet?
Ook als hij met een hamer in de hand
vele uren aan de verbouwing timmerde, stond hij te coachen! DES B3 is een
team waar plezier en teamspirit hand
in hand gaan en dat dus met veel resultaat!

UW LOKALE BEVEILIGER, ALTIJD DICHTBIJ
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HORECABEVEILIGING
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SURVEILLANCEDIENSTEN
BEVEILIGING MET HONDEN
PERSOONSBEVEILIGING
Meer dan een partner.

WWW.PREDONSECURITY.NL

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

De pioniers van het
damesvoetbal bij DES
Damesvoetbal, een tak van onze club
die nu niet meer weg te denken valt.
Vanaf de jaren negentig is deze tak
binnen DES doorgegroeid, met de gewaardeerde teams die er nu staan tot
gevolg. In de jaren zeventig en tachtig
zijn er tweemaal eerder damesteams
gestart en gestopt.
Periode 1: 1971 -1973
Arend Bouwman begint te lachen bij het horen van het onderwerp. “Damesvoetbal, ja dat
was een gezellige tijd! Ik was
trainer, leider en zo’n beetje alles ineen. Samen met Hielke

Reitsma en ik geloof Henk Heerdink.
Hoelang was het geleden zei je? Veertig jaar? Geen wonder dat ik het niet
meer precies weet.”
Het elftal ontstaat wanneer een
paar dames graag willen voetballen.
Binnen de club wordt de vraag gesteld of dat nu wel zo nodig is, maar
na een oproep in het clubblad bleek
er genoeg animo te zijn voor de op-

richting van een team. Dit gebeurde
middels een oprichtingsvergadering,
waarin wordt afgesproken dat er op
woensdagavond wordt getraind en
de behandeling van de dames in de
vereniging precies gelijk zou moeten
zijn als die van de mannelijke spelers.
“Het waren in ieder geval wat oudere
dames die graag wilden voetballen”,
vertelt Bouwman. Onder andere Els

Binnen de club wordt de vraag
gesteld of dat nu wel zo nodig is
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Mondeel, Liz Jansens en Gerdien Ponsteen zijn speelsters van het eerste
uur. “De Zweef had al damesvoetbal
en dat was voor ons toen een echte
topclub. Samen hebben we dat toen
opgepakt want iemand moest het immers doen, zoals dat vaker gaat.”
Na een aantal trainingen wordt er besloten om aan een
competitie mee te
doen tegen de andere zes verenigingen uit de gemeente Hellendoorn. In
twee weken tijd
worden de dames
klaargestoomd voor
hun eerste wedstrijd. De wedstrijd
tegen S.O.S. wordt ondanks de aanvulling van s.v Nijverdal verloren met
9-0, maar er staat voor het eerst een
vrouwenequipe in DES-kleuren op het
veld! Uiteindelijk eindigt DES als vierde in de kleine competitie die S.O.S.
weet te winnen.

Eversberg, Excelsior, Hector, s.v. Nijverdal, Twenthe en De Zweef.
“Het was een erg plezierige tijd, met
meer dan alleen gezelligheid”, blikt
Bouwman terug. “Ze waren fanatiek
en op de trainingen was het niet altijd even gezellig, een goed teken. Ze
trainden en speelden
behoorlijk
voetbal, met name
Hetty van Harten
was een snelle
en fysieke speelster. Hun leeftijd
maakte niets uit,
ook al hadden ze
geen heel voetballeven achter zich,
ze speelden altijd
voor de winst. Uiteindelijk duurde dit
avontuur twee seizoenen.”

1. SOS
2. De Zweef
3. Vesos
4. DES
5. SV Nijverdal 2
6. MVV
7. Eversberg 2

Het team traint fanatiek door en het
gaat er steeds beter uitzien, mede
door de trainingspakken die beschikbaar worden gesteld door reisbureau
Rottink (Rini Poelakker). Uit het clubblad van 1973 valt op te maken dat de
beschikbare materialen nog wat primitief waren:

“… Daar het hun eerste wedstrijd was
en slechts een voetbalster de beschikking over een paar voetbalschoenen
had, werd door beide partijen op gymnastiekschoenen gespeeld. … De vele
valpartijen wekten de lachlust van
het publiek op en toen een aanvalster der tegenpartij doorbrak
en de bal voor onze goal in
de handen pakte en schopte,
was het publiek niet tot bedaren te krijgen.”
Het tweede seizoen wordt
DES ingedeeld in een ‘echte’
competitie. Samen met de
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Er waren nog maar elf speelsters beschikbaar, wat te weinig was om elke
week te kunnen spelen. “Een aantal
raakte zwanger -niet van mij- en een
aantal ging studeren. Het team viel uit
elkaar, maar dat was ook niet heel erg.
Het gebeurde gewoon.”
Periode 2: 1984 - 1991
“Zoals u misschien al gemerkt hebt,
hebben we bij DES nu ook een dameselftal. Dit elftal bestaat tot nu toe
uit 17 dames. Uit dit aantal blijkt al
wel dat voetbal niet alleen mannensport is. We trainen op zaterdag om
8.45 uur en we voetballen ook nog.
Trainer: Jan Pekkeriet Leider: Gerrit
Weijerman”
(bron: clubblad maart 1985)
In 1984 waren er al een tijdje dames
voor zichzelf aan het trainen bij de

club. Op een zaterdag zat Jan Pekkeriet naast Herman Winkels, de toenmalige voorzitter. “We hadden het
over de vrouwen, die eigenlijk wel een
trainer wilden en wedstrijden wilden gaan spelen. Zoals dat wel vaker
gaat, wanneer je als enige zegt dat je
dat eventueel wel op wilt pakken, ben
je al de volgende dag aan de beurt.”
Hij vertelt het lachend, want het was
een gezellige tijd: “Ik heb uiteindelijk
ongeveer zeven jaar de dames getraind, misschien ben ik iets te lang
doorgegaan, maar het was dan ook
erg gezellig. In de loop der jaren kwamen mijn zussen en mijn vrouw ook
in het team, maar iedereen was voor
mij gelijk. In het begin was het niveau
nog niet zo hoog. De beginselen moeten erin komen, dat is niet gek, dat
heb je met een startend team. Soms
moest ik dingen uitleggen, soms vaker. Maar wanneer je plezier in het
proces hebt en er wordt geluisterd,
dan is dat niet erg. Er werd lekker
getraind door de dames op zaterdagmorgen. Dat kon ik dus mooi combineren met mijn eigen wedstrijd in
de middag. De dames speelden hun
wedstrijden doordeweeks, vanaf het
voorjaar tot aan het najaar wanneer
het lang licht was.” De contributie
wordt gelijkgetrokken met die van
de heren. Dit is terug te lezen in het
clubblad van december 1948: ‘’Om
niet van discriminatie te worden beticht zijn de contributies voor de dames/meisjes gelijk aan die van de
heren/junioren.’’
“We speelden een keer een uitwedstrijd in Borne. Ze hadden daar een
meid in het veld staan die over het
veld raasde, bliksemsnel, en doelpunt

Na acht doelpunten ben ik naar
hun trainer gelopen om te vragen
of hij haar wilde wisselen.

Zo langzamerhand
is iedereen eraan
gewend dat er nu ook
dames bij DES spelen
na doelpunt scoorde. Ze schoot zo ongeveer elke bal in de kruising. Na acht
doelpunten ben ik naar hun trainer
gelopen om te vragen of hij haar wilde
wisselen. Dit deed hij, waarna ze nog
maar twee keer scoorden. Dit is tekenend voor het grote niveauverschil
van de tegenstanders. Zo speelden we
een keer een late wedstrijd. Het bleef
maar 0-0 en de scheidsrechter dacht
eraan de wedstrijd te staken. Daar
was echter geen denken aan in zo’n
spannende wedstrijd, zo ver waren
beide teams niet vaak geweest.”
Het damesvoetbal bij DES kende niet
het aanzien dat het nu wel heeft. “Ik
werd echt niet in de weg gezeten hoor,
begrijp me goed, maar de meesten
vonden het niet meer dan prima dat
er dames voetbalden. De Zweef had
twee teams, van een hoger niveau,
daar hebben we nooit tegen gespeeld.
Die dames trainden al langer en waren
beter op elkaar ingespeeld en bovendien speelden wij doordeweeks.”
Verschillende bronnen geven toch
iets weer van de spanning. Ook in het
clubblad en in de wedstrijdverslagen
is er een weinig constructieve houding
van de schrijver te bespeuren, zoals in
dit wedstrijdverslag uit 1985:

“Uit de kleedkamer gekomen, liepen
we richting veld en nu al kwam de eerste moeilijkheid: we moesten ons opstellen op het veld en na veel gezeur
stonden we op onze eigen plaatsen.
Wij hadden de aftrap en een simpel
balletje op rechts bleek al grote moeilijkheden met zich mee te brengen! …
stand: na tien minuten niet meer te
tellen!! Na de wedstrijd was onze leider heel kwaad; waarom snappen we

nog steeds niet
want dit was een
van onze beste
wedstrijden!’’

