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Van de redactie
De winterstop ligt alweer een tijdje achter ons en doordat het nog even
flink doorwinterde, werden er ook in maart nog diverse wedstrijden afgelast. Ondanks deze voetballoze zaterdagen werd er tijdens de winterstop
gelukkig veel georganiseerd voor onze leden. Nu is het weer omgeslagen
en is het heerlijk weer om te voetballen en te trainen. Voor we het weten
zit de competitie er op en kunnen we ons gaan voorbereiden op het nieuwe
seizoen. Eerst hebben we nog een nieuwe InVorm, de derde van dit seizoen.
In deze editie weer een aantal leuke interviews en natuurlijk de vaste rubrieken. Zo is het weer een goed gevuld magazine geworden. Wij wensen u veel
leesplezier!
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Drukkerij Ponsteen
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van de
voorzitter
Een wisselvallige, zeer strenge winter
zorgde voor een vreemd verloop van
de competities en heeft een aangepast restprogramma met zich meegebracht. De vrije weekenden eind april
en begin mei staan al op diverse wedstrijdprogramma’s en ook doordeweekse wedstrijden zijn aan de orde
van de dag. De dit seizoen voor het
eerst aangepaste competitieschema’s
zullen door de KNVB worden geëvalueerd en men zal bekijken welk vervolg
hieraan gegeven wordt.
Of onze teams succesvol zullen zijn,
is nog te vroeg om te zeggen, maar
een behoorlijk aantal teams staan er
dit seizoen goed voor en dat stemt tot
tevredenheid. Met name ”de oudste”
Jeugd doet het erg goed en dat biedt
nog meer perspectief naar de toekomst toe.
Vooruitlopend op de zomer kunnen we
melden dat DES bezig is om een Heracles ”Soccer Camp” te organiseren. Dit
evenement zal, zoals het er nu naar
uitziet, plaats gaan vinden van 27 t/m
29 augustus. Een prachtig affiche voor
onze club en alle voetballiefhebbers.
Nadere mededelingen zullen volgen
zodra de organisatie meer definitieve
vorm krijgt. Over zomer gesproken…
Kunstgras op Gagelman is in diverse overleggen met de Gemeente en
mede sportparkgebruikers onderwerp
van gesprek en realisatie van 2 voetbalkunstgrasvelden lijkt vooralsnog
haalbaar, waarbij de termijn van aan-

leg al in de nabije toekomst zou kunnen plaatsvinden. Of deze zomer al
de schop in de grond gaat hopen wij
u binnenkort te kunnen laten weten.
Voor de zomer zijn een groot aantal
vrijwilligers druk met een aantal verbeteringsprojecten. De dakbedekking
van onze kantine wordt vervangen en
we zijn bezig om de ramen op de verdieping te gaan vervangen voor HR++
ramen. Ook het voltooien van de nieuwe reclamebordophanging langs ons
hoofdveld staat hoog op de lijst.
Ook vv DES is op weg naar een rookvrije sportaccommodatie. De gemeentelijke sportaccommodaties in de
veertien Twentse gemeenten moeten
volledig rookvrij worden. Dat betekent
dat op en in sportparken en -hallen
die eigendom zijn van de gemeente niet meer gerookt wordt. Om dat
voor elkaar te krijgen is een actie- en
stappenplan ontwikkeld. De ambitie
om tot rookvrije sportaccommodaties
te komen is onderdeel van de nota
Sport en Bewegen in Twente, waarin de gezamenlijke Twentse visie op
sport en bewegen is omschreven. Alle
gemeentebesturen in Twente hebben
dit document inmiddels goedgekeurd.
Rookvrije sportaccommodaties zullen
er niet van de ene op de andere dag
zijn, is in de nota vastgesteld. Niet-roken is dan wel steeds vaker de norm
bij steeds meer organisaties, zoals in
het onderwijs en de medische sector,

