Invorm

Familie Mensink

Alle dagen sport, al draait het wel veel om de voetbal binnen ons gezin

Joost Hekman – Vada Archieven

Sponsor door het DES-archief volledig te digitaliseren

Stephan Meulenbelt

We zijn een echte FAMILIECLUB, dat moet ook nooit veranderen

Column

De gepamperde samenleving, de reden van het verval
van het Nederlandse voetbal!
December 2017 - JAARGANG 3 - NUMMER 10

INVORM IS EEN OFFICIEEL ORGAAN VAN VOETBALVERENIGING des UIT nIJVERDAL

Dé nieuwe sportwinkel
in Nijverdal!

colofon

inhoud

InVorm is een uitgave van Voetbalvereniging DES
uit Nijverdal. InVorm verschijnt 4 keer per jaar
in full colour en wordt kosteloos verspreid
onder alle leden en sponsoren van
voetbalvereniging DES.

Postadres
Postbus 133, 7440 AC Nijverdal

Bezoekadres
Sportpark Gagelman Noord,
Duivecatelaan 10, Nijverdal

Telefoon clubhuis
0548-612321

Intersport Ramon Zomer
Smidsweg 9B
7441 EJ Nijverdal
0548 - 54 75 82

Internet & Social Media
Internet: www.vvdes.nl
Facebook: facebook.com/vvdes
Twitter: @vvdes

E-mailadres redactie
invorm@vvdes.nl

Redactie

•
•
•
•
•
•

posters
flyers
clubbladen
magazines
bierviltjes
glossy foto-vergrotingen

Drukwerk scoor je bij
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Foto omslag
Spelers van de F-league hebben
alle vertrouwen in een goede afloop
voorafgaand aan Super Saturday
op zaterdag 25 november

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

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

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

2gasten.nl

Ontwerp & Druk
Drukkerij Ponsteen
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Van de redactie
Het einde van het jaar nadert. Tijd voor kerstbomen, oliebollen en vuurwerk. En tijd voor gezelligheid met familie en vrienden.
Tijdens de winterstop zijn er weer heel veel activiteiten voor onze leden.
Naast het traditionele wildvleesfeest en natuurlijk de nieuwjaarsreceptie op
zaterdag 6 januari zijn er ook veel activiteiten voor onze jeugd. Kijk voor de
actuele activiteitenkalender op onze website. In het eerste weekend van februari is er ook een jaarlijkse terugkerende activiteit: De Playbackshow. Wie
had in 2005 kunnen vermoeden dat het uit zou groeien tot dat wat het nu is.
In februari al weer voor de 14e keer.
Daarvoor nog eerst de feestdagen en oud en nieuw. Een tijd waarin menigeen
een weekje vrij heeft. Een mooie gelegenheid om dit kersverse nummer te lezen. De redactie wenst u alvast veel leesplezier, fijne feestdagen en een mooie
jaarwisseling toe. Geniet ervan.
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OE DE GRATIS BALANSTEST !

van de
voorzitter

Energetix, ervaar de kracht van magneten !

Nathalie Brink

Frederik Hendrikstraat 10 | 7443 ZK Nijverdal
0548 - 85 12 44 | 06 - 518 244 29

www.nathalies.energetix.tv
nathalies.energetix@gmail.com

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK:

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

Ik zoek nieuwe enthousiaste collega's!

FRERIKS-WERKEN BV
DAKAFVOEREN EN
ZETWERK PRODUCENT
• DAKGOTEN
• REGENPIJPEN
• DEKLIJSTEN
• AFDEKKAPPEN
• DAKTRIMMEN
• PROFIELEN
• DAK- EN GEVELBEKLEDING
• DAKAFVOEREN
• NOODOVERLOPEN
• DOORVOEREN
WWW.FRERIKSWERKEN.NL

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

8102 HN RAALTE NEDERLAND
VERKOOP@FRERIKSWERKEN.NL

Goede commissies zijn goud waard.
Dat bleek maar eens weer tijdens de
door de A-com, Supportersvereniging,
Barcommissie en Sponsorcommissie
georganiseerde Super Saturday. De
wedstrijd tegen SVVN op 25 november
werd daarvoor uitgekozen. Opdracht
van het Bestuur was in ieder geval
aandacht te besteden aan de sponsoren en vrijwilligers die enorm hebben bijgedragen aan de metamorfose
van Bestuurs- en Commissiekamers,
realisatie van een nieuwe geluidsinstallatie, aanleggen van een camerabewakingssysteem, vernieuwen van
het systeemplafond in de kantine en
het geheel voorzien van ledverlichting.
Daarnaast werden de elektravoorzieningen geactualiseerd en voldoet alles
weer aan de eisen des tijds. Ook buiten
de accommodatie aan het hoofdveld is
een begin gemaakt met een nieuw ophangsysteem voor de reclameborden.
Dit laatste wordt gefaseerd uitgevoerd, maar we kunnen nu al zeggen
dat de eerste aangebrachte meters er
zeer goed uitzien. Natuurlijk moesten heel veel mensen bedankt worden voor hun inzet en welk moment
was daarvoor nu beter geschikt dan
de derby van Nijverdal. Voorafgaande aan de zaterdag plensde het bijna
de hele week, maar de vrijdag werd
het droger en zaterdagochtend vroeg
gaf de gemeente groen licht, zodat de
wedstrijden doorgang konden vinden.

Helaas was dat niet het enige groen
wat scheen die morgen. Een groep
vandalen had er voor gezorgd dat onze
accommodatie op veel verschillende
plaatsen besmeurd was met leuzen
van de tegenstander van die dag. Met
man en macht en de hulp van een
snel opgeroepen schoonmaakbedrijf
werd er schoongemaakt, maar helaas
kon niet alles verwijderd worden. Een
groot rood-zwart doek zorgde ervoor
dat er die zaterdagmiddag niets meer
van te zien was langs het hoofdveld.
Naar later bleek, was elders op het
sportpark de boel ook nog besmeurd.
Gelukkig hebben we camerabeelden.
Er is aangifte gedaan, dus het muisje
zal nog wel een staartje krijgen.
Desondanks werd de Super Saturday
een groot succes. Het voorprogramma
met F-League en All Stars van beide
verenigingen trok al het nodige publiek en voor de hoofdact van de dag
togen vele supporters en nieuwsgierigen naar Gagelman. Het is jaren geleden dat er zoveel bezoekers te verwelkomen waren. Tezamen met veel
rook en vuurwerk was het een ware
happening en een ieder beleefde een
spannend duel. Het fellere SVVN ging
er met de overwinning vandoor en dat
was toch wel een smetje op een verder werkelijk fantastische dag. Zoals
reeds genoemd zijn goede commissies goud waard. De meeste credits
gaan voor wat betreft de organisatie

naar de sponsorcommissie. Zij hebben
zeer goed werk geleverd en natuurlijk
hoort daar een groot woord van dank
bij. Dank ook aan alle andere vrijwilligers en de sponsoren die dit allemaal
mogelijk gemaakt hebben.
Onze accommodatie continu verbeteren om een welkom huis te bieden
voor jong en oud, sporters en belangstellenden, is een issue waar we
steeds mee bezig zijn. Ondertussen is
ook een nieuw scorebord aangebracht
en er staan nog meer plannen op stapel. We zitten niet stil. Onze toch al
prachtige accommodatie wordt steeds
mooier en functioneler. Zodoende een
optimaal klimaat creëren, zodat de
prestatiecurve omhoog gaat is een
kwestie van tijd. Wie zaait zal oogsten,
daar twijfelt niemand aan. Ondanks
soms enkele tegenvallers zien we de
toekomst met veel vertrouwen tegemoet.
Mede namens het bestuur wens ik u
allen veel plezier toe bij alle activiteiten die georganiseerd worden tijdens
de winterstop, maar vooral wensen
wij u zeer prettige kerstdagen en een
gelukkig en gezond 2018!
Met vriendelijke groet,
voorzitter vv DES
Henny Broekman.
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Expert Doornenbal • Rijssensestraat 280 • 7441 AN Nijverdal • 0548-620000

Smidsweg 93
7441 EL Nijverdal
Telefoon: 0548-612334

Voor een modern en perfect zittend kapsel

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

Dorpsstraat 66, 7447 CT Hellendoorn

Constantijnstraat 19, 7442 MC Nijverdal
Telefoon: 0548 612 771

Profile Baan | Boomcateweg 77, Nijverdal | 0548-614017

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

Veldkampsweg 35
Telefoon 0548-615558

voor
* leren schooltassen
* schoenreparatie
* steunzolen
* leren ballen

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

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

en vraag naar de mogelijkheden!

Voetbal innoveren
betekent ‘afscheid’
nemen van Gijp en Kieft
De zogenaamde “kenners” zijn het met elkaar eens dat het
Nederlandse voetbal moet innoveren. Over het hoe zijn ze
het niet eens, wel zien ze allemaal dat het buitenland ons
voorbijstreeft en dat aar dan ook het een en ander bij af te
kijken valt om onze eigen structuur te verbeteren. Dit doen
we dan ook en een belangrijk punt daarbij is de nieuwe opzet van het pupillenvoetbal. Met de implementatie hiervan
is één belangrijke verbetering doorgevoerd, namelijk het
spelen in kleinere aantallen bij de (jongste) jeugd. Een bijzonder logische en goede verbetering, die eigenlijk al veel
te lang op zich heeft laten wachten. Het is een verbetering
om enkele eenvoudige redenen. Allereerst is het brein van
jonge kinderen simpelweg nog niet in staat om in complexe
structuren, lees 7 tegen 7 op een half veld, goed te renderen. 4 tegen 4 in een kleinere ruimte is al en flinke uitdaging
en zorgt voor een veel beter leerklimaat. Daarnaast hoef je
simpelweg het aantal contacten per kind te tellen wanneer
je van 7 tegen 7 naar 4 tegen 4 gaat en je komt tot een veelvoud. Een veelvoud aan balcontacten betekent simpelweg
meer leermomenten. Dan hebben we het niet eens over