‘’… Zo langzamerhand is iedereen eraan
gewend
dat
er nu ook dames bij DES spelen. We voetballen
dan ook alweer een jaar en onze
1e competitie zit er bijna op. (We
hebben al een punt!!..)’’
(bron clubblad oktober 1985).
De dames kunnen deze insteek
niet erg waarderen en reageren
zelf op de negativiteit rondom het vrouwenvoetbal in het
clubblad van oktober 1986:

‘’Hierbij willen we even reageren op de negatieve uitspraken over het Dames-elftal.
Wij willen graag dat deze
berichten eens wat positiever werden, want ze hangen
ons zo langzamerhand de
keel uit. Zoals bijvoorbeeld
de opmerking dat we altijd
met dubbele cijfers verliezen. Dit is allang verleden
tijd. We willen hiermee
niet zeggen dat we steengoed zijn maar wat meer
enthousiasme bij de club
DES zou wel stimulerend werken! Tot slot:
we leven in 1986 waar
damesvoetbal heel gewoon is, dus geen te ver
doorgevoerde emancipatie!’’
Het niveau ging inderdaad
omhoog,
herinnert Jan Pekkeriet zich: “Jacqueline
Spijkerman was een
heel verdienstelijke
voetbalster die uit
Haarle kwam. Zo
waren er meer, ach,
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zoals dat gaat wanneer plezier wordt
uitgestraald en wanneer er fanatiek
wordt getraind: er komen meer dames
bij en het niveau stijgt door. We boekten zelfs eenmaal succes op een toernooi. Samen met Vesos reisden we af
en natuurlijk waren we de underdog.
We speelden alles gelijk, dus mochten
we penalty’s nemen voor de eerste
plaats! We gaven als leiding maar een
instructie: bedenk in welke hoek je gaat
schieten en wijk daar niet meer vanaf,
ook al gaat de keeper daar staan. Het
resulteerde in de toernooiwinst en een
vrolijke terugtocht mét beker.
Ik ben in mijn laatste jaar als trainer
verhuisd naar Lierderholthuis (bij Heino), waar we nu nog wonen. Ik ben nog

even blijven trainen, maar toen was
het niet meer te combineren. Berthold
Ponsteen en Jeroen Exoo hebben het
toen overgenomen. Dit heeft nog een
jaar geduurd, waarna het team uit
elkaar viel. Sommigen gingen studeren en, zoals dat typerend is voor het
vrouwenvoetbal, wanneer er een paar
stoppen van het clubje dan volgt de
rest.
Uiteindelijk ben ik zeven jaar trainer,
leider en manusje van alles geweest.
Ik was overal bij, behalve in de kleedkamer. Het was een leuke tijd, waarin
er fanatiek getraind is en het niveau
duidelijk omhooggegaan is. Plezier
stond voorop en daar was het me om

te doen, ik kijk terug op een erg gezellige tijd.”
Speelsters uit de jaren tachtig: R.
Braker, B. Boeve, G. Berenschot, A.
Dekkers, R. Klein Spenkelink, T. Konijnenbelt, M. Krukkert, J. Lankamp,
A.R. Lucas, M. Pekkeriet, G.M. Prins, I.
Schutten, J. Spijkerman, T. Ulfman en
K. Zieleman. Iets later lid geworden:,
R. Aaltink en G. Mensink, Gealine Getkate, Mirjam Fransen, Mirjam Getkate,
Petra Ponsteen, Ingeborg Fransen en
Belinda Fransen. Voor de liefhebber
de opdracht de juiste naam bij de gezichten op de teamfoto te plaatsen.

van de velden: DES B2
DES B2 is een elftal met veel talentvolle voetballers, wat maar weer eens
bevestigd wordt door de stand op de
ranglijst. Voetballend tegen vooral B2teams van veelal “grotere” verenigingen vindt DES B2 zich terug op een uitstekende 3e plek in de 3e klasse. Deze
3e plek werd behaald met 24 punten
uit 11 wedstrijden, een prestatie om

trots op te zijn. Wat opvalt is de prima
balans in het team, zowel technisch
als fysiek, met bovenal een technisch
zeer begaafd middenveld. Één van de
sportieve successen werd geboekt op
buurman Hulzense Boys B2, dat met
6-2 opgerold werd. DES B2 staat onder leiding van de altijd goedgebekte
Wim Kolthof, die na vele jaren getraind

te hebben bij diverse clubs in de buurt
onze prachtige vereniging weer gevonden heeft. Dat zijn hart nog altijd
rood-zwart gekleurd is, blijkt wel uit
de wijze waarop hij zijn betrokkenheid
toont. Daarnaast is Jan Ruben Kreijkes
als leider altijd betrokken bij het team,
waarmee het kader over voldoende fanatisme en voetbalkennis beschikt.

van de velden: DES C2
Met plezier als grootste drijfveer, maar
daarnaast ook met ruim voldoende
fanatisme vindt DES C2 zich terug in
de middenmoot van de 4e klasse. Een
uitstekende prestatie van deze jongens, want ze werden ingedeeld in een
pittige competitie! Desalniettemin
zette DES C2 zijn beste beentje voor,
wat enkele uitstekende resultaten tot
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gevolg had. Wat te denken van de 4-3
overwinning op rivaal Hulzense Boys
C3, maar bovenal de klinkende 0-7
overwinning bij MVV ‘69 C1 en de 9-4
op Mariënheem C1! De trukendoos
wordt daarbij vaak (de kritische kijker
zal misschien zeggen te vaak) opengetrokken, met vele hakjes en panna’s
tot gevolg. DES C2 wordt begeleid door

een duo dat niet meer weg te denken
is bij onze club: Mathijs Bolink en Bert
Boeve. Vol passie staan zij al jarenlang
gezamenlijk langs het veld te trainen
en coachen. Veelal aangevuld door
grensrechter Roland Kleinjan valt hierbij over fanatisme weinig te klagen!

Een
nieuwe pas
aanvragen

tijdens uw
lunchpauze.

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

Ga naar rabobank.nl/zelfregelen of de Rabo Bankieren App
Een aandeel in elkaar

‘Ode aan Armand’ van
DES 6 is museumstuk
Aan het rijtje Rembrandt, Vincent van Gogh, Leonardo da
Vinci, Michelangelo, Picasso kunnen we sinds kort ook
DES 6 toevoegen. Naast voetballen zijn de jongens van ‘t
zesde ook zeer bedreven in het puzzelen met woorden.
Wie dit niet weet, verzoeken we met klem elke week de
website van onze mooie club te bezoeken. De stukjes proza zijn stuk voor stuk museumwaardig.
Dat dachten ook Herman en Hanny van der Pluijm uit het
Brabantse Raamsdonk. Zij bestieren het Armand-museum in Brabant. Een museum dat helemaal in het teken
staat van de helaas afgelopen jaar overleden protestzanger. Toen zij al googelend op het wedstrijdverslag van DES
6 over de clash tegen DOS‘37 5 terechtkwamen, volgde
een kleine vreugdekreet. Het zesde noemde haar verslag
een ode aan Armand en verwees meerdere keren naar de
hits van de roodharige zanger.

se echtpaar op de mail richting het bestuur van DES. Met
daarbij het verzoek of het origineel kon worden toegezonden. Deze weergaloze proza was zeker niet te min voor
het museum.
Herman en Hanny van der Pluijm zijn bijzonder vereerd
dat zij dit ‘zeldzame verslag’ in hebben mogen lijsten. En
dus hangt de ‘Ode aan Armand’ van DES 6 nu tussen allerlei Armand-attributen in een museum in het pittoreske Raamsdonk. Om precies te zijn is het verslag terug te
vinden voor een waterpijp en boven een affiche van een
optreden van Armand met De Kik.
Is Raamsdonk u iets te ver rijden, dan kunt u natuurlijk
ook gewoon terecht op onze eigen website (www.vvdes.
nl), waar diverse elftallen wekelijks zorgen voor een hoop
leesplezier.

“Eindelijk een zeldzaam wedstrijdverslag waarin de protestzanger Armand wordt vernoemd”, tikte het Brabant-

DE ACCOUNTANT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF
Begeleiding (startende) ondernemers
Salarisverwerking en advisering
Opstellen tussentijdse cijfers
en jaarrapporten
Fiscale begeleiding en advisering
Bedrijfscoaching
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ELFTALFOTO DES 1 GEMAAKT NA HET BEHALEN VAN HET KAMPIOENSCHAP IN DE 3E KLASSE IN HET SEIZOEN 1952-1953

Staand vlnr: Marinus de Vaal (leider), Gerrit Wieldraayer, Ben Teutelink, Jan Ponsteen, Piet Calkhoven, Hans Kottier, Jelle de Jonge, Herman Zwiers, Dieks Ekkel (grensrechter)
Gehurkt vlnr: Willem Mondeel, Jo Poelakker, Kas Woudsma, Johan Spenkelink, Bertus van Petersen

10 vragen
aan
Egbert
(Ep) Lohuis
Het vlaggenschip van de vereniging biedt altijd voldoende ruimte voor discussie. Daarom vragen we een oudgediende om zijn mening over het 1e elftal en nemen we
de verschillen met het DES 1 van vroeger onder loep. Aan
wie kunnen we beter 10 vragen stellen dan aan de immer
bescheiden Ep Lohuis?
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?
Vanaf midden jaren 50 volg ik het 1e elftal. Er werd
toen aanvallender gespeeld. Je had de keeper, twee
backs en de stoppers in de achterhoede. Op het middenveld stonden twee halfspelers en in de voorhoede
had je 5 spelers, waarvan de rechtsbinnen en de links
binnen voor de halfspelers, maar achter de buitenspelers en de midvoor speelden. Dus je scoorde meer
doelpunten, maar kreeg er ook meer tegen. De spelers
waren ook fanatieker dan momenteel. Er was niets
anders dan voetbal! Daar werd de hele week naartoe
geleefd. Kantines waren er nog niet. Bij verre uitwedstrijden werd op de terugweg met de bus aangelegd bij
Blom in Heino of Hek in Wierden.
2. Bekijk je alle wedstrijden van DES 1?
Momenteel bekijk ik alleen de thuiswedstrijden van
het 1e elftal. Een enkele keer ook een uitwedstrijd.