maar de wet biedt momenteel nog
geen aanknopingspunten voor een
rookvrije ruimte in de buitenlucht. Dat
maakt handhaving moeilijk. Wel wordt
het rookverbod in 2020 uitgebreid, bijvoorbeeld naar schoolterreinen.
Waar we naartoe moeten, is dat iedereen het roken rond het sportveld ongepast vindt. Net als bij de ziekenhuizen
in de regio zou ook het roken binnen
een ruime straal rond een sportvoorziening niet geaccepteerd moeten
worden. Zeker niet als daar kinderen
bij zijn. De gezamenlijke Twentse visie
gaat uit van de gedachte dat sport en
beweging het bindend element is in de
regionale samenleving en van groot
belang is voor vitale en gezonde inwoners. De veertien gemeenten streven
naar een leven lang sport en bewegen
en willen ervoor zorgen dat er voor iedereen in elke levensfase een passend
aanbod is.
De Twentse insteek richt zich met
concrete acties op vijf thema’s:
kwetsbare groepen/gehandicaptensport, ontwikkeling en ondersteuning
van talent, evenementen, sportaccommodaties met een bovenlokale
betekenis en sport en bewegen voor
een vitale en gezonde samenleving.
Dus op naar een rookvrije accommodatie …
Met vriendelijke groet,
voorzitter vv DES
Henny Broekman
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10 vragen aan
gerrit Hengstman
1. Hoelang volg je het 1e elftal al? En als je het DES 1 van
nu vergelijkt met het DES 1 van toen, wat is er dan
veranderd aan het voetbal en de spelers?
Ik volg het eerste al vanaf de jaren ‘50, dus dat is al een
geruime tijd. Het niveau is helaas wel naar beneden
gegaan. Zo deden we vroeger mee voor het landskampioenschap. Verder leek het team vroeger een hechtere
groep te zijn; tegenwoordig zijn het meer individuen.

2. Bekijk je alle wedstrijden van DES 1?
Normaal gesproken ben ik elke thuiswedstrijd van het
eerste langs de lijn te vinden.

3. Volg je nog meer teams dan het 1e elftal?
Vroeger volgde ik de teams van mijn zoons. Op dit moment volg ik alleen nog het 1e elftal van DES. Soms ga
ik ook een kijkje nemen bij Hulsen. Naar SVVN ga ik
echter nooit.
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4. Kun je vertellen wat DES voor je betekent?

Ik vind het een matig seizoen, het eerste is niet
constant genoeg. We geven te vaak een voorsprong
weg en weten eenvoudige wedstrijden niet altijd te
winnen. Daardoor maken we het ons zelf onnodig
moeilijk.

5. Wie is je favoriete DES-speler uit het huidige 1e
elftal en waarom?

9. Wat was de mooiste/beste wedstrijd van dit
seizoen?

Alex Tatranov, omdat hij een technisch hoogstaande
voetballer is. Hij kan een balletje perfect neerleggen.
Verder ben ik ook een grote fan van Jasper Bunskoek,
dat is een erg sympathieke vent.

10. Wat zou je tegen het 1e elftal willen zeggen en wil
je zelf nog wat kwijt?

6. Wie is de beste DES-speler ooit en wat maakte hem
zo bijzonder?

Het zou mooi zijn als er in het eerste beter gecommuniceerd wordt en het een hechter team wordt. Dan valt
er uit dit team nog meer te halen.

De beste speler ooit is Kas Woudsma, maar ik zou ook
graag de volgende spelers willen noemen. Herman
Zwiers vond ik altijd erg goed, hij was linksbuiten en
kon vanaf de cornervlag zo een bal indraaien. Verder
had je de spits Rudy Poelakker, hij was een keer disciplinair gestraft en mocht niet meedoen, maar toen we
1-0 achter stonden moest hij er toch in en wonnen we
dankzij hem met 2-1. Ook had je Henk Boensma, hij
stond bekend om zijn keiharde schoten van een meter
of 30.