bijv. spelregels als het ingooien, dat het veel betere indribbelen is geworden en ga zo maar door.
Uiteraard wordt de nieuwe opzet alweer afgeschoten, we
leven immers in een afbrandcultuur. Je hoort bijvoorbeeld
kritiek op het feit dat bij Onder 9 tegenwoordig geen ranglijsten meer worden bijgehouden. Los van de reden daarachter, het feit dat kampioen worden bij veel ouders en
coaches schijnbaar zo belangrijk is dat ze vaak niet meer
in het belang van het kind denken (hetgeen al erg genoeg
is), is dit slechts een detail. Daar zit hem meteen het grootste probleem. We nemen mensen die vroeger (!) op detailniveau (zelf voetballen) briljant waren serieus als het gaat
om innovatie, terwijl daarbij juist overstijgend denkniveau
vereist is. We nemen mensen als de doorgesnoven Wim
Kieft serieus als het gaat om diepgaande analyses, rechtstreeks uit de goot getrokken en nu verantwoordelijk voor
helft van alle wedstrijdanalyses. Of René v.d. Gijp, boegbeeld van veruit het meest succesvolle voetbal-praatprogramma, maar tevens iemand die al een burn-out krijgt van
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het alleen al het proberen overstijgend te denken. Marco
van Basten en Ruud Gullit krijgen nu als zogenaamde
boegbeelden leuke baantjes aangeboden, maar gingen af
bij zo’n beetje alle clubs waar zij buiten het voetbal in diverse functies actief waren. Van Basten is nu Chief Officer for
Technical Development, oftewel de innovator bij zo’n beetje
de meest traditionele en corrupte organisatie ter wereld, de
FIFA. Gullit zal wel volgen, zucht.
Moeten we daarbij alles wat vroeger goed was bij het oud
vuil zetten? Zeker niet! Cruijff was als voetballer al een
innovator, in staat om overstijgend te denken in het veld
en later ook als trainer. Hij was een revolutionair, echter in
een heel andere tijd dan tegenwoordig. Volledig op hem terugvallen is als terugvallen op Thomas Edison bij het door
ontwikkelen van de Tesla. Guardiola, exponent van Cruijff,
laat zien hoe het moet. Hij heeft bij Barcelona, Bayern en nu
bij City een geweldige speelwijze neergelegd. De basis ligt,
zoals hij zelf ook aangeeft, in het gedachtegoed van Cruijff,
echter revolutionair doorontwikkeld en gebruikmakend van
een moderne visie en methodes. Zij die “Herr Pep” gelezen
hebben zullen het beamen: de wisselwerking tussen spelers en de wijze waarop binnen vastgestelde kaders vrijwel

elke tegenstander anders bestreden wordt, is heel indrukwekkend. Guardiola is daarbij bovenal bijzonder flexibel,
zoals gezegd binnen vastgestelde kaders. Die zogenaamde
tactische flexibiliteit zit hem niet zozeer in de opstelling (43-3; 4-4-2; etc.) maar in de wijze waarop deze uitgevoerd
wordt en was bijvoorbeeld ook te zien aan de wijze waarop
Mourinho, door velen gezien als tegenhanger van Guardiola, Ajax in de finale voor de Europa League bestreed. Niet
zozeer het elftal door elkaar gooiend, maar wel binnen
vastgestelde kaders gebruikmakend van je eigen kracht en
de zwakte van je tegenstander.
Overstijgende analyses en alles over tactische flexibiliteit zijn tegenwoordig eenvoudig te vinden op internet. Je
moet wellicht alleen wel een iets andere bril opzetten. De
omstandigheden zijn met een veel hoger tempo en fysiek
sterkere spelers compleet anders dan vroeger. Je daarin
aanpassen d.m.v. tactische flexibiliteit is DE toekomst van
het voetbal, je hebt er alleen wel een andere mindset voor
nodig.
Vanavond kijk ik weer Voetbal Insite en is het weer lachen
om Gijp!

Bedrijvenweg 34, 7442 CK Nijverdal info@ballonnendeal.nl

VAN DE VELDEN: DES JO-19-1,
bomvol talent en op kampioenskoers!
Nadat Jurre Canter Visser en Sven
Mensink vorig seizoen al hun debuut
maakten in DES 1, was het enkele
weken terug de beurt aan Daan Wolfkamp en Stef Weijers. Dat het niet bij
deze 4 spelers en slechts enkele wedstrijden blijft, is gemakkelijk te voorspellen. Het team zit bomvol talent!
Dit wordt ook weerspiegeld op de
ranglijst. Op het moment van schrijven staat JO19-1 met nog slechts 2
wedstrijden te gaan bovenaan in de
2e klasse. Tot de hoofdklasse worden
tegenwoordig in de hele jeugd halve
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competities gespeeld, wat betekent
dat we over 2 wedstrijden al kampioen kunnen worden!
Daarnaast zullen ongetwijfeld de
competities heringedeeld worden,
wat tot een sterkere competitie en

dus meer weerstand zal leiden. Op de
trainingen hebben we niets te klagen
wat weerstand betreft: de inzet is geweldig, waardoor de jongens elkaar
vanzelf naar een hoger niveau tillen!
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UW LOKALE BEVEILIGER, ALTIJD DICHTBIJ

DE

PRESENTEERT VOOR DE

14e

keer

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

WWW.PREDONSECURITY.NL

02.02.2018 - MINI-PLAYBACKSHOW
AANVANG: 18:45 UUR, ZAAL OPEN: 18:00 UUR

03.02.2018 - PLAYBACKSHOW
AANVANG: 19:30 UUR, ZAAL OPEN: 19:00 UUR

Lochtersweg 54, 7442 BR Nijverdal - 0548 760 131 - info@predonsecurity.nl
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Sponsor in beeld:
Joost Hekman van
Vada archieven
Op een donderdagavond in november had ik met Joost
Hekman een afspraak in de kantine van onze vereniging.
Joost is de algemeen directeur van VADA archieven b.v.
uit Nijverdal. Interessant is de manier waarop VADA onze
club sponsort. Dit verdient zeker de aandacht en uiteraard
wil ik hier meer van weten. Daarnaast stamt Hekman, zoals de naam al onthult, af van een echte DES-familie. Re-
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Arjan van Petersen.
“Arjan van Petersen zeg je”, terwijl
Hekman de digitale
archieven van DES
weer in duikt. “De
clubbladen zijn vanaf 1951, maar er zitten onder andere ook
nog stukken bij vanaf 1940, en notulen
van vergaderingen.
Ondertussen springt de naam ‘van Petersen’ eruit. Dit
keer een clubblad van 1952. “Dat zal misschien wel een
voorvader van hem kunnen zijn. Het is echt ontzettend
leuk. Ik stam zelf ook uit een echte DES-familie. Als ik mijn
naam bijvoorbeeld intik, dan kom ik een advertentie tegen
van de bakkerij van mijn opa. Die had vroeger een bakkerij
aan de van Limburg Stirumstraat in Nijverdal.“

Ik heb voorgesteld om
DES te sponsoren door
het archief volledig
te digitaliseren

den temeer om met hem ook hierover in gesprek te gaan.
Joost heeft zijn laptop meegenomen en tovert direct een
foto uit 1993 tevoorschijn nadat hij mijn naam heeft ingetikt. Sta ik daar als pupil van de week midden tussen
de grote DES-sterren van de jaren ’90, met onder andere
Joost Mensink, Jeroen Exoo, Freddy Top, Dick Bergman en

GAVA, klaar. Ik heb
toen voorgesteld om
DES te sponsoren
door het archief volledig te digitaliseren.
Dat is gewoon ontzettend mooi voor
de club en de leden.
Mijn bedoeling is om
het straks ook beschikbaar te stellen
voor de leden. Wie
het leuk vindt, kan dan online via dit systeem zoeken naar
oude artikelen over zichzelf of familieleden en deze downloaden en lezen. Daarnaast moet het mogelijk zijn om het
archief aan te vullen met bijvoorbeeld foto’s. De bedoeling
is dat er ook een fotoarchief bij komt met onder andere
alle oude teamfoto’s. En dat er dan een mogelijkheid is om
de namen van de spelers op de foto toe te voegen indien
deze nog niet bekend zijn. Bij de leden zal nog genoeg informatie en fotomateriaal liggen dat op deze manier met
elkaar gedeeld kan worden. We hebben alle notulen vanaf 1940 er nu in staan. Er moeten zelfs nog notulen zijn
van 1928, maar het is alleen niet helemaal bekend waar
die zijn gebleven. Deze oude notulen zijn alleen wel met
de hand geschreven, maar het kan natuurlijk leuk zijn om

Ik raak enthousiast over dit systeem. Hoe is het toch tot
stand gekomen? “Harry van Driel was in het bezit van het
fysieke DES- archief. Hij had ook zelf al veel in gescand. Dit
waren onder andere oude krantenartikelen. Ik ben op een
gegeven moment met Harry van Driel en Patrick Nieboer
in gesprek gekomen en had net dit systeem, genaamd DI-
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hier eens doorheen te lezen. Je zult in ieder geval allemaal
DES-namen herkennen. We zijn op dit moment nog erg
druk om alles zo volledig mogelijk te krijgen, want er zal
nog genoeg materiaal bij de leden liggen.”
Mijn nieuwsgierigheid naar
VADA archieven is gewekt.
Wat is dit voor bedrijf en hoe
is het ontstaan? Wanneer
kiest men ervoor om archieven op te slaan bij een extern
bedrijf en aan welke archieven
moet ik dan denken? “Ik ben
sinds 1 januari 2009 de algemeen directeur bij VADA archieven. Wij beheren archieven in zowel de private als publieke sector. Van historisch
erfgoed van gemeenten tot gewone administraties van
bedrijven. We hebben archieven bij ons opgeslagen van
2 jaar oud tot 700 jaar oud. VADA is in 1991 begonnen
in de kelder van een drukkerij in Wageningen. Een plaatselijke bank wilde destijds zijn administratie opgeslagen
hebben en dit is daar toen in de kelder terechtgekomen.
Zo is het eigenlijk begonnen. Er kwamen vervolgens
meer en meer archieven bij. Uiteindelijk is er een aparte bv voor opgestart. Vervolgens zijn er ook verschillende aandeelhouders bijgekomen, waaronder een drietal
uit de omgeving Nijverdal- Rijssen. Omdat hier in die tijd
de grond goedkoop was, is men in 1996 verhuisd naar de
Marconistraat 3 in Nijverdal. In 1996, 1997 en 2001 zijn er
vervolgens 3 grote depots neergezet met inmiddels een
totaal van 9000m2 fysieke archiefopslag. Van oudsher
was het dus archieven beheren, maar inmiddels digitaliseren en beschrijven wij veel archieven. Het digitaliseren
		
wil zeggen dat we de
archieven inscannen,
bijvoorbeeld
door
middel van hoge
productiescanners,
een A0-scanner of
een boekenscanner, of bij hele oude
stukken door ze te
fotograferen. Het
systeem waar wij
deze digitale bestanden in kunnen
bewaren
heb ik zelf beMAN
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digitaal archief voor verschillende partijen uit zowel de
private als publieke sector. Dit gebruiken wij nu ook voor
het DES-archief.
Bij VADA werken op dit moment 12 mensen. Het beschrijven van archieven is
met name gericht op het historische erfgoed. We hebben
daarom ook 2 gediplomeerde
archivarissen in dienst. Deze
beschrijven de historische
archieven die zijn opgeslagen
vanuit de lokale overheid. Dit
doen zij samen met 3 andere medewerkers die hen hierin ondersteunen. Het beschrijven van archieven betekent
dat er gekeken moet worden wat er wel bewaard moet
worden en wat er uiteindelijk vernietigd kan worden. Daar
moeten dan beschrijvingen bij komen, zodat het gemakkelijk kan worden opgezocht en ingezien. Na 20 of 30
jaar moeten deze archieven namelijk ontsloten worden.
Qua kwaliteit zijn wij een erg grote speler op de ‘archieven-markt’. Er zijn wel een aantal grotere bedrijven met
meer fysieke opslag, maar wij specialiseren ons met name
op het bewerken en bewaren van historisch erfgoed. We
hebben daarom ook speciale geconditioneerde ‘bunkers’
die zijn ingericht om historisch erfgoed in te bewaren.
Deze geconditioneerde ruimtes moeten aan strenge eisen voldoen. Dan moet je onder andere denken aan een
gecontroleerde temperatuur in combinatie met een lage
luchtvochtigheid en dit gereguleerd middels een juiste circulatie.”