3. Volg je nog meer teams dan het 1e elftal?
Wanneer het 1e elftal uit speelt, volg ik meestal het 2e
elftal, als dat tenminste thuis speelt. Wanneer Hans
en Richard om 12:30 thuis spelen ga ik daar ook kijken,
of een enkele keer bij SVVN of de Hulzense Boys .
4. Kun je vertellen wat DES voor jou betekent?
DES is een deel van mijn leven geworden. Elke zaterdag een of twee wedstrijden en daarna nog de 3e helft
aan de stamtafel, heel gezellig!
5. Wie is je favoriete DES-speler uit het huidige 1e elftal
en waarom?
Pieter Rozema, een voorbeeldig aanvoerder, gaat altijd voorop in de strijd en kan ook nog goed voetballen.
Na afloop komt hij ook vaak even een praatje maken
aan de stamtafel.

Ook hij komt na de wedstrijd vaak
even aan de stamtafel. Dat vinden
die oude zeurpieten wel mooi!
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Ga zo door op deze weg,
het publiek gaat weer
met plezier naar jullie
kijken.
6. Wie is de beste DES-speler van dit moment en wat
maakt hem zo goed?
Onze keeper Peter Voort. Peter is zoals de meeste
keepers ook fanatiek bezig. Hij is bovendien een
keeper die het strafschopgebied beheerst en goede
reflexen heeft. Ook hij komt na de wedstrijd vaak even
aan de stamtafel. Dat vinden die oude zeurpieten wel
mooi!
7. Wie is de beste DES-speler ooit en wat maakte hem
zo bijzonder?
Wij hebben in de loop der jaren heel veel goede spelers gehad. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, met het
risico dat er wat vergeten worden. De allerbeste was
in mijn ogen en in die van vele anderen wijlen Kas
Woudsma. Een geweldige keeper die jarenlang in het
Nederlands zaterdagelftal heeft gekeept. Hij wilde niet
op zondag spelen, anders had hij beslist het betaald
voetbal gehaald. Ook iemand die volledig voor zijn
sport leefde en die heel wat punten voor DES heeft
gehaald.

8. Wat is de meest memorabele wedstrijd die je ooit van
het 1e elftal hebt meegemaakt?
Dat was in 1965, de wedstrijd tegen W.H.C. uit Wezep.
Het was de laatste thuiswedstrijd. Bij winst voor
W.H.C. zouden die kampioen worden. Bij winst voor
DES of gelijkspel, zou Excelsior kampioen worden. Er
waren meer dan 5000 toeschouwers, ook veel uit Rijssen en Wezep. Het werd een gelijkspel waardoor
Excelsior kampioen werd en mee mocht doen om het
landskampioenschap. De Rijssenaren werden dat jaar
ook landskampioen.
9. Wat vind je van het huidige seizoen van DES 1?
Het 1e elftal speelt momenteel behoorlijk goed. Nadat
ze zich vorig seizoen met dank aan Chris Titsing en Jan
Post ternauwernood hadden gehandhaafd, is de huidige trainer Harry Warmelink er mede door enkele
jongens uit het 3e en de komst van Peter Talen in
geslaagd er een leuk spelend elftal van te maken waar
het plezier vanaf straalt. Ook een compliment aan de
leiders Peter van der Linde, Teun Heuver en Pieter
Molenaar is zeker op zijn plaats.
10. Wat zou je tegen het 1e elftal willen zeggen en wil je
zelf nog wat kwijt?
Ga zo door op deze weg, het publiek gaat weer met
plezier naar jullie kijken. Ga zo veel mogelijk trainen,
want dat verdient deze trainer. Ik heb de laatste jaren
met angst en beven degradatie tegemoet gezien, maar
verwacht nu een wat hogere plaats, al is er nog van
alles mogelijk, want het staat allemaal dicht bij elkaar.

van de velden:
DES C1
DES C1 heeft een flinke metamorfose doorgaan vergeleken met vorig seizoen. Er bleven slechts 3 spelers over
van het C1 dat vorig jaar een top 3-notering wist te bewerkstelligen. Desondanks was reeds bij de eerste training duidelijk dat het team over veel talent én karakter
beschikt! Het kader bleef met trainer Jelle van Egmond en
leiders Sven Dorgelo en Arjan Poelakker wel intact. Doelstelling voor dit jaar is een plek in de middenmoot van de
prachtige 2e klasse, waar ook de C1-teams van Hulzense
Boys, SVVN en De Zweef deel van uitmaken. Hoogtepunt
van het seizoen was de spectaculaire 8-1 overwinning
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op De Zweef. Captain van het team is Max Fransen, die
als rots in de branding centraal achterin het team sturing
geeft. Opvallendste speler is de razendsnelle linksbuiten
Musa Tuncer, die op het moment van schrijven in officiële
wedstrijden al 34 keer doel trof. Opvallend is echter bovenal de gedrevenheid tijdens trainingen en wedstrijden
en de bereidheid om voor elkaar door het vuur te gaan.
Het kader is dan ook reuzetrots op deze groep talenten!

Eenmaal andermaal
verkocht
Op een doordeweekse avond stap ik
binnen bij café de Kachel. Het café is
gevestigd in het oude pand van café
de Beuk aan de Rijssensestraat 73.
Niet veel doet hier nog aan herinneren. Buiten staat alleen nog het voor
velen bekende “Beukbankie’. Binnen
is het totaal veranderd. Er staat een
mooie, lange houten
tafel in het café, achterin is een gezellige
bar, er is een rookruimte en er staat
een biljart. Aan de
bar hangen een paar
gasten en achter de
bar staat een vriendelijke
barvrouw.
Eigenlijk alle ingrediënten die een café nodig heeft zijn
aanwezig, je voelt je er direct welkom.

wel anders hoor”, zo wordt mij verteld.
De reden dat ik op deze doordeweekse
avond dit café bezoek, gaat terug naar
eind mei van dit jaar. Ik ben dan aanwezig in de kantine van DES tijdens de
DES-veiling. Tijdens deze veiling kan
er geboden worden op een kavel om

Het leek mij wel leuk voor café de Kachel. En het was natuurlijk voor het
goede doel hè, daarom hadden we
zelf ook een kavel aangeboden.” Ondertussen krijg ik van de vriendelijke
barvrouw een bakje koffie. Ik vraag
Henri naar het café en hoe het begon.
“Samen met mijn vrouw Sylvia ben
ik hieraan begonnen. We hebben al
eens eerder geprobeerd een café over
te nemen, maar dat
ging toen niet door.
De plannen waren
er dus al wel, maar
toen de Beuk ermee
op hield hebben we
doorgepakt. Op 26
mei 2014 kregen we de sleutel en we
zijn nadien geen dag meer dicht geweest! 365 dagen in het jaar zijn wij
geopend. Buiten mijn vrouw en ik zijn
er tien parttimers in dienst waar we
het café mee runnen.”

Ik wilde graag bieden op
een kavel en deze diende
zich aan. Het leek mij wel
leuk voor café de Kachel

In het midden van het café zie ik een
aantal heren bij het biljart staan. Het
ziet er behoorlijk professioneel uit. Het
blijken de heren van het 1ste team te
zijn die spelen. “Ze zijn behoorlijk goed,
maar nemen het spel daarbij ook erg
serieus: er wordt niet veel gepraat onder het spelen. Dat is bij andere teams

op de voorpagina van het nieuwe magazine te komen. Tot mijn verbazing
wordt er toch behoorlijk goed op geboden. Het is uiteindelijk Henri Geugies
die er met de kavel vandoor gaat. En
zodoende heb ik dus deze avond een
afspraak met hem.
“Ik weet echt niet meer wat ik ervoor
geboden heb. Ik wilde graag bieden
op een kavel en deze diende zich aan.