7. Wat is de meest memorabele wedstrijd die je ooit
van het 1e elftal hebt meegemaakt?
Misschien wel de mooiste wedstrijd ooit was de
derby tegen SVVN. Brian Eshuis maakte toen 4 goals
tegen SVVN. Er was van tevoren veel te doen om de
wedstrijd. Het was een klassieke derby die op een
hele mooi manier gewonnen werd.
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8. Wat vind je van het huidige seizoen van DES 1?

Tegenwoordig niet meer zo veel als vroeger. Vroeger
kon ik er echt slecht van zijn als ze verloren hadden,
dat is nu minder. Verder mag ik graag aan de stamtafel zitten. Waar ik ook voetbal ga kijken, ik ga altijd
weer terug naar DES.

Dat was dus DES tegen SVVN, de 4-0 overwinning.

DES is een club met een mooie historie en een grote
aanhang. De achterban is erg belangrijk voor de club,
dus het zou mooi zijn als we de club in groten getale
blijven bezoeken.
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Winnaars
hebben een plan,
verliezers een excuus!
Onze voetbalvereniging heeft de afgelopen decennia
diverse voetbaltalenten afgeleverd. Sommigen daarvan schopten het tot het glorieuze 3e elftal, een ander
mocht zich aansluiten bij ons vlaggenschip en een enkeling schopte het tot een BVO, of zelfs het nationale elftal
(Oranje of Guam).
In dit artikel staan 2 groeibriljantjes van onze vereniging
in de picture. Rens Scheppink en Tijl Harbers. Beiden spelen met hun team JO9-1 na het kampioenschap van afgelopen najaarscompetitie in de Hoofdklasse. Aangezien
beide jongens nog geen mediatraining hebben gehad, heb
ik afgesproken met hun zaakwaarnemers annex chauffeurs, annex managers, maar bovenal trotse vaders.
Zoals in mijn vorige artikelen wel naar voren is gekomen,
moet je als redacteur van ons cluborgaan soms concessies doen en tot het uiterste gaan om in gesprek te komen
met de mensen over wie je graag zou willen schrijven. Een
interview met een bestuurder van vv DES in de pocket
maakt hongerig. Waar leg je de lat? Concessies heb ik nog
niet hoeven doen en tot het uiterste ga ik zeker. Daarom
ben ik zeer trots dat het mij is gelukt om in contact te komen met 2 grote (kleine) DES-talenten.
Op een koude druilerige avond in maart, de lente was
al begonnen, maar daar was nog weinig van te merken,
mocht ik op audiëntie
komen bij één van de
groeibriljantjes van onze
vereniging. Deze voetballer, die gezien zijn leeftijd
nog wel bij zijn ouders
woont, maar daarover
later meer, woont in een
prachtige woning aan de rand van Nijverdal. Vanaf de ellenlange oprijlaan kun je, op deze koude lenteavond, de
lichtmasten van onze zustervereniging uit Groot Lochter
zien. De geur past bij het uitzicht op het sportpark van
S.V.V.N.. Een ammoniak-lucht dringt zich aan mij op (nader onderzoek wijst uit dat de woning grenst aan een be-