Er zal nog genoeg
ARCHIEFMATERIAAL
bij de leden liggen
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Waarom kiest een bedrijf ervoor om het archief elders op
te slaan? “Veel bedrijven hebben zelf de ruimte niet voor
archiefopslag, of willen dit gewoonweg niet omdat het
niet veilig is. Als je bijvoorbeeld een notariskantoor neemt,
dan is die over het algemeen redelijk gemakkelijk toegankelijk. Als zij hun eigen archief opslaan, dan is het risico op
diefstal natuurlijk veel groter dan bij ons. We hebben een
complete erfafscheiding om onze panden van twee meter
hoog. Er is camerabeveiliging, brandbeveiliging en een inbraakalarm. Daarnaast zijn de panden zo gebouwd dat de
archiefruimten minimaal 120 minuten brandwerend zijn
en ook de stroom er na werktijd van af gaat. In feite is het
bij ons daardoor bijna niet mogelijk dat er brand ontstaat
en mocht dit wel gebeuren, dan is de brandweer heel snel
gealarmeerd.“
En de persoon Joost Hekman. Wie is hij? Hoelang zit hij al
in deze branche en wat heeft hij zoal nog meer gedaan?
Daarnaast is Hekman natuurlijk een bekende naam binnen DES. Ik wil er graag meer over weten en slinger er
weer een paar vragen in.

Waar heb je gewerkt voordat je bij VADA terecht kwam?
“Voordat ik bij VADA aan het werk ging, was ik archiefmanager voor een Europees agentschap in Londen. Mijn
vrouw Jill is Brits. Ze
komt oorspronkelijk
uit Wales. Dit is ook
deels de reden dat
ik in Londen ben terecht gekomen. Wij
hebben elkaar een
jaar daarvoor namelijk in Australië
ontmoet. In Londen
hebben wij in totaal
6 jaar gewoond en
gewerkt. Na deze 6 jaar kwam de functie bij VADA op mijn
pad. Wij hebben er toen voor gekozen om naar Nederland
te verhuizen. In Londen zijn ook onze kinderen, dochter
Malou (11) en zoon Mefin (9), geboren. Mefin voetbalt bij
DES in de JO11-2.”
Hekman is een bekende DES-familie. Wat kun je hier over
vertellen? “Henk Hekman is mijn vader. Hij heeft lange tijd
in het eerste van DES gespeeld. Dit verdeeld over 2 periodes waarin hij tussenliggend vanwege een zware blessure
een tijd is gestopt. De eerste periode was in de jaren ‘60
en in de tweede periode in de jaren ‘70 speelde hij in DES
1. Mijn opa Hekman was tijdens de wedstrijden altijd aanwezig en bracht ook de nodige uren in de kantine door.
Ook oom Gerben Hekman en zijn zoon Thomas Hekman
hebben bij DES gevoetbald, evenals mijn oom Rudolf Hekman. De dochter (Suus) en zoon (Jop) van mijn zus spelen
net als Mefin bij de jeugd van DES. Ik heb zelf vroeger ook
in de jeugd van DES gespeeld. Ik voetbalde met onder andere Patrick Schreurs, Matthijs Fransen, Bjorn Kamphuis,
Erwin Harmsen, Joost Bakker, Ron Tuller en Arjan van Dijken. De laatste drie waren wel een jaar jonger.” Ik had zelf
helaas niet het talent van mijn vader en ben zo rond mijn
15e gestopt met voetballen.”

Een echte voetballiefhebber dus? “Ik ga ook met mijn vader
naar de thuiswedstrijden van Heracles.. We hebben sinds
dit seizoen een seizoenkaart. Toen ik in Engeland woonde, ging ik ook nog
wel eens naar een
wedstrijd. Ik woonde tussen de stadions van Arsenal -het
oude Highbury- en
Tottenham Hotspur,
White Hart Lane. Als
één van deze beide
clubs moest voetballen zaten de pubs
stampvol. Ik ben een
aantal keer naar Highbury geweest. Dit was net op het einde van de tijd dat Dennis Bergkamp er voetbalde. Echt geweldig om mee te maken. Het oude Highbury, waar je door
die hekken heen moest, dat is echte nostalgie. Het stond
midden in de woonwijk. Je ziet dit in Nederland bijna niet
meer. Ook in Engeland wordt dit steeds minder hoor. Bij
Tottenham zie je dit nog wel. Daar wordt nu op de plek van
White Hart Lane een nieuw stadion gebouwd. Inmiddels
is het oude Highbury is omgebouwd tot een appartementencomplex en voetbalt Arsenal in het Emirates Stadium.
Dit stadion heeft niet meer de sfeer die het vroeger had.
De voetbalbeleving is heel anders dan in Nederland. De
clubcultuur is heel groot. Als er bijvoorbeeld een wedstrijd
was van de Spurs, dan zaten alle pubs vol met supporters.
Je hoefde dan ook niet met vrienden naar de kroeg. Ik ging
regelmatig, bijvoorbeeld op een dinsdagavond, alleen naar
de pub om voetbal te kijken. De pub was toch stampvol
met mensen. Dit was een hele belevenis.“

Wij specialiseren ons
met name in het bewerken
en bewaren van
historisch erfgoed

Ondertussen haalt Joost een foto uit het archief naar voren waarin de genoemde jochies van toen te zien zijn.
Zien we jou regelmatig bij DES? Door de week probeer ik
vaak een stukje training van mijn zoontje mee te pikken
en de zaterdagmorgen ben ik er uiteraard ook altijd bij.
“Als het eerste thuis speelt komen wij altijd met 3
generaties naar sportpark Gagelman. Mijn vader en
ik kijken dan naar de wedstrijd van DES 1 en mijn
zoon voetbalt ondertussen op het panna-veld. Ik
vind dit echt ontzettend leuk. Het eerste heeft ook
een leuke groep trouwens. Veel jonge jongens die
er echt voor willen gaan. Ik hoop dat ze over een
paar jaar de stap naar de 2de klasse kunnen maken.“

Hoe anders is Londen in vergelijking met Nijverdal? “Londen is echt een multiculturele stad waar altijd wat te doen
is. Dat mis ik hier nog wel eens. In Nijverdal hoef je het
dorp niet in te gaan of je komt direct veel bekenden tegen. Dat is in Londen natuurlijk helemaal anders. Toen ik
in Londen ging wonen was ik 25 en we hadden nog geen
kinderen. We gingen toen ook veel uit, naar concerten of
naar de kroeg. Vrij snel kregen wij ook veel vrienden en
kennissen in Londen. Ik werkte er natuurlijk en ging regelmatig na het werk met collega’s rechtstreeks uit het werk
naar de kroeg. Dit was echt wel een leuke tijd.”

Ik woonde in London
tussen de stadions van
Arsenal en Tottenham in
15

Ik had zelf helaas niet het talent
van mijn vader en ben zo rond mijn
15e gestopt met voetballen
Waarom zijn jullie dan terug gegaan? “We hadden eigenlijk in de planning om nog een aantal jaar in Londen
te blijven wonen en daarna de beslissing te nemen om
buiten de stad te gaan wonen, of weer naar Nederland te
verhuizen. Toen onze jongste 4 maanden oud was, kreeg
ik een aanbieding om in Nijverdal te komen werken. We
hebben toen toch de keuze gemaakt om dit te gaan proberen. In het begin was het zeker niet gemakkelijk voor
mijn vrouw. Inmiddels is ze helemaal ingeburgerd en
heeft ze een eigen vertaalbureau. Daarnaast geeft ze
ook Engelse les. Ik denk dat ze inmiddels meer mensen
in Nijverdal kent dan ik. We kunnen nu wel zeggen dat
het een goede beslissing was. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we hier ook nog twintig jaar blijven wonen, maar
dat zien we dan wel weer.”
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Inmiddels zijn wij een dik uur
verder. Ik heb ontzettend veel
mooie dingen gehoord. Heel
interessant om te horen en
zien op welke manier VADA
onze club sponsort. Het digitaliseren van het DES-archief en daarnaast het plan
om dit openbaar te maken voor de leden is denk ik waar
velen zich op mogen verheugen. Ik kijk in ieder geval uit
naar het moment waarop dit daadwerkelijk gerealiseerd
wordt. Joost, bedankt voor de tijd en inzet die je hieraan
besteedt en ook voor het prettige gesprek dat ik met je
mocht hebben!

Beeldverslag
Super Saturday
Rondom de derby tegen SVVN op
zaterdag 25 november organiseerde voetbalvereniging DES een Super
Saturday. Voorafgaand aan de derby
speelde de jongste jeugd van beide
verenigingen tegen elkaar en werd
er ook een wedstrijd gespeeld tussen DES 1 en SVVN 1 uit het seizoen
1993-1994. De sponsorcommissie
had sponsoren uitgenodigd in een
heuse VIP-tent. Na de wedstrijd zou
er een afterparty worden georganiseerd in de kantine. Ondanks dat
het de hele week slecht weer was
geweest was het zaterdags redelijk
goed weer en kwam er ook veel publiek af op de festiviteiten. Na het
voorprogramma was het tijd voor

de echte derby. Zoals iedereen weet
verloor DES 1 helaas met 0-2 van
haar rivaal uit Groot Lochter.
Nogmaals alle vrijwilligers en sponsoren die deze dag hebben mogelijk
gemaakt: BEDANKT! Alles was tot
in de puntjes geregeld. Wij hebben
ons als voetbalvereniging DES op
een zeer positieve manier gepresenteerd.

Voor nog veel meer foto’s:
zie onze website: www.vvdes.nl
Foto’s:
Ellen Nieboer en
Annemarie Aufderhaar
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Stephan Meulenbelt:
van ballen gooien, ballen vangen,
ballen hooghouden, ballen
tegenhouden naar balletje mayo!
Na mijn eerste artikel dat ik voor de vorige uitgave van InVorm schreef en dat uiteindelijk ook geplaatst werd,
het beviel blijkbaar, mocht ik direct bij één van de notabelen van onze prachtige club acte de présence geven.
Op een gure herfstachtige vrijdagmiddag in november stond een bezoek an onze nieuwe voorzitter gepland.
Niemand minder dan de nieuwe voorzitter van de Barcommissie, Stephan Meulenbelt.