Henri Geugies (43) is een rasechte
Nijverdaller. Hij heeft drie kinderen:

twee dochters van 13 en 17 jaar oud
en een zoon van 15. Zijn zoon Mathijs
voetbalt in de B1 van DES. Door Mathijs is Henri ook bij DES terechtgekomen. “Ik heb zelf nooit gevoetbald.
Mathijs heeft eerst bij SVVN gevoetbald, maar is uiteindelijk bij DES terechtgekomen in de D1. Als buitenstaander kende ik DES van vrienden
en kennissen. Alles wat ze mij vertelden over DES bleek te kloppen. Het
is gewoon een geweldige club, met
een goede sfeer en leuke mensen. Nu
bijvoorbeeld, Mathijs heeft zijn kruisband gescheurd, maar hij blijft enorm
betrokken bij het team en andersom.
Dat vind ik mooi.”
Henri heeft zelf altijd geturnd bij OKK
in Nijverdal. Hij was erg fanatiek in
deze sport en zodoende ook erg betrokken bij de club OKK. “Ik ben van
jongs af aan gymnast geweest bij
OKK. Ik was hier heel fanatiek in. Later heb ik er ook nog ongeveer tien
jaar lesgegeven. Ik gaf les tot aan de
bondwedstrijden. Dat was dus een
behoorlijk niveau. Een hoger niveau
dan waarop ik zelf heb geturnd zelfs”.
Ondertussen volgde Henri de sportacademie in Groningen. Hier verbleef
hij op een kamer, maar wanneer het
mogelijk was, ging hij terug naar Nijverdal. Uiteindelijk stopte Henri met
lesgeven toen hij ging studeren in
Hilversum. Het was een heel andere
richting die hij toen koos. “Maar ik
ging mijn passie achterna.”
Henri was al op jonge leeftijd bezig
met muziek en entertainment, kortom, het vermaken van mensen. In
de korte tijd dat ik met Henri sprak,
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365 dagen in het jaar
zijn wij geopend

bemerkte ik dit. Henri is een gezellige
prater, een enthousiaste verteller en
iemand die geniet wanneer anderen
het goed hebben. “Als jonge jongen
draaide ik al in soos Come In van allerlei plaatjes. Uiteindelijk heb ik ook
de keuze gemaakt om verder te gaan
in de media, geluid en entertainmentbranche.
Ik koos daarom in 1994 voor de Media Academie in Hilversum. Via een
megafestatie in Utrecht kwam ik bij
Heuvelman Media terecht. Daar heb
ik ongeveer vier jaar voor gewerkt als
geluidstechnicus. Aansluitend ging ik
werken bij de NOB audio. Daar deed
ik heel veel voor radio 1, 2 en 3FM. Als
radio-programma-technicus werkte
ik bij programma’s als Met het oog
op Morgen, Langs de lijn, Het Radio
1 Journaal en Radio Tour de France.
Ook de Arbeidsvitaminen langs De
Middellandse Zee mocht ik ondersteunen.” Inmiddels werkt Henri al
weer jaren als freelance geluidstechnicus, hetgeen hij tegenwoordig combineert met café de Kachel. “Ik werk
regelmatig op grote congressen in
het buitenland. Omdat deze data al
lange tijd van te voren vast staan kan
ik dit dus goed combineren. Ik weet
nu bijvoorbeeld al dat ik volgend jaar
juni naar Rome moet en ook Barcelona, Istanbul, Madrid, Stockholm en
Londen staan alweer in de agenda.
En het café doe ik
ook niet alleen hè,
dat zou onmogelijk
zijn, vooral Sylvia
is natuurlijk de
drijvende kracht

doordeweeks. Bovendien maakt ze
de lekkerste gehaktballen die je je
maar bedenken kunt. In de weekenden werken we graag met leuke vlotte jonge mensen achter de bar.”
Ondertussen zijn de heren aan het
biljart gewisseld van samenstelling.
Blijkbaar is de eerste wedstrijd geëindigd. Uit de lichaamstaal van de
mannen kan ik niet opmaken wie de
leiding heeft genomen. De koffie is
inmiddels wel ingewisseld voor een
colaatje.
Henri is geen stilzitter, zo blijkt. Zo is
hij sinds een jaar of acht lid van de
Hellendoorns Onafhankelijke Partij
(HOP). Namens deze partij zit hij in
de commissie Algemeen Bestuurlijke
Zaken en Middelen (ABZM). “Het is
gekomen toen betaald parkeren zou
worden ingevoerd. Je kunt dan wel
vanaf de zijlijn iets roepen, maar ik
koos ervoor om mij bij de HOP aan te
sluiten. Deze partij was van het begin af aan tegen betaald parkeren.
Vanuit de raad heb je daadwerkelijk
invloed op beslissingen. Voordat er
een besluit genomen wordt door de
gemeenteraad zijn er drie commissies met specialisten vanuit de verschillende gemeenteraadsfracties. Er
is een Commissie grondgebied, o.a.
met besluiten over grondaankopen,
bestemmingsplannen of ruimtelijke

Vanuit de raad heb je
daadwerkelijk invloed
op beslissingen
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ordening. Daarnaast is er een commissie samenlevingszaken, zeg maar
alles wat de samenleving raakt in
breedste zin van het woord. En dus
de commissie ABZM. Deze commissie
gaat over alles wat in het bestuurlijk
vlak zit, o.a. onderwerpen over de veiligheid of financiën. Voordat er door
de raad een besluit genomen wordt,
moet dit eerst door de commissie
goedgekeurd worden. Daarna kan er
door de raad sneller een beslissing
genomen worden.” Gemiddeld één
keer in de maand sluit Henri dus bij
de commissievergadering aan. “Het
kan zijn dat ik ook naar een gemeenteraadsvergadering ga, maar dat is
afhankelijk van de onderwerpen die
worden besproken.”
Henri zit nog vol ambitie zo blijkt.
“Wanneer komt dit magazine uit? Januari? Dan zal het wel volop in het
nieuws zijn, of anders vast wel op
korte termijn komen. Dat kan ik het
nu dus wel zeggen: dan komt ons
verzoek in de gemeenteraad om een
amusementshal te beginnen in Nijverdal. Aan de Markt, in het pand
waar tot voor kort Haixia zat gevestigd. Het moet een echte speelhal
worden. Het is de bedoeling dat Sylvia
en ik dit naast het café gaan runnen.
De bodem van dit plan is de wat jongere doelgroep, zoals mijn eigen kinderen. Eigenlijk kunnen die nergens
terecht. Wanneer je echter alleen voor
die doelgroep iets gaat creëren zal dit
helaas nooit rendabel kunnen bestaan, hoe nobel je ook wilt zijn. Ons
idee is nu om aan de Markt wel iets

We willen de jeugd
daar ook echt laten
bewegen, niet alleen
maar hangen…

voor hen te creëren.
Een loungehoek zoals
vroeger in het Noaberhuus en een leuk barretje met frisdrank en
lekkere muziek. Slam
TV aan, een beetje het
idee van Soos Come
In. Daar komen ook de
speelautomaten voor
de jeugd, zoals Flipperkasten, Photoplays, PacMan, geschakelde Playstations om online en fysiek tegen elkaar te gamen enz. enz. We willen de
jeugd daar ook echt laten bewegen,
niet alleen maar hangen…
Verder moet er een ruim opgezette speelzaal gecreëerd worden voor
de oudere jongere, met een hele serie biljarttafels, zowel “gewone” als
pooltafels en snookertafels, een stuk
of acht dartbanen en een soort sportcafé, waar uiteraard alle voetbal- en
dartwedstrijden live op grote schermen te zien zijn, net als de Formule 1
enz. Daarnaast moet dan in een afgescheiden gedeelte een hoogwaardige
speelhal komen, waar volwassenen in
een verantwoorde en gecontroleerde
omgeving een gokje kunnen wagen.
De plannen en ideeën zijn geweldig,
al zeg ik het zelf. Nu maar hopen dat
de Nijverdalse bevolking, en dus de
gemeenteraad, dit plan omarmt.”