kend Groencentrum uit Nijverdal, dat waarschijnlijk net
het mestoverschot heeft geloosd). De woning beschikt
over een ”privétrainingscomplex”. Op dit trainingscomplex annex trapveldje, dat op een steenworp afstand ligt
van de woning van DES-legende Chris Titsing, heeft de
schrijver van dit artikel vroeger ook menig voetbalpotje
gespeeld. Een gevoel van weemoed overmeestert mij als
ik zie dat de houten goaltjes inmiddels plaats gemaakt
hebben voor de stalen variant. Wat een prachtige jeugd
heb ik hier gehad. Als DES’er in het hol van de leeuw. Genoeg hierover. Ik ben hier niet om over mijn eigen voetbalkwaliteiten te praten (voor zover ik die heb). Nee, ik ben
hier om 2 bijzondere talentjes uit te lichten.
Tijl Harbers en Rens Scheppink trainen sinds het najaar
van 2017 wekelijks mee bij FC Twente. Dat mag best bijzonder genoemd worden, want beide heren spelen in hetzelfde team. Namelijk JO9-1. Op 11 oktober 2017 ontvingen beide heren een brief van FC Twente, waarin hun werd
verteld dat ze waren gescout door FC Twente en dat ze
werden uitgenodigd om daar de komende maanden mee
te trainen.
Voor Tijl was het, nadat hij al eerder had meegetraind bij
PEC Zwolle, niet geheel een verrassing. De scouts van FC
Twente hem al hadden ingelicht dat ze graag wilden dat
hij bij hen ging meetrainen als hij 8 jaar was. Bij PEC was
hij afgevallen omdat hij
als 6-jarig jongetje nog
te speels was.
”Wat
verwacht je dan van een
jongen van 6???”, aldus
Jeroen Harbers.

Je ziet dat de jongens
zich echt ontwikkelen

Voor Rens en zijn ouders
was het wel een grote verrassing. ”Natuurlijk wisten we
wel dat hij kon voetballen, maar het is voor je zoon natuurlijk geweldig als scouts bepaalde voetbalkwaliteiten
in hem zien”, aldus Ramondo Scheppink (de vader van
Rens). ”Als ouder voel je je natuurlijk enorm trots en voor
Rens was dit natuurlijk geweldig.
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Rens en Tijl zijn beiden
geen Twente-supporter.
AJAX is hun club!

Organisatorisch vergt
het natuurlijk wel
het één en ander, maar het is voor de jongens één groot
avontuur! Gelukkig kunnen we het met de manager thuis
en op het werk goed regelen. Het thuisfront zorgt dat de
jongens klaar staan op de trainingsmiddagen, zodat we
direct door kunnen naar de training.”

Tess, de zus van Rens, steekt het niet onder stoelen of
banken dat ze trots is omdat haar broertje bij FC Twente speelt, volgens Ramondo. Zijn broertje Nils is 4 jaar en
is inmiddels ook lid van de DES-familie. Lot en Joep, het
zusje en broertje van Tijl, spelen inmiddels ook bij DES en
hebben dezelfde drive als Tijl.
Tijl is zijn voetbalcarrière begonnen bij de mini’s. Via buurjongen Gijs Marissen is de gang naar vv DES gevonden.
Onder leiding van Arjan van Dijken raakte Tijl steeds meer
bevlogen van het spelletje. Via het toenmalige F9, waarin
hij zich ontpopte als een ware Davy Klaasen en waarmee
hij diverse kampioenschappen behaalde, kwam hij bij Jorie Harmsen in F3 terecht.
Rens heeft zijn eerste balletje getrapt bij Hulzense Boys.
Aangezien destijds de begeleiding van de mini’s bij de
Hulzense Boys niet aansloot bij ons idee van begeleiding,
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hebben we besloten
om ons verder te oriënteren. Ook Rens
kwam zodoende bij vv DES in de mini’s. Het eerste half
jaar heeft Rens voornamelijk toegekeken vanaf de kant.
Door zijn mindere ervaring bij Hulzense Boys. Maar toen
eenmaal de warmte van de zaal opgezocht werd, kwam in
de stilistische Pirlo de waren voetballer boven. Via toenmalige F8 kwam Rens uiteindelijk ook onder de hoede van
Jorie Harmsen in F3.
Na een prachtig leerzaam jaar, waarin beide jongens zich
verder ontwikkelden, kregen ze afgelopen augustus beiden
te horen dat ze het komende seizoen deel uit zouden maken van JO9-1. Hoewel ik niet geheel neutraal ben, mag ik
wel zeggen dat het een genot is om naar de wedstrijden
van dit team te kijken. Na een succesvol seizoen in de 1e
klasse, waarin het kampioenschap werd behaald, spelen
ze nu Hoofdklasse. Teams als Achilles ’12, Quick ’20, Excelsior, HHC, stuk voor stuk grote verenigingen, vormen in
de hoofdklasse de tegenstanders. Bij deze tegenstanders
komen ze veel van hun trainingsmaatjes van FC Twente
tegen. Tegenstand bieden aan dit soort teams lukt Rens en
Tijl natuurlijk niet alleen, hiervoor hebben ze hun teamgenoten hard nodig. De verdedigers Levi Minkjan, Collin Tuller,
Milan Melenboer, middenvelder Quin Harmsen, aanvaller
Stijn van der Veen en doelman Yoek Fransen gaan iedere