De Zweef
Stephan is bij onze club gekomen door of ondanks zijn
zoon Thye. Thye wilde graag voetballen en heeft tijdens
het “kennismaken met sport” bij onze buren gesnuffeld
aan het blauw-wit. Maar Stephan wilde zijn zoon behoeden voor deze modieuze misser en zag ook in dat zijn
oudste zoon zich op de Meanderschool niet populair zou
maken met een keuze voor “de Blauw-witten”. Doordat
de DES-familie op de Meanderschool ook diepgeworteld
was en Stephan via de korfbal Hajo Jansen al kende, was
de keuze voor vv DES een heel logische!??

Catch

De barcommissie zorgt
voor het indelen van
de vrijwilligers achter
de bar, de kantine-inkoop en
ondersteuning bij activiteiten
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Stephan zelf was vroeger ook zeer sportief en heeft
plaatselijk op het hoogste niveau gehonkbald als pitcher
bij de toenmalige Nijverdalse honkbalvereniging met de
toepasselijke naam “Catch”. Honkbal was en is
een kleine sport in Nederland. Het is dan ook
wonderbaarlijk dat Stephan niet de nationale top
heeft weten te bereiken.
De toenmalige bondscoach Harvey Shapiro
zag niet voldoende potentie in de pitch-kwaliteiten van Stephan om af
te reizen naar Nijverdal. Dat hij goed met de bal overweg
kon, stond als een paal boven water. Stephan had namelijk voor zijn honkbalcarrière ook gekorfbald. Niet geheel
toevallig ook een sport waarin je al snel kunt uitblinken.
Door het beoefenen van deze sporten kwam Stephan

erachter dat hij, naast het gooien (pitchen), ook erg goed
was in het vangen (catchen) van ballen. Hij wist dat hij
met deze beide kwaliteiten iets moest gaan doen op een
groter podium, maar de tijd was nu nog niet rijp.

Hemaworst
Stephan, die inmiddels al jaren samen is met HET gezicht
van de plaatselijke winkelketen die bekend staat om zijn
heerlijke rookworst , wilde zich eerst richten op zijn maatschappelijke carrière en startte samen met zijn vader een
bedrijf in porselein en glaswerk. Met dit bedrijf was hij
zeer succesvol en heeft hij in de regio een goede naam
opgebouwd. De invallende crisis en enkele zakelijke tegenvallers hebben Stephan en zijn vader doen besluiten
te stoppen met de zaak. Dat Stephan ondernemend is,
blijkt wel uit het feit dat hij inmiddels al weer een aantal
jaren zeer succesvol is
in de koffie-/espressomachines. Hij heeft met
het bedrijf Il Limone, dat
hij samen met Roberto
Cremonini bestiert, een
breed scala aan Italiaanse premiummerken. Ze
verkopen naast koffieen espressomachines,
wijn, chocolade, koek,
nugat en nog veel meer.
Alles van topkwaliteit en heerlijk qua smaak, weet ik uit
ervaring.

WIJ WILLEN ONS
ASSORTIMENT OOK GAAN
UITBREIDEN MET
GEZONDERE SNACKS

Met Denise Scholten, Thye (JO11-3), Tibo (JO9-3) en Teus
(begenadigd mini) vormen ze een echt voetbalgezin. Het
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duurde dan ook niet lang voordat Stephan door de Sponsorcommissie benaderd werd met de vraag om daarin
zitting te nemen. Met
zijn ondernemerskwaliteiten en zijn kwaliteiten
als pitcher bij Catch en
als vanger bij NKC was
hij gewend vele ballen
hoog te houden. Een rol
in de Sponsorcommissie
bij de mooiste vereniging
van de gemeente Hellendoorn was dan ook een erebaan die hij niet kon afslaan.

Stephan, bedankt voor dit openhartige gesprek. Bedankt
voor de gastvrijheid en het heerlijke kopje koffie. Helaas
bleef het bij één. Veel succes gewenst in je rol als voorzitter van de Barcommissie!

Op dit moment heb ik al positieve gesprekken gehad met
de Supportersvereniging en met de A-com. We zijn allemaal vrijwilligers en hebben veel voor elkaar over.
We hebben allemaal hetzelfde doel: onze vereniging en kantine een thuis
te laten zijn voor iedereen. We zijn een echte
familievereniging, waar
we op een sociale manier met elkaar omgaan
en respect en begrip voor elkaar hebben. Dat vind ik zo
mooi aan DES en dat moet ook nooit veranderen”, geeft
Stephan aan.

We zijn een echte
familieclub, dat moet
ook nooit veranderen

Barcommissie
Stephan leerde op deze manier de vereniging van binnen kennen en zag met zijn professionele blik dat DES
het echt goed voor elkaar heeft. We zijn een sociale vereniging met heel veel vrijwilligers die allemaal het beste voor hebben met de club. Stephan: “Je ziet dat we de
zaken organisatorisch goed hebben geregeld.” Na enkele
goede gesprekken met de vereniging over een eventuele
zakelijke samenwerking voor de levering van koffie, kreeg
Stephan ook contact met de Barcommissie. Stephan: “In
dit kader werd ik ook benaderd door de Barcommissie, die
in verband met enkele aftredende leden op zoek was naar
vers bloed en een frisse wind. Uiteindelijk heb ik besloten
om die handschoen op te pakken en de voorzittershamer
ter hand te nemen. De Barcommissie bestaat uit een enthousiaste groep van 7 mensen. Daarnaast hebben we
natuurlijk vele vrijwilligers die door de week en zaterdags
de bezetting van de bar verzorgen.“
“De taken van de Barcommissie bestaan uit het indelen
van de vrijwilligers, de inkoop voor de kantine en, niet geheel onbelangrijk, de ondersteuning bij de vele activiteiten
die worden georganiseerd”, somt Stephan op.

DES-kaas-worst-plankje
Van een echte voorzitter verwacht je natuurlijk ook een
duidelijke visie. Stephan heeft hier wel een heel duidelijke
mening over, “Maar uiteindelijk kun je niet direct het roer
omgooien en we zullen dan ook geen grote veranderingen
doorvoeren”, aldus Stephan. “We willen de komende tijd
ons assortiment gaan vernieuwen. Een aantal zaken hebben we al kunnen zien: de speciaalbieren van de tap en het
DES-KAAS-WORST-PLANKJE. We willen ook ons assortiment gaan uitbreiden met gezondere snacks. We zullen
de contracten met de verschillende leveranciers herzien
en kijken waar nog winst te behalen is. De kantine is toch
de grootste inkomstenbron van de club en de benadering
ervan lijkt echt op de aansturing van een bedrijf. Een aantal zaken kunnen professioneler, maar het allerbelangrijkste blijft dat we goed met elkaar blijven communiceren.
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Stephan weet wat van hem verwacht wordt bij de Barcommissie en heeft hij zijn draai al aardig gevonden. Inmiddels weten veel mensen Stephan ook te vinden voor
allerlei andere zaken. Ook zaken waar de Barcommissie
niet direct voor verantwoordelijk is. “Maar inmiddels weet
ik ook hoe de lijntjes hier lopen en zorg ik dat het bij de
juiste persoon terechtkomt.”

Naam:
Leeftijd
:
Getrouw
d
Kindere :
n:
Werk:
Team:
Positie
:
Hobby:

Doping
Eerder gaf ik al aan dat Stephan over de nodige organisatorische talenten beschikt en als ondernemer, voorzitter en bovenal man en vader de nodige ballen hoog moet
houden. Ook heb ik het eerder gehad over zijn vroegere
sportieve carrière als pitcher en ballenvanger. Al deze elementen kan Stephan in zijn “nieuwe hobby” volledig tot
uiting brengen. Sinds anderhalf jaar is Stephan de vaste
sluitpost van 35 +. Zijn rol als sluitpost komt niet doordat
zijn teamgenoten van deze eerder genoemde talenten afwisten. Stephan wist niet zo goed waar hij moest gaan
staan in het veld. Een plek tussen de palen leek daarom
de meest voor de hand liggende. Dat hij het heel behoorlijk
doet, dankt hij dan wel weer aan zijn verleden als pitcher
en ballenvanger. Na een seizoen in DES 35+ 2, maakte hij
begin dit seizoen zijn debuut in DES 35 + 1. Stephan geeft
aan veel plezier te beleven aan de 35+ avonden. Vanwege
de gezelligheid, maar zeker ook de wedstrijden. De voorbereiding op de wedstrijd pakt Stephan zeer serieus op.
Hij pakt hij de nodige trainingen op de donderdagavond
mee en neemt de adviezen van zijn medespelers ter harte. Tijdens de laatste 35+ avond bij onze zustervereniging
in Groot Lochter liep de spanning bij Stephan zo hoog op,
dat hij voor de wedstijd een hele strip paracetamol naar
binnen werkte. Niet geheel toevallig belandde het eerste
schot op goal achter Stephan in het net. De voorbereiding
op de volgende wedstrijdavonden zal dan ook weer als
vanouds zijn. Lekker trainen op de donderdag om dan op
de vrijdag lekker de wedstrijden af te werken, maar dan
wel zonder verdovende middelen.
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VAN DE VELDEN: JO19-2
Met een selectie van maar liefst 19
spelers begon DES JO19-2 aan het seizoen 2017-2018. Omdat de groep voor
het grootste gedeelte bestaat uit eerstejaars A-spelers, werd het team ingeschreven in de 4e klasse. Wel werd
de lat hoog gelegd: bij de bovensten
eindigen en promoveren naar de 3e

klasse was de doelstelling die vooraf
werd geformuleerd.
Het team ligt aardig op schema. Meer
dan aardig, kunnen we wel zeggen. De
7 competitiewedstrijden die tot nu toe
werden gespeeld, werden allemaal in
winst omgezet. Met nog 1 wedstrijd

voor de boeg is het kampioenschap
dichtbij. De basis voor de goede resultaten wordt gelegd op de trainingen.
Onder leiding van Bert Huesken wordt
er scherp en fanatiek getraind en dat
fanatisme zie je terug op het veld. De
groep blinkt uit in vechtlust en duelkracht en combineert dat met messcherpe aanvallen.
Ook in de beker doet DES JO19-2 het
goed. De 3 poulewedstrijden werden
gewonnen en in de 2e ronde werd DES
vrijgeloot, waardoor het team na de
winterstop de halve finale mag gaan
spelen.
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kort
nieuws
www.supportersverenigingdes.nl

Harry Warmelink
verlengt contract bij
voetbalvereniging DES
met één jaar

         

Het bestuur van voetbalvereniging DES is content te kunnen melden dat het lopende contract met trainer Harry
Warmelink uit Vriezenveen opnieuw met één jaar is verlengd.