Ik vraag me af of Henri ook nog vrije tijd
heeft of hobby’s heeft. “In mijn vrije
tijd zit ik in het café, haha. Nee, ik heb
ook nog wel een seizoenkaart van FC
Twente hoor, dat is toch mijn club, ook
al moet de gifbeker dit jaar wel hele-

PASPOORT
NAAM:
LEEFTIJD:

WERK:

HENRI GEUGIES
43
GETROUWD MET SYLVIA EN TROTSE VADER VAN
ANOUSKA (13), MATHIJS, DES B1, 15) EN CHARLOTTE (17)
GEBOREN, GETOGEN EN WOONACHTIG IN NIJVERDAL
SAMEN MET SYLVIA LEKKER BEZIG OM DE KACHEL TE
LATEN BRANDEN EN DRUK BEZIG MET DE
VOORBEREIDING VAN PLAY IT AAN DE MARKT.

maal leeg, blijkbaar. Maar ook in
slechte tijden blijf je (uiteraard) je club
trouw! Toen ik voor RTV Oost werkte,
kwam ik veel bij de club. Sinds de tijd
van Fred Rutten heb ik een seizoenkaart. Maar het scheelde niet veel of
ik had hem ingeleverd, zeg. Toen die
Schreuder er bleef zitten kon ik het
niet meer aanzien en het enige dat je
dan als trouwe supporter kunt doen
is je kaart inleveren natuurlijk.”
Ik vraag Henri hoe hij hoopt dat het
de komende jaren met het café verder gaat en of er nog plannen zijn.
“Volgend zomer gaan we een aantal
zaken veranderen. Er komt een nieuw
plafond en een nieuwe vloer en we
willen het biljart op een lift plaatsen,
zodat we meer ruimte in het café
kunnen creëren, wat we met name in
de weekenden heel goed kunnen gebruiken.”
En op welke manier moet de Kachel op de voorpagina volgens hem?
Hij heeft hier immers zelf op geboden. “Straks tussen Kerst en Oud en
Nieuw, dat is leuk, dan hebben wel
alles mooi versierd met lichtjes en zo.
Dan kan er vast wel een mooie foto
gemaakt worden en straalt zelfs die
foto midden in de winter de warmte
uit die we met De Kachel graag willen
bieden.”
Het is inmiddels alweer een kleine
twee uur later. De vriendelijke barvrouw tapt voor mij een biertje. Vanuit mijn ooghoek zie ik dat de wedstrijd van de biljartheren zijn einde
nadert, tenminste dat denk ik, omdat
er ook daar een biertje op tafel staat
en er vrolijk wordt gelachen.

Personal training studio

NIJVERDAL
Personal training

Smallgroup training

Voor 100 % aandacht en begeleiding
samen met uw eigen Personal trainer!!
www.gymtob.nl
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van de velden: DES C2
Met plezier als grootste drijfveer, maar daarnaast ook met ruim voldoende fanatisme vindt DES C2 zich terug in de middenmoot van de 4e klasse.
Een uitstekende prestatie van deze jongens, want ze werden ingedeeld in
een pittige competitie! Desalniettemin zette DES C2 zijn beste beentje voor,
wat enkele uitstekende resultaten tot gevolg had. Wat te denken van de 4-3
overwinning op rivaal Hulzense Boys C3, maar bovenal de klinkende 0-7
overwinning bij MVV ‘69 C1 en de 9-4 op Mariënheem C1! De trukendoos
wordt daarbij vaak (de kritische kijker zal misschien zeggen te vaak) opengetrokken, met vele hakjes en panna’s tot gevolg. DES C2 wordt begeleid door
een duo dat niet meer weg te denken is bij onze club: Mathijs Bolink en Bert
Boeve. Vol passie staan zij al jarenlang gezamenlijk langs het veld te trainen
en coachen. Veelal aangevuld door grensrechter Roland Kleinjan valt hierbij
over fanatisme weinig te klagen!

De meeste dromen zijn
bedrog, maar die van
Niek Hoekjen kwam uit
Bij DES helpen we soms een handje
mee om dromen uit te laten komen.
Denk aan de droomveiling van vorig
jaar, waarbij er geboden kon worden
op droomkavels. Denk aan de jonge
Ola en Collins John, die via DES hun
droom zagen uitkomen en profvoetballer werden. Denk aan Jan Willem
Staman, die – met de opleiding van
DES in de benen – op de Guamese, In-
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diase en Turkmeense velden schittert.
En denk aan Niek Hoekjen.
Niek Hoekjen? Ja, Niek Hoekjen. De
nimmer verzakende, altijd hardwerkende linksback van DES 2. Hij zag
deze herfst zijn grote droom in vervulling gaan. Een rood-zwarte droom
welteverstaan. Elke zaterdag weer
keek hij de afgelopen jaren met een

verlekkerde blik naar zijn grote voorbeelden Post en Boernama. Anne en
Stefan voor ingewijden.
Dat wat zij deden – leiding geven aan
een zootje ongeregeld – dat wilde Niek
ook. Maar leider zijn van een tweede
elftal is niet zomaar voor iedereen
weggelegd. Daarom zocht onze Niek
contact met zijn grote idolen. Wat

moest hij doen om in aanmerking
te komen voor een stageplaats? De
heren Boernama en Post aarzelden
even, maar besloten vervolgens onder
toeziend oog van hun meerdere Marco Nijenhuis een stagecontract op te
stellen.
Principal support medewerker
In het contract onder meer de vereiste werkzaamheden (scheidsrechter
ontvangen doch nog niet met hem
spreken, shirts klaarleggen, waterzak
vullen en thee verzorgen in de rust)
om de stage als principal support medewerker tot een goed einde te brengen. Mocht dat het geval zijn, dan lag
een vergoeding in het verschiet van 1
kroket en 1 glas bier.
De apetrotse Niek wist niet hoe snel
hij zijn handtekening onder het contract moest zetten. En nadat hij zijn
tijdelijke werkgever ook had voorzien
van zijn persoonlijke identificatiebescheiden kon zijn avontuur beginnen.
Een avontuur dat hijzelf treffend om-

schreef in zijn stageverslag.
“Zaterdag was het eindelijk zo ver. Ik
mocht stagelopen als leider bij het 2e
elftal van vv DES te Nijverdal. Op deze
dag was het de bedoeling om de heren Stefan Boernama en Anne Post te
ondersteunen in hun werkzaamheden
en een kijkje te nemen in de wereld
van het leiderschap.
Bij aankomst werd ik netjes ontvangen door Stefan en Anne. Ze hebben
me voorgesteld aan Marco Nijenhuis,
de oefenmeester van Des 2 en tevens stagebegeleider op deze mooie
dag. Nadat mijn stagecontract was
getekend en de nodige foto’s waren
gemaakt, konden de werkzaamheden
beginnen. Zo moest de scheidsrechter worden ontvangen (ik mocht nog
niet met de scheids spreken), outfits
worden klaargelegd en bidons worden gevuld. Tijdens de wedstrijd, die
overigens in 2-2 is geëindigd, mocht ik
samen met de begeleiding in de dugout zitten en in de rust moest er thee
worden gehaald samen met Koen
Fransen.

Na de wedstrijd heb ik van Anne mijn
stagevergoeding ontvangen in de
vorm van een kroket en een glas bier
(bedankt!). Ik heb van Anne geleerd
dat het leiderschap het volgende inhoudt: je moet doen alsof je heel erg
druk bent, maar ondertussen moet
je alles uitbesteden aan bijvoorbeeld
wissels of, zoals op deze dag, een stagiair. Uiteindelijk was het een gezellige en leerzame middag en bleef het
ondanks het 2-2 gelijkspel dat voelde
als een verlies nog lang gezellig in de
kantine.”
Welverdiende kroket
De begeleiding in de vorm van de heren Post, Boernama en Nijenhuis stelde tevreden vast dat Niek er alles voor
over had om zijn droom tot een succesvol avontuur te maken. Na afloop
werden dan ook de welverdiende kroket en het glas bier geserveerd aan de
vermoeide maar voldane stagiair.
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Wie zijn DES?
We zijn met bijna zevenhonderd. Samen dragen we trots en fier de clubkleuren rood en zwart
en staan we Door Eendracht Sterk. Maar wie zijn ‘we’, vroeg de redactie van InVorm zich af.
Dus doken we in de cijfers en statistieken*.

DES’er M/V
Bijna zevenhonderd leden, maar hoe is de verdeling naar
geslacht? DES heeft zich de afgelopen jaren nadrukkelijk
laten zien als een club waar meisjes- en vrouwenvoetbal
hand in hand gaan met herenvoetbal. Van pupillen tot senioren zijn ze inmiddels rijkelijk aanwezig. Nog altijd zijn
mannen aanzienlijk beter vertegenwoordigd, maar de afgelopen jaren is het verschil wel kleiner geworden.

Jannen en Fransen
DES is de club van Jannen en Fransen. Liefst 22 leden met de voornaam Jan lopen er rond bij DES. De jongste is 39, de
oudste 93! Ook aan Fransen geen gebrek, hoewel er slechts één lid is met de voornaam Frans. De Achternaam Fransen
maakt veel goed. Twintig stuks struinen er op, over en langs de velden bij DES. De ideale DES-naam is dus Jan Fransen,
maar helaas staat die combinatie niet op de ledenlijst. De populairste meisjesvoornamen zijn overigens Anouk en Isa,
waarvan de club er drie telt.
Populairste voornamen
1. Jan
22
2. Henk
17
3. Gerrit
15
4. Luuk, Peter en Lars
7
7. Rick en Ruben
6
8. Jeroen, Nick, Ronald,
5
		 Bart, Niek, Harry, Johan,
		 Herman, Mathijs, Tom,
		 Wouter en Koen

Krasse knarren en jeugdig elan
DES is een club van alle leeftijden. Van
mini’s tot VUT-ploeg. De leeftijden
van de leden variëren dan ook van 0
(3 leden) tot 93 (1 lid). De gemiddelde
leeftijd is 30 jaar. Het best vertegenwoordigde geboortejaar is 2000 met
31 leden. Verder in de top tien nog
acht jaartallen uit het huidige millennium. Dat betekent dat het goed gaat
met de jeugd. En jullie weten: wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst.