training en wedstrijd tot aan de tanden toe gemotiveerd
het veld in om de winst over de streep te trekken. U moet
er dan ook niet raar van opkijken dat binnenkort ook andere jongens uit dit team zullen worden opgemerkt door de
aanwezige scouts. Niet voor niets staan er elke zaterdag 3
rijen dik langs de kant voor dit team. Dit alles is natuurlijk
prachtig voor een bescheiden club als DES en is zeker een
pluim op het werk van de begeleiding van de jeugd! Natuurlijk heeft onze vereniging al diverse talenten voortgebracht en zijn we daar ontzettend trots op. Maar 2 talenten
in 1 team is toch wel echt bijzonder.
Het verhaal is nog bijzonderder aangezien geen van de ouders echt een voetbalverleden heeft. Zowel Ramondo en
Brenda (ouders van Rens) als Jeroen en Marleen (ouders
van Tijl) zijn fanatieke sporters, maar zeker geen voetballers. Ze halen meer voldoening uit een stuk hardlopen.
Ramondo heeft een blauwe maandag bij SVVN tegen een
bal getrapt en Jeroen mocht, ondanks dat zijn vader het
tot de A1 van Excelsior had geschopt, van zijn moeder niet
bij de voetbal en basketbal kreeg de voorkeur. Waar ze de
talenten van hebben blijft dan ook de grote vraag.
Beide jongens trainen inmiddels ruim een half jaar elke
woensdagmiddag van 16:30 uur tot 18:00 uur mee bij FC
Twente en staan aan de vooravond van hun definitieve
doorbraak. Aan hun drive zal het zeker niet liggen. Ze slapen met een bal en iedere bal die op hun pad komt, ontkomt niet aan een tikkie van, of flinke knal met de linker
of rechter van Tijl of Rens.

De jongens die bij FC Twente trainen, zijn gescout op vaardigheid, inzicht en wilskracht. Kijkend naar de training en
wedstrijden, zie je dit ook terug. Na afloop van het eerste
trainingspartijtje waar Rens en Tijl samen naar toe gingen, was hun gezamenlijke observatie van de medespelers: ”NIEMAND SPEELT SAMEN”. De trainingen staan in
het teken van wendbaarheid, handelingssnelheid en voetenvlugheid. Vele oefeningen worden in spelvorm gegeven
door een professionele trainersstaf. Dit maakt het ook leuk
en afwisselend voor de jongens. Je ziet dat de jongens zich
echt ontwikkelen. Tijdens de trainingen worden de jongens
geobserveerd door diverse aanwezige scouts, die de ontwikkelingen van de jongens bijhouden. Jeroen en Ramondo
zijn er het beiden over eens dat FC Twente serieus werk
maakt van deze Twentse Voetbal Academy. Het is voor het
eerst dat FC Twente jongens in deze leeftijdcategorie scout
en traint. Maar in alles zie je terug dat ze het serieus en
professioneel aanpakken. ”Bij de centrale aftrap werden
we als ouders meegenomen in werkwijze. Ook werd ons
duidelijk gemaakt dat na elke fase een evaluatiemoment is,
waarbij je zoon wel of niet een fase verder komt. De groep
waar Rens en Tijl in zitten bestaat uit 30 jongens, die allemaal beschikken over hun eigen kwaliteiten. Veel van deze
jongens komen ze ook in de competitie tegen.” Alle jongens
zijn door de eerste fase gekomen en staan nu vlak voor de
afronding van de tweede fase. FC Twente wil komend seizoen met 1 of 2 JO10-teams uitkomen in de Hoofdklasse.
Als Rens en Tijl tot de selectie van deze teams door weten
te dringen, betekent dat voor beide heren dat ze 3 keer in
de week moeten meetrainen bij FC Twente en op zaterdag
de wedstrijd zullen spelen.
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Beide jongens dromen ervan om ooit bij AJAX
te spelen; ze worden hier zeker niet in gepusht door hun ouders. De drive komt vanuit hunzelf, ze ademen voetbal, staan ermee
op en gaan ermee naar bed. De spreuk in de
kleedkamer van FC TWENTE is hun op het lijf
geschreven: ”Winnaars hebben een plan
en Verliezers hebben een excuus”. Ze willen alles winnen. Zelfs op school is alles een
wedstrijd die gewonnen moet worden. Gelukkig zijn de resultaten goed op school, zodat voetbal ook alle ruimte krijgt. Dat het met het eerste
elftal van FC Twente minder gaat, komt de jongens niet
heel slecht uit. Hiermee ligt de weg naar AJAX open.