Vonderweg 27, 7468 DC ENTER
Telefoon: 0547-386100
E-mail: info@rikkertafbouwgroep.nl
Internet: info@rikkertafbouwgroep.nl

De 45-jarige trainer blijft nu tot het einde van het seizoen
2018-2019 verbonden aan de rood-zwarten. Harry Warmelink is bezig aan zijn derde seizoen als trainer van v.v. DES.

Actvolgorde
en thema’s
Playbackshow
2018
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

DES 2 – Wereldreis
DES JO19-2 – Lucky-TV
DES 3 – Vrijheid
DES 5 – Geloof
DES 6 - Narcos
DES 4 – De Koffer
DES 35+ - Kelderklasse
DES JO19-1 – Tinder
DES 1 – Peaky Blinders
DES VR1 – Boogie Wonderland

Nieuw scorebord
voor veld 1
Keizerserf 38, 7442 MN Nijverdal
Telefoon:0548 619 908

095 WT Dranghekdoek 2500x1000.indd 1

21-07-14 16:01

Afgelopen weken zijn de mannen van de accommodatiecommissie druk bezig geweest met het vervangen van
het scorebord bij veld 1. De laatste maanden vertoonde
het scorebord regelmatig storingen. De afgelopen weken
werden het oude scorebord verwijderd en de voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van het nieuwe digitale scorebord. Zaterdag 2 december is het scorebord op
zijn plaats gehangen en aangesloten en uitgebreid getest.
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Het seizoen dat de Duitsers im Artzenwald werden geboren

Drie wedstrijden, vijf
punten achterstand
en toch kampioen

Zonder twijfel is het één van de meest memorabele seizoenen uit de historie van DES. In extremis - in de allerlaatste speelronde - kampioen worden ten koste van de grote rivaal. Daar maak je de tongen wel mee los. En
nog altijd is dat ene seizoen onder oefenmeester Henk Hekman een veel en graag besproken onderwerp in de
kantine. Voor deze editie van InVorm keren we terug naar seizoen 1993-1994.

Het is 14 mei 1994. Op sportpark Gagelman maakt het publiek zich op voor de afsluiting van een krankzinnige competitie. Sportlust Glanerbrug komt op bezoek bij DES. Gerrit
Dollen uit D1 is pupil van de week, slagerij Pennings sponsort
de wedstrijdbal en op dinsdag 24 mei is de laatste DES-BINGO van het seizoen, lezen we in het programmaboekje.
De bezoekers uit Glanerbrug zijn uitgespeeld. Voor hen
zit het troosteloze seizoen erop. Voor de thuisploeg is er
nog een kleine strohalm die naar de titel kan leiden. Al
moet die kans niet worden overdreven, zo schrijft het programmaboekje
ons voor. DES
moet dan winnen en de grote
titelkandidaat
SVVN moet voor
de derde week
op rij verliezen.
Nee, dat zou wel heel gortig zijn. ‘Weet DES deze wedstrijd tot een goed en positief einde te brengen, dan zit er
misschien nog wel een extra wedstrijd in, we zullen zien’,
wordt daarom door de auteur van het program aan het
papier toevertrouwd.

wedstrijden in gelijke spelen, zoals tegen Hulzense Boys
en Hekmans eigen Daarlerveen. De grootste tik om de oren
werd ontvangen van grote rivaal SVVN. In eigen huis nota
bene. Voor het oog van de camera flitsten de groen-witten op Gagelman naar een 0-4 zege, terwijl oefenmeester
Hekman van DES vooraf nog voor dezelfde camera sprak
van een fitte selectie. “Wij zijn er klaar voor.”
Na die oorwassing was meteen duidelijk dat er eigenlijk
maar één titelkandidaat was: SVVN. De Groot Lochter-bewoners maakten die rol meer dan waar. Met nog drie
wedstrijden te
spelen had de
ploeg een voorsprong van vijf
punten op de
enige overgebleven concurrent: DES. De
equipe van Henk Hekman hervond zich na het echec tegen SVVN en de welkome winterstop. De oefenmeester,
die bekend stond om zijn harde doch faire trainingsleer,
had zijn manschappen weer tot op het bot weten te motiveren. “Iedereen kon goed met hem. Hij was fanatiek.
Geen man van bijzondere oefenvormen en spelsystemen.
Maar hij eiste wel volledige inzet”, blikt de flegmatieke
centrale verdediger Bertho van Petersen terug.

Hekman was een sociale man.
Niet lullen, maar poetsen

Mirakel
Dat DES überhaupt nog in de race is voor het kampioenschap is een mirakel. Natuurlijk waren de blikken van
de concurrentie in de vierde klasse D vooraf gericht op
de mannen van trainer Henk Hekman. Zij degradeerden
immers uit de derde klasse en wilden niets liever dan zo
snel mogelijk terugkeren. Maar de resultaten in de eerste
seizoenshelft waren verre van perfect. Te vaak eindigden

30

en zo vier wedstrijden vanwege een schorsing moest toezien. Maar de werkwijze van Hekman had effect. Dat had
hij twee seizoenen terug nog bewezen toen hij DES naar
het kampioenschap leidde. Afgelopen winterstop groeide
het team – een mix tussen jong en oud – nader tot elkaar.
Er was concurrentie op zo’n beetje iedere positie, vooral
ook omdat het tweede niet veel onderdeed voor het eerste elftal. Op dinsdag trainden beide teams zelfs samen.

Concurrentie
Niet voor niets heeft Hekman dit seizoen al een beroep
gedaan op 19 spelers. Fijne concurrentie dus voor een
trainer. Neem de keepers. Er waren zeker drie keepers die
een kans maakten om onder de lat bij het eerste elftal te
staan. De eerste seizoenshelft kreeg Roland Kleinjan de
voorkeur. Sinds de winterstop staat de 19-jarige Robert
van der Veen onder de lat. “Ik keepte net een jaartje in het
tweede. De donderdag voor de eerste competitiewedstrijd
na de winterstop kreeg ik te horen dat ik zou spelen. Geweldig natuurlijk.” Naast de ‘basiskeepers’ Kleinjan en Van
der Veen neemt bovendien de talentvolle doelman van de
A-junioren Richard Lohuis dikwijls plaats op de bank.
Net als in de voorgaande duels staat ook deze laatste
wedstrijd tegen Glanerbrug Van der Veen onder de lat.
Naast de jonge doelman mogen ook Kees Jongejan, Joost
Mensink, Bertho van Petersen, Arjan van Petersen, Janwout Fransen, Jeroen Exoo, Jan van Petersen, Henk Mondeel, Freddy Top en Mark Kiel vanaf de aftrap beginnen.
Dezelfde elf die een week terug nog met 0-3 wisten te

winnen van Denekamp. Dankzij die zege en vooral die van
de week ervoor had DES ervoor gezorgd dat er vandaag
nog wat te winnen valt.

Draaiboek lag klaar
In de ene wedstrijd van twee weken terug had het vriendenteam van Hekman namelijk even de wrange nasmaak
van de 0-4 in de herfst weggespoeld. Uit bij SVVN vielen
alle puzzelstukjes op hun plaats. Bij een gelijkspel of zege
kon de thuisploeg in de bloemen worden gezet. Vijf punten
voorsprong met nog drie wedstrijden voor de boeg bedroeg
het gat met DES. “Alles was voorbereid: bier, bloemen, het
hele draaiboek lag al klaar”, vertelt Mark Kiel. Vooral voor
hem was de confrontatie met SVVN bijzonder. Een jaar terug kwam hij over van groen naar rood-zwart. “Ep Lohuis
regelde persoonlijk de overschrijvingspapieren.”
Kiel was er net als zijn teamgenoten alles aan gelegen om
het feestje van SVVN te verstoren. “SVVN was er zo zeker van dat ze kampioen zouden worden, dat wij zoiets
hadden van: prima, maar niet tegen ons.” En dus toog de
selectie tot op het bot gemotiveerd op de fiets naar Groot
Lochter, waar de voorbereidingen op het aanstaande
kampioenschap in volle gang waren. En de vreugde bij het
thuispubliek werd alleen maar groter toen SVVN op 1-0
voorsprong kwam. De tap werd nog maar eens getest en
de bloemen gecheckt. Maar toen kwam er spanning bij de
thuisploeg. Het was koren op de molen voor de vechtmachine van Hekman. DES rook bloed. En door doelpunten
van de rappe Henk Mondeel en clubtopscorer Jeroen Exoo
werd het 1-2. Weg kampioensfeest voor SVVN. “We waren veel
fanatieker en hadden minder last
van de spanning”, analyseert
Kiel. “Een bizarre ontknoping”,
stelt Janwout Fransen.

Kleine kans
De tik kwam aan bij de rivalen van
SVVN. Vorige week werd namelijk
opnieuw verloren, nu van Blauwwitters. En omdat DES dus relatief

En die instelling was aan spijkerharde jongens als Joost
Mensink, Bertho’s broer Arjan van Petersen en Janwout
Fransen wel besteed. “Hekman was een sociale man.
Niet lullen, maar poetsen”, aldus het ‘zuigertje’ Fransen,
die niet terugdeinsde voor een gele kaart meer of minder
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Dat we van zo’n grote achterstand
nog terug konden komen,
had niemand durven hopen
eenvoudig won van Denekamp is het verschil nu nog maar
een punt. En dus is er nog altijd een kleine kans voor DES op
het kampioenschap, al dan niet via een beslissingswedstrijd.
Maar eerst moet op het eigen sportpark Gagelman maar
eens gewonnen worden van Sportlust. En dat is niet makkelijk. De kampioenschapsspanning die zich al enkele weken in de benen van de spelers van SVVN etaleert, toont
zich nu ook bij DES. Het leidt zelfs tot een achterstand.
“Foutje van mij”, geeft de jonge doelman Robert van der
Veen ruiterlijk toe. Maar hij herstelt zich in het vervolg.
Net als de rest van het team. Henk Mondeel brengt de
ploegen weer op gelijke hoogte, maar daarmee is de gevraagde overwinning nog niet binnen. Pas na tachtig minuten verzet breekt Sportlust Glanerbrug. DES komt op
voorsprong en wint uiteindelijk zelfs nog met 3-1.

Grandioos
Een prima resultaat, maar hoe staat het er voor in Drienerlo? De roodzwarte brigade wacht na de eigen gewonnen wedstrijd in spanning af op het hoofdveld. Geen

appjes, geen websites waar
alle tussenstanden te vinden zijn. DES is aangewezen
op de vast telefoonlijn die
de kantine verbindt met het
sportpark in Drienerlo. Tien
minuten voor tijd stond in
Enschede nog en brilstand
op het scorebord. Zou er
daarmee worden afgefloten dan komt de in het programmaboekje aangekondigde beslissingswedstrijd er. Scoort
SVVN, dan blijkt de grandioze comeback van DES dit seizoen net te laat te zijn gekomen.
Tien minuten kunnen lang duren. Spelers kijken met
vragende ogen richting de kantine op Gagelman. En dan
klinkt er plotseling geschreeuw vanuit de kantine. “SVVN
heeft verloren, we zijn kampioen!”. Een mix van ongeloof
en vreugde is van de gezichten af te lezen. Henk Hekman
flikt het weer. Voor de tweede keer leidt hij DES naar het
kampioenschap. Deze keer na een zinderend slot van de
competitie. “Wat een feest. Via de vaste telefoon werd
ook nog eens contact gelegd met A1 die in Denemarken
een toernooi hadden. Daar ging ook het dak eraf. Dat we
van zo’n grote achterstand nog terug konden komen, had
niemand durven hopen. Daar hebben we de bijnaam ‘De
Duitsers im Artzenwald’ aan te danken”, denkt Mark Kiel.
En dat is niet voor niets. Wat. Een. Seizoen.