Populairste achternamen
1. Fransen
2. Scholten
3. Mensink
		Jansen
		Calkhoven
6. Harmsen
7. Poelakker
		Spenkelink
		 Van Egmond

20
12
10
10
10
9
7
7
7

10. Titsing
		 Van Keulen
		 Van Petersen
		Heerdink
		Pastink
		Zwiers

6
6
6
6
6
6

Home is where the heart is
Liefst 91 procent van onze leden
woont in Nijverdal. Niet heel verrassend natuurlijk, daar onze club uit
Nijverdal komt. De overige 9 procent
spreidt zich voornamelijk uit over de
regio. 4 procent (28 leden) woont in
Hellendoorn en ook Rijssen (6 leden)
en Almelo (5 leden) pikken een procentje mee. Maar DES’ers vind je in het
hele land. Wat bijvoorbeeld te denken
van onze leden in Amsterdam, Groningen, Arnhem, Ede, Heerde, Assen,
Elburg en Zwolle? Die wonen niet om
de hoek. Maar, zo zong Elvis Presley
jaren geleden, home is where te heart
is. Oftewel: je huis is waar je hart ligt.
Staat je huis trouwens in Nijverdal-West (van Noetsele tot aan het
Rooie Dorp), dan is er juist wel een
grote kans dat er een DES’er om de
hoek woont. 3,3 procent van alle inwoners in die wijk is namelijk lid van

DES. In Nijverdal-Oost (Groot Lochter,
De Blokken etc.) is dat 2,5 procent en
in de Kruidenwijk en omgeving is 2
procent van de inwoners lid van de
mooiste club van Nijverdal.

Opgeschoten pubers
Voetballen kun je tegenwoordig al
vroeg. Mini’s, F-pupillen en E-pupillen
had je echter vroeger niet. De meeste
oudere leden waren dan ook al opgeschoten pubers toen ze voor het eerst
namens DES de kicksen aantrokken.
Daar staat dan weer tegenover dat
fanatieke DES-vaders tegenwoordig voordat ze hun baby aanmelden
op het gemeentehuis eerst langs de
secretaris van DES gaan... Daarnaast
heb je natuurlijk voetballers die op latere leeftijd ontdekten dat DES toch
eigenlijk wel de mooiste club van

Nijverdal en omstreken is. Al met al
kunnen we stellen dat de gemiddelde
leeftijd bij aanmelding 14 jaar is.

Waar is dat feestje?
Ook niet onbelangrijk bij de club is het
plezier. Samen presteren op het veld en
samen na afloop napraten in de kantine. En wat is het dan fijn als een teamgenoot trakteert vanwege zijn verjaardag! De grootste kans daarop heb je

in april en september, want dat zijn de
maanden waarin de meeste DES’ers
jarig zijn. Is het toevallig 26 september,
14 april of 23 december, dan val je helemaal met je neus in de boter. Liefst 7
leden vieren op die dagen hun verjaardag. 26 september 2000 was overigens

Adres met één DES lid
Adres met meerdere DES leden

naast de heren Calkhoven is ook
nieuwe aanwas in die berekening
meegenomen.

Clubliefde: eens DES, altijd DES
DES is geen club van passanten. Het
verloop in leden is – met het oog op
andere clubs in de regio – gering.
‘Eens DES, altijd DES’, luidt het credo
van velen. Vraag dat maar aan Jan
en Jaap Calkhoven. De beide heren
prijken namelijk al 76 jaar op de ledenlijsten. Gemiddeld zijn de huidige
leden ruim 16 jaar lid van de vereniging. En dat is zeer behoorlijk, want

een voor DES zeer vruchtbare dag.
Liefst drie leden kwamen toen namelijk
op de wereld.

* Dit artikel is gemaakt op basis van de ledenlijst van 29-10-2015, DES had op dat moment 685 leden.
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Activiteitenkalender
Waarvoor kunt u bij ons terecht:
• Typeplaatjes
• Kentekenplaten
• Graveerwerk
• Naamplaten
• Snijteksten
• Naambadges
• Uw eigen ontwerp
• Huisnummers
• Full Color Prints NIEUW!
• Stickers NIEUW!
(voor op bekers en broodtrommels)

Super snelle levering!
Rijssensestraat 97 | 7442 MS NIJVERDAL | 0548-613070
www.bokhovenijverdal.nl | www.bokhovenaamplaten.nl
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Pieter Rozema: Elke zaterdag
voetbal ik met trots en eer
voor het eerste elftal van DES.
Daar knok ik me voor leeg
en dat doe ik met plezier
Pieter Rozema is een DES’er in hart en nieren. Meer dan 250 wedstrijden heeft hij al in het eerste gespeeld.
Altijd fit en de laatste jaren uitgegroeid tot een steunpilaar en de onbetwiste aanvoerder van DES 1. Wie weet
haalt hij zijn maatje Arjan van Dijken, met 332 wedstrijden, nog in. De toekomst zal dat uitwijzen.

Jeugd
Vanaf de F-jeugd is Pieter al lid van DES. Een paar jaar
knijpt hij ertussenuit: het laatste jaar B en eerste jaar A
stopt hij met voetbal. Toen was het plezier even weg. Veel
ruzies en de sfeer in het team waren de aanleiding voor zijn
beslissing. Hij mist hierdoor het legendarische jaar met A1,
waarin de dubbel werd gepakt.
De trainers waar hij het meeste van geleerd heeft zijn Emil
Staman en Gerrit Rozendom. Zonder twijfel noemt hij ze.
Ook in zijn vrije tijd werd er veel gevoetbald met zijn buurjongens. Uren per week bracht Pieter door op het Rem-
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brandtplein, samen met o.a. Martin Bronsvoort. “De eerste truc leerde ik van hem. Dat was een balletje achter het
standbeen. Dat waren magistrale tijden en die vergeet ik
niet gauw weer.”
Na een pauze van twee jaar begint hij weer met voetbal.
“Het begon toch weer te kriebelen, aangezien voetbal het
mooiste spelletje van de wereld is. De belangrijkste bijzaak
in het leven”, aldus Pieter. Jan Post uitte zijn vertrouwen in
de voetbalkwaliteiten van Pieter en het bereiken van het
eerste elftal. Dat was het begin van zijn reeks van >250
wedstrijden in de senioren.

Als alles bij elkaar komt
en past, dan is wellicht een
kampioenschap mogelijk

Senioren
Pieter begon in het 2e elftal. Hij pakte z’n wedstrijdjes mee in het eerste en naar mate de tijd
vorderde, maakte hij meer en meer wedstrijden
in DES 1. Een basisplek in het eerste was een
logisch gevolg. Het tijdperk “DES 2” wordt met een hoogtepunt afgesloten: promotie via de nacompetitie.

In het kampioensteam van 2001/2002 was Pieter nog geen
vaste waarde, maar hij maakte wel degelijk deel uit van de
selectie. Een groter aandeel heeft hij gehad in het kampioenschap van 2006, met Henk Mennegat aan het roer. Dit
kampioenschap is toch wel het hoogtepunt in de carrière
van Pieter bij DES. Uiteraard hoopt hij nog eens een kampioenschap mee te maken. “Als alles bij elkaar komt en past,
dan is wellicht een kampioenschap mogelijk.”
Een ander hoogtepunt bij DES zijn de blijvende vriend-

schappen die Pieter heeft overgehouden. Zonder anderen tekort te doen noemt hij Arjan van Dijken en Gijsbert
Westrate.
“Na het kampioenschap in 2006 zijn we direct weer gedegradeerd. We kwamen uiteindelijk 1 doelpunt tekort. Een
dieptepunt.”

Pieter groeit ondertussen uit tot een steunpilaar in het eerste elftal. Medespelers zien hem meer en meer als leider.
Altijd gesupport door een Rozema, er staat namelijk altijd
wel een familielid langs de lijn. De laatste 4 jaar is hij de
onomstreden aanvoerder van DES 1. Zelf denkt
hij dat dat ligt aan zijn communicatie en zijn verantwoordelijkheidsgevoel. “Elke zaterdag voetbal
ik met trots en eer voor het eerste elftal van DES.
NAAM:
PIETER ROZEMA
Daar knok ik me voor leeg en dat doe ik met plezier.
LEEFTIJD:
32
De aanvoerdersband versterkt dat trotse gevoel
MET JORINDE HEERDINK EN TROTSE VADER
en eer.” Pieter relativeert: “Het is maar amateurVAN ROSA-LINN (4) EN BRENT (6 MAAND)
voetbal, maar toch.” Pieter zet er alles voor opzij.
BEROEP:
RAYONMANAGER PLUIMERS ISOLATIE
“Altijd ben ik op trainingen, geen weekendjes weg,
WOONPLAATS: NIJVERDAL
oftewel altijd present. Ondanks mijn drukke baan
CLUBS:
VV DES
en mijn gezinsleven, dat maakt het combineren
met drie keer in de week voetballen wel uitdagend.