Ze willen alles winnen.
Zelfs op school is alles een
wedstrijd die gewonnen
moet worden
”Een wedstrijd ‘uit’ bij vv DES behoort dan zeker tot de
mogelijkheden”, zo grapt Ramondo.
”FC Twente steekt echt energie in onze jongens; de scouts
volgen de jongens ook buiten de trainingen bij FC Twente.
Zo vraagt men de jongens geregeld hoe de wedstrijd van
de afgelopen zaterdag ging en krijgen ze echt aandacht
van de club.”
Rens en Tijl zijn beiden geen Twente-supporter. AJAX is
hun club! ”Als Ajax langskomt, dan ga ik toch daar wonen”, heeft Tijl wel eens gezegd. ”Dan ga ik wel bij een
ander gezin wonen, dat doet Dolberg ook. ”
Voor Rens geldt eigenlijk hetzelfde, die wil hier alles voor
opzijzetten. Hoewel dan waarschijnlijk het hele gezin
naar Amsterdam zal verhuizen.
Het kostte de beide jongens de eerste keer dan ook echt
moeite om het rood-witte shirt van FC Twente aan te
trekken. Tijl wist niet hoe snel hij zijn trainingsjasje erover
aan moest trekken. Rens kan helaas zijn prachtige AJAXtas niet meenemen naar de training bij Twente, maar gelukkig hebben ze in hun tas altijd nog de AJAX-shampoo
om na een training de vuile plekken mee schoon te maken.
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”DES heeft met de lichting die nu in de JO9-selectie speelt
goud in handen. DES heeft met de trainers en begeleiders
veel tijd in onze, maar ook de andere jongens uit jeugd
gestoken. Het is volgens ons dan ook een must om dit te
blijven doen. Tegelijkertijd is dat natuurlijk een hele uitdaging. We zijn geen professionele club en moeten het
doen met vrijwilligers, dat waarderen we ook. Communicatie blijft hierin altijd belangrijk, richting spelers en ouders maar ook richting trainers en begeleiders”, beamen
Ramondo en Jeroen.
Heren, bedankt voor jullie openhartigheid tijdens het gesprek en het kijkje in de wereld van een ‘topvoetballer in
de dop’. Geweldig om te horen hoe trots jullie zijn op jullie jongens. Succes met het begeleiden van jullie zoons
tijdens hun verder voetballoopbaan bij FC TWENTE, AJAX,
DES of welke andere TOPCLUB dan ook.
MF