Vat bier
Voor SVVN waren de druiven aan het einde van het seizoen
1993-1994 bijzonder zuur. De Groot Lochter-bewoners
toonden zich overigens sportieve verliezers. De vereniging
schonk kampioen DES een vat bier. Helaas lukte het de

Het kampioenselftal
We mogen gerust spreken
van een legendarisch elftal als we het over DES 1
in het seizoen 1993-1994
hebben. Grote namen uit
de DES-historie speelden
er in samen. Trainer Henk
Hekman uit Daarlerveen
gebruikte in het seizoen
19 spelers. Die 19 spelers
samen waren uiteindelijk
goed voor 2858 wedstrijden en niet minder dan 446
doelpunten in DES 1.
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Speler
Freddy Top
Joost Mensink
Bertho van Petersen
Jan van Petersen
Kees Jongejan
Arjan van Petersen
Jeroen Exoo
Mark Kiel
Janwout Fransen
Henk Mondeel
Robert van der Veen
Gerrit Timmermans
Roland Kleinjan
Dick Bergman
Richard Zwiers
Robert Titsing
Arnold Melenboer
Marcel Borkent
Roy Hemmink

Aantal
wedstrijden

Aantal
doelpunten

Totaal wedstrijden
DES 1

Totaal doelpunten
DES 1

22
21
21
21
20
20
20
20
18
14
12
12
10
10
9
7
5
4
3

7
5
3
3
1
2
9
8
1
6

222
283
152
35
116
273
235
222
214
138
142
164
87
287
116
46
68
4
54

43
45
6
4
3
18
59
51
8
33

1
3

1

39
115
13
2
3
1
3

mannen van Henk Mennegat niet om via de nacompetitie
alsnog te promoveren. Henk Mennegat zouden we overigens later nog terugzien als trainer van ons eigen DES.

Vierde
klasse,
19931994

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Club
DES
SVVN
Kloosterhaar
ON Almelo
Drienerlo
Voorwaarts
BZSV Blauwwitters
Daarlerveen
Sportlust Glanerbrug
SP Denekamp
Hulzense Boys
SVV’56

W
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

W
13
13
13
12
11
10
10
7
7
4
3
2

G
6
5
5
4
3
3
3
6
4
6
5
4

V
3
4
4
6
8
9
9
9
11
12
14
16

Pt
32
31
31
28
25
23
23
20
18
14
11
8

V-T
50-34
46-20
46-22
42-34
33-29
44-37
44-37
28-36
34-44
23-53
26-45
23-46
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DES-familie in beeld: Familie Mensink

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!

Thuis op Gagelman
In deze editie van ‘DES-familie’ een gezin dat bijna roodzwart denkt, droomt en doet. Een gezin dat bestaat uit
zes personen en allemaal zijn ze op enige wijzig betrokken bij DES. Uiteraard als voetballer, maar ook als trainer,

toernooi halen! Mocht u voor uzelf ondertussen ‘Wieben-ik’ spelen dan blijft er nog maar één plaatje op het
bord overeind staan. Dit moet de familie Mensink wel zijn.

Alle dagen sport;
Aan de Spijkerweg
maakt de wasmachine
waarschijnlijk
overuren en draait ook de
droger op volle toeren.
Sandra: “Het is niet
alleen voetbal, maar
sport in het algemeen en dat brengt inderdaad nogal wat
sportwas met zich mee. Ons gezin bestaat uit vijf voetballers. Joost, Sven en

Alle dagen sport, al draait het wel
veel om de voetbal binnen ons gezin
scheidsrechter, jeugdcoördinator, of lid van de A-com.
Een gezin dat al vele kampioenschappen gevierd heeft en
jaarlijks maar één doel nastreeft: de finale van het mix-

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

Aesy Liften B.V. Nederland | Mercurion 30, 6903 PZ Zevenaar
Telefoon: 0316-246246 | E-mail: info@aesyliften.nl
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QUINT: "LAAT MAAR
WETEN WANNEER IK EEN
WEDSTRIJD MAG FLUITEN"
Twan geven training. Sven sport tevens veel bij zijn opleiding en geeft ook nog training bij de Zweef voor zijn TC3.
Ik sport zelf regelmatig bij Basic Fit. Dus inderdaad: alle
dagen sport, al draait wel veel om de voetbal binnen ons
gezin.”
De vrijdagavond is waarschijnlijk één van de weinige
avonden dat iedereen thuis is. Een avond die dan ook gekoesterd wordt. Vooral de zaterdag staat in het teken van
DES. Om 8:00uur wordt er dan eerst brood gehaald, daarvoor of daarna heeft ieder zijn eigen programma van het
thuis of uit spelen of coachen van zijn of haar team. Zo
rond de klok van 17:30 is iedereen thuis (kan ook weleens
wat later zijn) en wordt er meestal samen gegeten.

DES als tweede familie:
Net als bij velen was het bij de familie Mensink niet meer
dan vanzelfsprekend dat er voor sportpark Gagelman gekozen werd. Joost: “Mijn familie was al een echte DES-familie. Alleen mijn vader en broer hebben een tijdje bij de
groen-witten gespeeld. Als je zo ongeveer 40 jaar bij een

club rondloopt, dan zou je wel kunnen zeggen dat het als
een tweede huis voelt en dat is ook het gevoel wat ik bij
vv DES heb. Het is een familie waar gelukkig niet iedereen
het met elkaar eens is, maar wel voor elkaar klaar staat
wanneer dat nodig is. Een geweldige club waar voor iedereen een plek is om voetbal te beleven of gewoon om
naartoe te gaan om mensen te ontmoeten.” Sven kan dit
alleen maar beamen: “DES is een club waar ik al jaren kom
en waar ik nog jaren zal komen als het aan mij ligt. Het is
een gezellige club en er hangt altijd een goede sfeer. Voor
mij is het DES-gevoel het moment dat er een wedstrijd
wordt gewonnen en dat dan iedereen meeleeft met dat
team.”

Actieve familie!
Veel voetballers zijn lid van een vereniging, trainen hier,
spelen wedstrijden, genieten na die tijd van een natje en
een droogje en laten het daarbij. Zo niet de familie Mensink:
Joost, Sven en Twan zijn trainer, Sandra is lid van de A-com
en Quint is in het bezit van een scheidsrechtersdiploma.
Hij fluit zo nu en dan een wedstrijd bij de E en F, maar zou
dit eigenlijk nog veel vaker willen doen: “Laat maar weten
wanneer ik een wedstrijd mag fluiten.” Een betere plek
voor een oproep is er niet!
Sandra is jarenlang lid geweest van de Acom (activiteitencommissie). Ook dit was eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Als de hele familie betrokken is bij DES vind ik dat je
zelf ook wel iets voor de club mag doen. De A-com vond
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ik het best bij me passen. Met elkaar bijvoorbeeld het
mixtoernooi organiseren, voetbalkampen naar Aalborg
en Oss en daarnaast ‘gewoon’ meedenken en bijspringen waar nodig. Geweldig om te doen en mee te maken.
Sandra is daarnaast ook trots op haar actieve kinderen bij
DES. “DES is een leuke en gezellige club en voetbal is een
mooie teamsport. Goed om daar je energie in te stoppen.”
Sven en Twan voetballen samen in JO19-1. De een als verdediger, de anders als keeper. Quint is speler van JO15-1.
Ook Roos heeft het voetballen al op vroege leeftijd ontdekt. Natuurlijk zijn haar voetballende broers hier debet
aan. Ze weet zich tussen al die voetballende heren thuis
desalniettemin goed staande te houden. Zelfverzekerd:
“Natuurlijk leer ik wel wat van ze, maar ik speel ook al
vanaf mijn vierde hockey en dat lijkt er qua spel wel op.”
Joost is maar wat trots op zijn voetballende kinderen en
ziet in alle vier wel iets van zichzelf terug: “Bij alle vier heb
je in wedstrijden en trainingen van die ‘aha-momenten’
en weet je in die
situatie al wat er
gaat
gebeuren.
Neemt niet weg
dat de ze alle vier
verschillend zijn in
speelstijl, fanatisme en inzet en dat
maakt het geweldig om ze te zien
spelen.”

Trainerschap!
Het trainerschap zit de familie Mensink in de genen. Joost:
“Ik ben al enige tijd verbonden aan vv DES, waar ik met
name de laatste jaren de jeugd zo breed mogelijk probeer
op te leiden en ze, op basis van mijn ervaring, voorzie van
de nodige voetbalkennis.” Dit uiteraard wel op zijn geheel
eigen wijze. Samen met Jelle van Egmond en Bertho van
Petersen heeft Joost vele jaren geleden een vervolg gegeven aan de eerste lichting mini’s van toenmalige trainer
Emil Staman. Een aantal van deze spelertjes speelt nu in
JO19-1 en zijn wat mij betreft wel klaar voor een volgende
stap.
Dit seizoen traint Joost twee elftallen, te weten meiden onder 13 jaar (MO13-1) en jongens onder de 15 jaar
(MO15-1). Op zaterdag is het dan weleens kiezen, maar
voor dit seizoen is er met Roos afgesproken dat hij in eerste instantie bij de meiden aanwezig is. Als er daarna nog
ruimte over is, gaat hij ook zoveel mogelijk bij de heren
kijken. Dit kan gelukkig door de fantastische overige
begeleiding door
Natasja,
Jeroen,
Herrald en Martijn.
Na de training van
de jeugd schuift
Joost op dinsdagavond ook nog aan
bij DES 1 om Harry
daar waar nodig te

Het zou geweldig zijn
als Sven, Twan en Quint
uiteindelijk met elkaar in
DES 1 komen te voetballen
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ondersteunen en als het inpasbaar is ben ik op zaterdag
bij de thuiswedstrijden ook aanwezig. Gelukkig blijft er op
donderdagavond, na het verzorgen van de training aan
de jeugd, ook nog tijd over om zelf een balletje te trappen
met de spelers van 35+.

kan staan.” Alle drie zijn ze het erover eens dat een goede
trainer in ieder geval authentiek moet zijn, geduld moet
hebben en niet bang moet zijn om een foute beslissing
toe te geven.