PASPOORT
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Als aanvoerder is het mijn plicht om
het goede voorbeeld te geven.” Pieter
kan er dan ook slecht tegen wanneer
anderen klakkeloos weekenden gaan
skiën, met de vrouw weg gaan, of wat
dan ook. “Mijn vrouw staat altijd achter mij, dat wordt gewaardeerd, maar
dat weekendje weg kan ook in een
voetbalvrij weekend.”
Een ander dieptepunt is het vorige seizoen. “We
bleven nipt in de
derde klasse, er
was veel rumoer,
de trainer werd
tussentijds ontslagen en clubicoon Arjan van Petersen moest mee.
De resultaten en het plezier zijn dit
jaar sterk gegroeid onder Harry Warmelink.”

winnaarmentaliteit, er staan op beslissende momenten en zijn kwaliteiten in het coachen van jonge spelers.”
“In al die jaren heb ik ook veel vertier
meegemaakt buiten het veld. Van
voetbalweekenden tot kleedkamerhumor en voetbaltoernooien. Je maakt
wat mee met al die muiters. We strikten veters aan elkaar, doen red hot
in de boxershort
van de trainer en
nog meer van dat
kattenkwaad. De
weekendjes weg
waren legendarisch. “Zo herinner ik me nog een
uitje in Maastricht met o.a. Freddy
Top, Martijn Blikman en Robert van de
Veen. De rekening bedroeg in de middag al 1000 gulden…”

Je maakt wat
mee met al
die muiters

Pieter blikt terug: “De beste voetballers waar ik mee gevoetbald heb zijn
Sapulette, die was echt goed. Joost
Bakker kon alles met de bal en was
magnifiek op de vierkante meter en
Mark Kiel zie ik als de meest complete
voetballer. Van Mark heb ik als speler het meest geleerd. Met name zijn

Het laatste teamuitje was onlangs.
Pieter ging als echte aanvoerder voorop in de polonaise. De details zullen
we jullie in dit interview besparen.
Tijdperk “Pieter”
Wanneer er een eind komt aan het
tijdperk “Pieter Rozema” durft hij niet

te zeggen. Zolang Pieter plezier in het
spelletje heeft, stopt hij niet. Hij doet
namelijk alleen dingen waar hij plezier
in heeft. “Mogelijk voetbal ik nog jaren
mee als mijn fysieke gestel dit toelaat.
Misschien ga ik nog voor die 332 wedstrijden van Arjan, maar dat is zeker
geen doel op zich.”

Spelers met meer
dan 250 wedstrijden
in DES 1

Deze spelers gingen Pieter
Rozema voor en speelden ook
meer dan 250 wedstrijden in
DES 1, (tussen haakjes de periode
waarin ze speelden)
• Herman Zwiers (±38- 62)
• Kas Woudsma (45-65)
• Teunis de Leeuw (??-71)
• Herman Mensink (±60-76)
• Leo Berentschot (74-90)
• Harry Poorterman (70-91)
• Dick Bergman (81-00)
• Joost Mensink (87-01)
• Arjan van Petersen (87-04)
• William Rozendom (95-11)
• Arjan van Dijken (95-13)
• Peter Voort (04-??)
• Pieter Rozema (02-??)

www.supportersverenigingdes.nl

         

Vonderweg 27, 7468 DC ENTER
Telefoon: 0547-386100
E-mail: info@rikkertafbouwgroep.nl
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Keizerserf 38, 7442 MN Nijverdal
Telefoon:0548 619 908
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NORMEN EN WAARDEN,
SAMEN ZORGEN VOOR
RESPECT EN PLEZIER
Met de ingebruikname van onze vernieuwde accommodatie hebben we een document opgesteld dat we ook graag
via ons Magazine onder de aandacht willen brengen.

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

topmerk op het gebied van reiniging en onderhoud!
Naast de beroemde doekenset voor de ramen, heeft JEMAKO nog
veel meer artikelen, die het schoonmaakwerk in en om het huis een
stuk makkelijker en sneller maken.

OOK ZONDER
AFSPRAAK

Nieuwsgierig geworden, of wilt u producten uitproberen?
Kom gerust langs, of bel/mail me voor een afspraak. Kijk ook eens
op mijn webshop, en blijf zo altijd op de hoogte van de laatste
aanbiedingen ! !
Uw zelfstandig JEMAKO distributiepartner

Nathalie Brink

Frederik Hendrikstraat 10 | 7443 ZK Nijverdal
tel.: 0548 - 85 12 44 | mob.: 06 - 518 244 29
Afhaalpunt webshop: Keizerserf 5 | 7442 MG Nijverdal
nathalie-brink@jemako-mail.com
www.nathalie-brink.nl
Heeft u interesse in een thuispresentatie, of wilt u mijn collega worden ?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik leg u graag uit wat de
mogelijkheden zijn.

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

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

De kleedkamer netjes achterlaten na een training of wedstrijd. Rustig blijven wanneer een speler van je eigen team
of tegenstander in jouw ogen een fout heeft gemaakt. In
de kantine het afval opruimen en flesjes/glazen even
naar de bar brengen op het moment dat je weggaat. Een
verkeerde beslissing van de scheidsrechter accepteren in
plaats van tegen hem tekeer te gaan. Ouders die de kinderen positief stimuleren. Zomaar een aantal voorbeelden van gewenst gedrag op en rond onze voetbalvelden.
Het klinkt allemaal logisch, maar in de praktijk is dat helaas nog niet altijd het geval. Daar willen we als voetbalvereniging DES wel graag aan werken. Onze vereniging is
net de maatschappij zelf, maar dan in het klein. Iedereen
is in beweging en doet van alles, maar wel met een gezamenlijke factor, namelijk het bedrijven en beleven van
onze sport.
Voetbal is een teamsport. Maar ook alle leden in onze
vereniging zijn een team. Want samen willen we dat vv
DES een vereniging is waar wij, onze supporters en tegenstanders graag komen om optimaal te genieten van de
voetbalsport. Een vereniging waar een lid zich thuis voelt,
ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond. Wij willen ook een actieve en sportieve vereniging zijn, waar iedereen zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt over
de wijze waarop we onze faciliteiten gebruiken en vooral
hoe we met elkaar omgaan. Dus ook met tegenstanders,
scheidsrechters en gasten.
Daarom onderstaande (gedrags)regels die mede gebaseerd zijn op het KNVB-convenant over dit onderwerp.
Hiermee maken we voor iedereen binnen onze vereniging
duidelijk wat wij als club belangrijk vinden en waar we
met z’n allen voor staan.
Respect moet hierbij als basiswaarde heersen. Elkaar met

respect behandelen en in zijn/haar waarde laten en ook
elkaars mening respecteren.
Algemene gedragsregels:
De algemene gedragsregels moeten door iedereen binnen
de vereniging worden uitgedragen en nageleefd. Wij moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken! Goede
omgangsvormen moeten het uitgangspunt van ons handelen zijn.
• Onbehoorlijk taalgebruik / gedrag wordt niet
geaccepteerd.
• Iedere vorm van intimidatie wordt niet geaccepteerd.
• Fysiek geweld binnen de vereniging wordt niet
geaccepteerd.
• Ouders respecteren de leiders / trainers en laten
het coachen aan hen over.
• Blijf positief, ook bij verlies en laat uw kind kind zijn.
Het moet nog zoveel leren en winnen en verliezen
hoort nu eenmaal ook bij voetbal.
Gedrag op het veld:
Er wordt in het veld geen ongepaste taal gebruikt zoals
vloeken, verbaal smijten met verschillende lichaamsdelen
of iemand een erge ziekte toewensen.
• De nadruk ligt op sportief spel; opzettelijke grove
overtredingen worden door het bestuur extra
bestraft.
• Respect voor de scheidsrechter en de tegenstander.
• Begeleiders en trainers corrigeren onjuist gedrag
van spelers en zetten hen aan tot verandering. Indien
gewenst, bespreekt men dit met de Commissie
Voetbalzaken en/of het bestuur.
• Bij het staken van een wedstrijd wordt dit direct bij
de Commissie Voetbalzaken gemeld.
• Een opgelegde boete, zowel van de KNVB als van de
vereniging, is altijd voor rekening van de speler/
speelster.
• Als lid ben je de ambassadeur van de club, dus ook
bij gastverenigingen behoor je je volgens deze regels
te gedragen.
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Omgang met materiaal:
• Training- en wedstrijdmateriaal moet na gebruik netjes worden opgeruimd op de plek waar het hoort, dus ook
de ballen. Hier ligt niet alleen een taak voor de trainers /
leiders, maar zeker ook voor de spelers/speelsters.
Gebruik van kleedkamers en complex:
• Het schoonmaken van schoenen in de doucheruimten
/ kleedkamers is niet toegestaan.
• De kleedruimten worden altijd schoon en opgeruimd
achtergelaten.
• Afval en sigarettenpeuken gooien we in de daartoe
bestemde afvalbakken.
• In de kleedkamer(s) wordt niet gerookt.
• Gebruik van alcoholhoudende dranken in de
kleedkamer(s) is niet toegestaan.
• Het gebruik van verdovende middelen, anders dan
op medische gronden, is op ons gehele complex
verboden.
• De toewijzing van de kleedkamers dient te worden
gerespecteerd.
• Fietsen en brommers dienen op de daarvoor
ingerichte plaatsen te worden neergezet.
Kantine / Terras:
• Niet met voetbalschoenen de kantine betreden.
• Tassen netjes op de daarvoor bestemde plaats
(tassenrek) neerzetten.
• Houd de kantine netjes / ruim uw eigen spullen op.
• Zolang er wedstrijden gespeeld worden, wordt er voor
gebruik op het terras alleen drank in plastic
geschonken.
• Alcoholische dranken mogen alleen in de kantine of
binnen de afscheiding van het terras genuttigd
worden.

• Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol
geschonken. Bij twijfel wordt om een identificatiebewijs gevraagd.
• Roken in de kantine is niet toegestaan.
Kleding:
• De kleuren van de vereniging zijn: rood-zwart
verticaal gestreepte shirts met logo en zwarte
broekjes en rode sokken.
• Alle elftallen mogen in principe spelen in gesponsorde
tenues, mits in overleg met het bestuur.
• Voor overige sportkleding en tassen: zie de kledinglijn
op de website.
Handhaving:
Regels afspreken is één ding, maar regels handhaven is
iets anders. Daarom een paar afspraken over handhaving.
In de eerste plaats is nakomen van de regels altijd de verantwoordelijkheid van het individuele lid zelf. Elk lid moet
deze regels kennen en naleven. Hoe mooi dat ook lijkt, er
zal altijd een vorm van toezicht op naleving nodig zijn. Dat
betekent echter niet dat er een handjevol (bestuurs)leden
altijd maar politieagent moet spelen. Integendeel zelfs: elkaar aanspreken op de regels MOET vanzelfsprekend zijn.
Kortom: samen zijn wij vv DES en met z’n allen hebben
wij de verantwoordelijkheid ons te houden aan deze (gedrags)regels.
Bestuur vv DES

2 Write nl
copywriting & correctie

Gert de Vries
Adres

Amaliastraat 6-30
7442 NX Nijverdal

Telefoon

0548 540 942

E-mail

info@2-write.nl

Internet

www.2-write.nl

Scoor nu
met Alfa
Als ondernemer ziet u mogelijkheden
en benut u kansen. U onderneemt.
Alfa kan u daarbij ondersteunen op
het gebied van accountancy,
belastingen, bedrijfskundige zaken,

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

www.alfa.nl

50

088 2532750
nijverdal@alfa.nl

Iedereen die heeft
meegeholpen
nogmaals bedankt!

De bouw van
onze vernieuwde
accommodatie in beeld
Na een voorbereiding van anderhalf
jaar en een bouwtijd van bijna 12
maanden zijn we zo goed als klaar.
Een paar restpunten staan nog open,
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hier gaan we de komende tijd mee
aan de slag. Op 8 januari hebben we
samen met onze vrijwilligers, ereleden, leden van verdienste en sponsoren onze vernieuwde accommoda-

tie officieel in gebruik genomen. We
mogen met zijn allen trots zijn op het
eindresultaat. Met deze uitbreiding
van onze accommodatie zijn we klaar
voor de toekomst!

Kort nieuws
Voetbalvereniging DES ontvangt mooi
bedrag vanuit Rabo Projectenfonds
Voetbalvereniging DES heeft maandagavond 11 januari een cheque ontvangen vanuit het Rabobank projectenfonds. De cheque ter waarde van
€2.500,- kregen we voor de realisatie
van een lift ter bevordering van de
toegang van onze kantine.

en West Twente een deel van haar
winst in het Rabo Projectenfonds.
Vanuit dit fonds ondersteunen wij
lokale projecten van verenigingen en
stichtingen. Het primaire doel is het
maken van een verschil in de maatschappij. De Rabobank wil daarmee
bijdragen aan blijvende verbeteringen in de leefomgeving van klanten
en leden van de bank.

Wat houdt het Rabo Projectenfonds
in: Jaarlijks stort Rabobank Noord

Uitslag Scoren voor de Club: € 3.222,50
De opbrengst van Scoren voor de Club
in de maand november heeft maar
liefst € 3.222,50 opgeleverd. Wij willen dan ook iedereen bedanken die
een bijdrage heeft geleverd aan deze

actie. De organisatie heeft besloten
de beste 3 teams te belonen. Deze
krijgen dan voor het hele team patat
met een consumptie. De volgende
teams hebben gewonnen: DES F8,
DES MD1 en DES E1.

Tassen in de daarvoor bestemde
rekken
Nu de verbouwing is afgerond hebben we ook voorzien in nieuwe tassenrekken. We willen iedereen vra-

gen om hun tassen in deze rekken te
leggen en niet op de grond in en voor
de nieuwe entree zodat de toegang
naar met name de lift wordt geblokkeerd.

Bouwcommissie,
winnaars Rineke Titsing Bokaal 2015
Elk jaar reikt de supportersvereni-

ging DES tijdens de nieuwjaarsreceptie een prijs uit voor de vrijwilligers
van het jaar. Dit jaar is deze vrijwilligersprijs voor de bouwcommissie!
Bertho van Petersen, Ronald Schol-

ten, Henny Broekman en Patrick Nieboer waren het afgelopen jaar de drijvende krachten achter de uitbreiding
van de accommodatie; zonder alle
andere vrijwilligers tekort te doen.
Heren, gefeliciteerd met deze dikverdiende prijs!
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Column:
Champions League 2.0
Als supporter van Feyenoord heb ik
het de laatste jaren niet makkelijk
gehad. Van een 10-0 nederlaag tegen
PSV tot vele andere negatieve records.
Leuk was het niet en al helemaal niet
als de zoveelste supporter van een
andere, iets succesvollere club, weer
eens vraagt: “Mis je de Champions League niet?” Voordat je antwoord kan
geven vragen ze ook al of je überhaupt
het Europees voetbal niet mist. Natuurlijk mis ik dat, dat weet de vragensteller zelf ook. Maar ik heb de beleving van het Europees voetbal en van
de Champions Leaugue ergens anders
kunnen vinden. Nee, ik ben niet overgestapt naar een andere club, maar ik
ben in aanraking gekomen met DES
uit Nijverdal.
DES, volgens jullie veruit de mooiste
club van Nijverdal, is sinds een aantal
jaar ook mijn club geworden. Regelmatig sta ik langs de lijn het eerste
elftal, het tweede elftal of een ander
team te bewonderen. Elke week verbaas ik mij weer over de beleving van
het amateurvoetbal. Beleving en realiteit gaan zeker niet hand in hand, heb
ik gemerkt. Wat ik precies bedoel?
Het seizoen is drie wedstrijden oud en
het eerste elftal moet thuis voetbal-

len tegen een aantal andere dappere
mannen in korte broeken. Het is de
vierde wedstrijd van het seizoen en de
ranglijst is nog niet gerangschikt zoals
die aan het einde van het seizoen zal
zijn. De eerste wedstrijden zijn door de
mannen van DES tot een goed einde
gebracht en daardoor mogen zij opdraven als de nummer twee van de
ranglijst. De wedstrijd gaat gelijk op
en de spanning begint elke seconde toe te nemen bij de rood-zwarten
langs de lijn én in het veld. Het is de
27ste minuut en de tegenstander
maakt een overtreding. Realistisch
gezien is er niet veel aan de hand: opstaan, vrije trap nemen en weer verder
voetballen. Volgens de beleving van de
supporters en spelers is het een doodschop, een aanslag op zijn enkels. De
‘aanslagpleger’ moet het de komende
minuten ontgelden en de supporters
hebben geen goed woord over voor de
scheidsrechter. ‘Wat een blinde vink’,
wordt er geroepen langs de lijn.
In de 87ste minuut lijkt het toch uit
te draaien op een brilstand. Een saaie
wedstrijd verdient eigenlijk ook geen
winnaar. Maar dan gebeurt er iets wat
er alleen in het amateurvoetbal kan
gebeuren. Een afstandsschot wordt
van richting veranderd en belandt
met heel veel geluk in het doel van

de tegenstander. Realistisch gezien?
Je bent blij dat je wint, that’s it. Het is
de vierde wedstrijd van het seizoen,
er staat niets op het spel en het bier
smaakt er straks niet anders om. De
werkelijke reactie was toch iets anders. Het sportcomplex barstte uit
zijn voegen van vreugde, de spelers
renden met tranen in hun ogen naar
de supporters alsof zij de Champions
League hadden gewonnen, de supporters vlogen elkaar in de armen en
hosten samen om het geluk te vieren.

Café de Kachel
Rijssensestraat 73
7442 MR Nijverdal
Telefoon: 0548-852465

Als een soort buitenstaander, ik ben
nog maar een aantal jaar betrokken bij
de club, verbaasde mij dit enorm. Realistisch gezien speelt het eerste elftal
op het één na laagste niveau van deze
regio en is de vierde wedstrijd niet
allesbepalend. De supporters en de
spelers beleven dit geheel anders. Zij
geven elke week alles voor deze club
alsof ze het maandsalaris van Messi
en Ronaldo samen verdienen.
De charme van het amateurvoetbal,
dat zal het wel zijn. Mis ik het Europees voetbal? Nee, ik heb DES.

Internet: www.cafekachel.com
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