Toekomst!
Twan en Sven zijn ook trainer bij de jeugd. Joost heeft
wat dat betreft zijn ervaring overgedragen op zijn zoons.
Ondanks dat ze alle drie wel een eigen aanpak hebben,
is de drive bij hen hetzelfde: jeugdspelers beter maken,
oog hebben voor de begeleiding en ze bovenal plezier laten beleven aan het spelletje. Thuis worden niet alle trainingen uitvoerig doorgenomen, maar weten de heren wel
wat ze aan elkaar hebben. Mochten er op trainingsvlak
vragen zijn, dan wordt
de (opbouwende) feedback niet geschuwd.
Joost: “Het is geweldig
om mee te maken wanneer spelers, met af en
toe een klein duwtje in
de rug, zelf ervaren dat
ze vooruitgaan en hier
veel plezier aan beleven.
De opgedane kennis van
succes stimuleert het
enthousiasme en de gedrevenheid om scherp
te blijven voor de toekomst.”
Ook Sven en Twan kennen ondertussen het
klappen van de trainerszweep. Sven: “Twan is een fanatieke trainer die de
jongens altijd beter probeert te maken. Hij is streng als
het moet. Verder is hij altijd enthousiast en gaat hij leuk
met de jongens om. Hij zorgt voor een goede sfeer in het
team.” Twan is over Sven al even positief: “Sven is een
fanatieke trainer die de spelers graag iets wil leren. Hij is
een enthousiaste trainer die goed voor een groep spelers

Op de vraag wat doelen zijn op voetbalgebied blijkt dat
de familie Mensink goed weet wat ze willen. Quint heeft
hierin de grootste plannen: “Net zo’n talent worden als
Mbappe (speler van PSG) en speler worden van Barcelona.
Mocht dat niet lukken, dan word ik piloot en vlieg ik Mbappe overal naartoe.”
De toekomstplannen van Twan en Sven zijn meer op Gagelman gericht: allebei hopen ze het eerste te halen en
willen ze graag kampioen worden met JO19 en
de teams die ze trainen.
Roos houdt het nog iets
algemener:
“Gewoon
heel veel plezier houden in het voetballen
en hopelijk nog een keer
kampioen worden! O ja,
en het Nederlands elftal halen en net zo goed
worden als Lieke Martens!”
En Joost? Die heeft niet
echt een doel, maar
spreekt mee een wens
uit: “Samen genieten
van wat je hebt, geeft en
mag krijgen. Verder zou
het geweldig zijn als Sven, Twan en Quint uiteindelijk met
elkaar in het eerste komen te voetballen.”
Blijkbaar is voor Joost het (bijna) jaarlijks behalen van de
finale van het mixtoernooi tijdens de familiedag geen doel
an sich, maar meer een vanzelfsprekendheid. Wat zijn geheim is? Daarover laat hij zich niet uit…

Joost: “De opgedane
kennis van succes
stimuleert het
enthousiasme en de
gedrevenheid om scherp
te blijven voor de
toekomst”
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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.
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DES organiseert
zesde editie van het
Twents Voetbalquiz
kampioenschap
De zesde editie van het Twents Voetbalquizkampioenschap vindt op vrijdagavond 26 januari 2018 plaats in de kantine
van vv DES te Nijverdal. De eerste vijf edities waren een groot succes met ieder jaar bijna 150 deelnemers die strijden om
de titel ‘Grootste voetbalkenners van Twente’. Naast meerdere teams van de gastheer van de avond, voetbalvereniging
DES, doen er teams met deelnemers uit heel Twente en (ver) daarbuiten mee aan deze strijd.
Komend jaar verwachten we wederom een felle strijd en een volle bak. Strijd ook mee en geef je nu snel op voor het
Twents Voetbalquizkampioenschap 2017 en maak kans op de felbegeerde titel en bokaal.
Er is plek voor maximaal 30 teams dus meld je snel aan want de afgelopen twee edities zaten we helemaal vol.

Info 2018
Wanneer? Vrijdagavond 26 januari 2018
Waar? Kantine vv DES in Nijverdal (Duivecatelaan 10)
Hoe laat? Inloop vanaf 19.30 uur. Quiz begint om 20.00 uur

Kosten? Slechts 2 euro per deelnemer,
betalen kan op de avond zelf.

Alleen voor Tukkers? Nee, zeker niet. Iedereen kan

en eindigt rond 23.00 uur

meedoen. Graag zelfs.

Hoeveel deelnemers per team? De deelnemende teams

Opgeven? kan via www.voetbalquizmasters.nl/twente

mogen uit maximaal 5 deelnemers bestaan

Uitnodiging Shoarmatoernooi
Net als voorgaande jaren wordt ook
dit jaar het Shoarmatoernooi georganiseerd. Het shoarmatoernooi wordt
georganiseerd voor alle trainers en
leiders, bestuursleden, leden technische en activiteitencommissie, bestuur supportersvereniging, redactie
InVorm, bezorgers magazine, clubscheidsrechters, barcommissie en
schoonmaakploeg.
Kortom: Voor iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze
CLUB!
Het shoarmatoernooi wordt gehouden
op zaterdag 30 december in sporthal
het Ravijn.
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Je wordt verzocht om 08.45 uur aanwezig te zijn. Om 09.00 uur wordt de
eerste wedstrijd gespeeld. Vanaf dan
zul jij je uitzonderlijke verrichtingen
moeten vertonen aan je medesportvrienden. Na afloop van het toernooi,
rond 14.00 uur, is er in de kantine de
gelegenheid een hapje (een heerlijk
broodje shoarma) en een drankje te
consumeren. Zo als in het verleden al
vaker is gedaan, is er weer een verloting! Deze zal wederom bestaan uit
kleinigheden of ludieke dingen uit jullie kerstpakketten. Deze graag na het
toernooi in te leveren (in de kantine) bij
de organisatie.

Kijk op onze website voor de teamindelingen!
Let op:
• Neem zelf sokken en een broekje
mee.
• Kan je niet? Wil je je dan afmelden
bij de organisatie (a-com@vvdes.nl)
• Sta je niet ingedeeld en wil je toch
meedoen? Geef dit dan door aan de
organisatie.
Wij hopen op een sportieve
en gezellige dag!

Voetbalvereniging DES doet mee met een leuke actie
van onze sponsor Wijn- & Whiskyhuis Nijverdal. Je
ontvangt bij elke 10 euro die je besteedt een Golden
Coin. Deze doe je in een speciale ‘DES-bus’ die in de
winkel staat. Hoe meer Golden Coins er voor vv DES
worden gespaard in de periode van 1 december t/m
St. Patrick’s Day op 17 maart 2018, hoe meer geld we
krijgen van de totale 2500 euro. Zie de posters voor alle
info. Er zullen ook regelmatig speciale acties komen.
Jullie sparen toch ook mee?
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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

Laat je auto wassen
bij Splash Carwash
en verdien geld voor
voetbalvereniging DES
Splash Carwash heeft een actie bedacht waarvan de voetbalclubs in de gemeente Hellendoorn kunnen profiteren.
Het bedrijf heeft een bedrag van maximaal € 6.000,- beschikbaar. Dit bedrag kunnen de clubs onder elkaar verdelen.
Om dat te regelen is ClubSupport opgericht. Met ClubSupport kunnen de leden van de lokale voetbalclubs in Nijverdal,
Hellendoorn, Hulsen en Haarle geld sparen voor hun club. Het enige wat je hoeft te doen is je auto laten wassen op
programma 1! Per wasbeurt doneert Splash Carwash € 1,50 aan de betreffende club.

Deze actie is verlengd
tot eind februari 2018
De actie begint op 4 oktober en loopt tot eind februari
2018. Splash Carwash is gevestigd op industrieterrein ’t Lochter’.

Hoe gaat deze actie in z’n werk?

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

Wanneer je bij de wasstraat komt en aangeeft dat
je meedoet aan ClubSupport, ontvang je een kaartje
met een unieke code. Op de website van ClubSupport (www.supportdeclub.nl) kun je de code invoeren en aangeven welke club je steunt. Voor elke
stem op voetbalvereniging DES doneert Splash
Carwash € 1,50 aan onze mooie vereniging. Dat
is het! Daarnaast is ‘live’ te zien hoeveel er voor
voetbalvereniging DES is gespaard en hoeveel andere clubs inmiddels hebben gespaard.
Help voetbalvereniging DES aan een mooi bedrag!
Aan deze actie in Nijverdal/Hellendoorn doen zes
voetbalclubs mee, dus er is competitie! Splash
Carwash heeft maximaal € 6.000,- beschikbaar
voor de clubs. Het is aan de leden en supporters
van voetbalvereniging DES om te bepalen hoeveel er voor onze vereniging wordt gespaard.
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VAN DE VELDEN:
DES JO13-1
DES JO 13-1 bestaat uit 13 spelers. 3 spelers (Tom, Mathe
en Nick) zijn overgebleven van de JO 13-1 van vorig seizoen en dit seizoen kwamen daar dus 10 nieuwe spelers
bij: Luca, Milan, Rune en Giel van JO 13-2 van vorig seizoen
en Ruben, Bas, Stijn, Thijs, Wouter en Rick van JO 11-1 van
vorig seizoen. Een bijna compleet nieuw team, dat voetballend gezien dus behoorlijk aan elkaar moest wennen, maar
gedurende het seizoen steeds beter is gaan voetballen.
Het seizoen begon met 2 bekerwedstrijden waarvan er 1
werd gewonnen en 1 gelijkgespeeld, met als resultaat het
bereiken van de tweede ronde. Daarin is Bergentheim JO
13-1, de kampioen van onze competitie, onze tegenstander. Wij voetballen in de tweede klasse en moeten op het
moment van schrijven nog 2 competitiewedstrijden spe-
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len: tegen Voorwaarts en Hardenberg 85. Op dit moment
staan wij op een tweede plaats met 6 gewonnen en 2 verloren wedstrijden.
De aanvoerder van het team is Nick en het team wordt getraind door Frank Lammers en Sven Mensink. De leiders
van het team zijn Patrick Maneschijn en Jan van Egmond.
Patrick en Jan hebben het ongeveer op de helft van de
competitie overgenomen van Richard Mulder, die zijn functie helaas niet meer kon combineren met zijn privéleven.
Onze doelstelling is dat de jongens plezier in het voetbal
blijven houden, maar natuurlijk willen wij proberen verder
te komen in het bekertoernooi en zo hoog mogelijk te eindigen in de competitie.

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

Telefoon (0548) 61 05 55

|

Internet www.keulen.com

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

Grote inzamelingsactie
oud ijzer!
Op een nader te bepalen zaterdagmorgen in het voorjaar
van 2018 vindt er een grote inzamelingsactie van oud ijzer
plaats op de parkeerplaats bij de kantine. Van 10.00 uur tot
ongeveer 14.00 uur kunnen alle metaalsoorten ingeleverd
worden. Er zal een container geplaatst worden waar het
metaal direct ingeworpen kan worden. Het is ook mogelijk
om je adres door te geven, dan komen we met een aanhanger bij je langs om het materiaal op te halen.
Is de garage aan een opruimbeurt toe? Bewaar dan het
oude ijzer, RVS en aluminium. Ook alle huishoudelijke ap-

paraten zijn van harte welkom. Houd hier dus NU al rekening mee en begin alvast oud ijzer te sparen/bewaren om
het straks in te leveren.
Voor vragen of om door te geven waar we oud-ijzer kunnen
ophalen kun je contact opnemen met:
Harry van Driel
hvandriel@vvdes.nl
06-14723244

KAMPIOEN: DES JO19-2
Elders in dit blad kon u al lezen dat DES JO19-2 dicht bij het
kampioenschap was, vlak voor het verschijnen van deze
editie kunnen we u melden dat het hen is gelukt! Met een
klinkende overwinning op SV Enter werd op zaterdag 16
december de titel veroverd. De ploeg wist goed om te gaan
met de spanning die een kampioenswedstrijd nu eenmaal
met zich meebrengt, hield het hoofd koel en kwam nooit in
de problemen. Na 45 minuten was met 0-3 de buit al bijna
binnen; na de rust werd er nog 2 keer gescoord en met een
0-5 eindstand op het bord kon er feestgevierd worden.
Kijk op onze website voor meer foto’s en het verslag van
deze geweldige prestatie!
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week vooraf werd de wedstrijd door het team bestempeld
als “de klassieker”. Er werd die zaterdag een wedstrijd gespeeld die van Champions League niveau was. 2-12 was
de eindstand na een ware voetbalshow. De weg naar een
kampioenschap met louter overwinningen lag nu open.
Alles werd gewonnen en toen kwam de laatste thuiswedstrijd waarin we kampioen konden worden. Vanaf minuut
1 was duidelijk dat ook deze wedstrijd gewonnen ging
worden. Met uiteindelijk een 11-4 eindstand kon de kinderchampagne ontkurkt worden. Daarna was er een grandioos feest met een rit over Nijverdal in de huifkar, taart,
patat, kampioenstruien en kampioensoorkondes. Het hele
weekend werd er van nagenoten door spelers en ouders.

val in de verdediging belandde en dit zo sterk deed dat hij
er nooit meer is weg gegaan. Rens Scheppink die als middenvelder het overzicht bewaart en het spel super verdeelt. Tijl Harbers die als middenvelder kracht, snelheid
en techniek koppelt aan een fantastisch afstandschot.
Quinn Harmsen die als middenvelder de enige veldspeler met een linkerbeen is en een mooie techniek koppelt
aan een ongekende winnaarsmentaliteit. En Stijn van der
Veen die als aanvaller naast goaltjesdief ook veel assists
levert aan zijn teamgenoten en daarmee aantoont een
goed overzicht te hebben.
Een team dat niet bestaat uit winnaars van morgen, maar
uit winnaars van vandaag, morgen én verre toekomst.

De spelers die dit hebben gerealiseerd zijn: Yoek Fransen
de keeper die onwijze stappen heeft gemaakt, een prachtige reflex heeft en mooi atletisch kan duiken. Milan Melenboer die als verdediger beresterk is en altijd sterk mee
opkomt. Collin Tuller die de rust achterin bewaart en een
prachtige sierlijke techniek heeft. Levi Minkjan die bij toe-

KAMPIOEN: DES JO9-1
WINNAARS VAN
VANDAAG ÉN MORGEN
De KNVB besloot afgelopen zomer om voor de JO9 en JO8teams geen standen meer bij te houden. Dit was een aanbeveling uit het rapport “Winnaars van morgen”. Dit rapport werd geschreven door de KNVB om in de toekomst
weer te kunnen winnen van toplanden als Frankrijk,
Spanje en Duitsland. Om in de toekomst weer te winnen
gaan we de jongste jeugd leren dat winnen niet belangrijk
is. Snapt u het nog? De wereld op de kop. Gelukkig besefte
JO9 dat naast de technische ontwikkeling van iedere speler en plezier in het spel ook willen winnen een onmisbare
pijler is. En dus werd er vol vertrouwen begonnen aan de
najaarscompetitie.
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DES werd ingedeeld in een competitie met JO9-1 teams
van gerenommeerde clubs als Lemelerveld, PH, DETO,
Vroomshoopse Boys en De Zweef. De doelstelling vooraf
was kampioen worden. Tot verbazing van iedereen was
bij de eerste 3 speelronden gelukkig nog wel een stand te
zien. Na 3 speelronden hadden alleen DES en Lemelerveld
alles gewonnen. Toen verdween de stand. Afgesproken
werd dat als alle wedstrijden gewonnen zouden worden
de jongens alsnog een kampioensfeest zouden krijgen.
Wedstrijd na wedstrijd werd er gewonnen en toen kwam
de uitwedstrijd bij Lemelerveld. De tegenstander die dus
na 3 speelronden samen met DES bovenaan stond. In de
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Column:

De gepamperde samenleving,
de reden van het verval
van het Nederlandse voetbal!

VAN DE VELDEN:
DES MO13-1 en DES MO13-2
De MO13 is een zeer hechte en enthousiaste groep en is
er zowel op de training als tijdens de wedstrijden een zeer
goede opkomst. De totale groep bestaat nu uit 23 meiden.
In de leeftijd van 8 t/m 13 jaar. Beide teams trainen gezamenlijk. De trainers en begeleiders hebben het doel om
de groep bij elkaar te houden. Hun motto is “Sportiviteit
en plezier maken”.
DES MO13-1 is het seizoen gestart met 12 meiden. Het
team speelt op een heel veld, met aanvulling van MO15-1.
In de voorbereiding is de groep gegroeid, mede door het
succes van het Nederlands Dameselftal. Vorig seizoen
was de start erg moeilijk, doordat het spelen op een groot
veld voor veel meiden nieuw was. Dit was een leerfase.
Inmiddels is de groep vanaf de zomer 2017 opgedeeld
in 2 groepen: MO13-1 (elftal, speelt op een heel veld) en
MO13-2 (zevental, speelt op een half veld).
Trainers en leiders van MO13-1 zijn Joost Mensink en
Martijn Volkers. Natasja Nijenhuis verzorgt achter de
schermen de randzaken (denk aan wedstrijdindeling,
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rijschema’s en groepsapp). Arjan Karkdijk is de vaste
grensrechter. MO13-1 speelt nu boven verwachting mee
in de top 5 van de competitie.
MO13-2 is een groep jonge meiden met een groot verschil
in balvaardigheid en leeftijd. Op dit moment verliest deze
groep veel wedstrijden, maar het enthousiasme is volop
aanwezig. Met veel plezier knokken deze meiden voor een
beter resultaat. Er is besloten om na de winterstop met
deze groep te starten in de MO11. Carla Cloudt is begeleidster en verzorgt deze groep meiden.
Team MO13-1 bestaat uit; Lonneke Schotman, Yarna van
Vlimmeren, Jana Felix, Suze Karkdijk, Kayleigh Sahuwat,
Lisa Volkers, Lieke Scholten, Eline Vos, Lisa Altena, Ashanty Manahua, Roos Mensink, Nina Jansen, Liv Nijenhuis,
Roos Hemmink en Isa Onverzaagt.
Team MO13-2 bestaat uit; Kim Cloudt, Tess Scheppink, Joy
Huesken, Lise Braamhaar, Vere Ulkeman, Mara Knobben,
Ilse Dijkman, Suus ten Berge.

Het Nederlandse voetbal is al jaren in verval. Geen eindtoernooien meer, Nederlandse clubs die Europees gezien
niet mee kunnen komen en ‘grote’ transfers blijken geen
succes. Het moet anders, het roer moet om. Daar zijn
we het allemaal over eens. Er is geen journalist of voetballiefhebber die dat niet zegt. Maar wie zegt er, of nog
beter, wie weet er hoe het wel moet? Nee, ik heb ook niet
de wijsheid in pacht. Zeker niet, maar ik kan wel analyseren en om mij heen kijken en dit vergelijken met 10 tot
15 jaar geleden. Tevens ben ik mij bewust dat ‘vroeger’
echt niet alles beter was, maar sommige dingen…
Stortbuien, hagel, de eerste sneeuwvlok en bevroren
velden. De winter is in aantocht! Een periode waar menig voetballer tegenop ziet en zich wil weren tegen de
invloeden van het weer. Juist in deze periode worden
de mannen van de jongens gescheiden. De echte kerels
staan op. De echte kerels snoekduiken na de training
nog even in die grote plas water. De echte kerels laten
de maillots in de kleedkamer liggen en doen een stap
extra om warm te worden. Gebeurt dit nog? Natuurlijk
gebeurt dit nog. Het is weliswaar incidenteel, maar het
gebeurt nog. Maar de gepamperde Nederlandse cultuur
en regelgeving helpen hier niet aan mee. Wanneer het
enigszins koud wordt stoppen wij met voetballen (mocht
het plots toch doorgaan, dan zijn de maillots binnen 1
dag uitverkocht), wanneer kinderen die snoekduik toch
maken krijgen ze straf van hun ouders en/of club en de
trainingsvelden zijn verlaten. “Het is veel te koud/nat
om te trainen voor mijn kind”, aldus sommige ouders van
tegenwoordig.
Deze mentaliteit is in mijn ogen de reden van het verval

van het Nederlandse voetbal. Iedere Nederlandse voetballer is technisch begaafd en daarmee lopen wij voor op
andere landen. Maar fysiek en qua mentaliteit worden
we aan alle kanten voorbijgelopen. Bij ieder tikje liggen
‘onze’ voetballers huilend op de grond, bij temperaturen
onder de 10 graden dragen ‘we’ handschoenen en wanneer ‘we’ commentaar (lees: opbouwende kritiek) van
een teamgenoot krijgen, hebben ‘we’ meteen een antwoord paraat, in plaats van dit te slikken en te accepteren. Ik denk dat dit gedrag (bijna) niet af te leren is. Dit
gedrag wordt er met de paplepel ingegoten in de jeugd.
In de jeugd waar wij te beschermend opgevoed worden,
wat ervoor zorgt dat wij van suiker worden in plaats van
staal.
De toekomst van het Nederlandse voetbal begint in de
jeugd. Dat weten we allemaal. Maar naar mijn mening
begint de toekomst van het Nederlandse voetbal bij ons
allemaal. We moeten stoppen met het ‘huilen’ en onze
rug gaan rechten. Ook al vriest het, hagelt het, of raken
we ingesneeuwd. Ouders, laat uw kind kind zijn. Laat
hem/haar die snoekduik maken en daardoor een verkoudheidje oplopen. Laat uw kind het veld opgaan zonder maillots, thermo-ondergoed, verwarmde zolen en
handschoenen. Laat ze de strijd aangaan met zichzelf
en met de elementen. Pampers uit, strijdbijl aan!
Ps. Kent iemand een goede website voor handschoenen?
Ik heb een hekel aan koude handen!
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