Driever Partyservice
Wie kent de ”Oale schure” van Theo Driever aan de Grotestraat niet. Jarenlang heeft het witte boerderijtje
tegenover de Budde gediend als snackbar. Menig DES’er heeft hier vast wel eens een zakkie patat gekocht.
Grote kans dat je dan werd geholpen door Theo, Gemma of Jan Slooijer, ook een echte DES-man. Inmiddels is
het boerderijtje al geruime tijd uit het straatbeeld verdwenen. Dit geldt echter niet voor Driever Partyservice.
Rico, zoon van Theo en Gemma Driever, staat hier aan het roer. Rico is jarenlang actief lid van onze vereniging
geweest. Inmiddels is hij als sponsor met zijn bedrijf aan DES gekoppeld. Reden te meer om met hem hierover
in gesprek te gaan.
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Hoe is de snackbar ooit ontstaan?

Maar hoe is dit logistiek te organiseren qua personeel?

Mijn ouders zijn in 1965 in Nijverdal terechtgekomen. Mijn
vader wilde destijds een cafetaria beginnen en hij kreeg
de kans om het pand aan de Grotestraat te huren. Hier
zijn ze toen begonnen met de cafetaria. Het was een oud
pand, rond 1900 gebouwd. Mijn zus (1970) en ik (1973) zijn
beiden in Nijverdal geboren en getogen.

Wij zijn met vier vaste medewerkers, waaronder mijn
vrouw Kim en daarnaast werken wij veel met parttimers
of oproepkrachten. Dit is nodig omdat we te maken hebben met verscheidenheid in grootte van de feesten. Vaak
leveren wij ook personeel voor bediening of achter de bar.
Daarnaast verzorgen wij ook lunches of buffetten bij bedrijven en particulieren.

Jij bent er dus van kleins af aan mee opgegroeid?
Dat klopt, maar ik ben pas rond het millennium in de zaak
gegaan. Daarvoor heb ik verschillende opleidingen gevolgd. Ik heb de koksopleiding afgerond en een bakkersopleiding gedaan. In 1992 heb ik mijn dienstplicht vervuld.
Aansluitend ben ik vier jaar bij de marine werkzaam geweest als hofmeester/ kok. Daarna ben ik nog twee jaar
bakker geweest. Omdat dit toch niet helemaal was wat ik
zocht, besloot ik uiteindelijk om bij mijn ouders in de zaak
te gaan en mij te gaan richten op de catering/partyservice
en verhuur.

En hoe is dit verder gegaan?
Mijn ouders deden vanaf de jaren ‘80 al regelmatig catering. Toen ik in 2000 in de zaak kwam hebben wij dit
verder opgepakt en uitgebreid. Wij lieten een pand bouwen aan de Alexander Bellstraat 6 en nadat de cafetaria
in 2001 was gesloten zijn wij van hieruit gaan werken. Wij
doen eigenlijk alles op horecagebied. Feesten tot 500 man
zijn voor ons geen probleem. We regelen eigenlijk alles:
inrichting, servies, catering. Degene die het feest geeft,
hoeft zelf niets te regelen. Wij kunnen dit volledig overnemen naar wens van de klant.

De drukke weken inmiddels achter de rug?
Februari is voor ons wel de rustigste maand. Daarentegen is het in december en januari echt gekkenhuis. Als
het moet werken wij dan zeven dagen in de week. In het
voorjaar beginnen de evenementen weer. Dat is ook altijd
een erg mooie tijd. Alleen in de bouwvak zijn wij drie weken gesloten. De meeste bedrijven zijn dan dicht en dan is
er voor ons niet veel werk.

En pa en ma werken niet meer in de zaak?
Mijn vader komt nog wel geregeld een keer langs om te
helpen en mijn moeder assisteert nog wel bij de boekhouding. Ze kunnen het vak toch niet helemaal vaarwel
zeggen, maar samen genieten ze wel van hun pensioen.

Hoe ben jij eigenlijk zelf bij DES terechtgekomen?
Vroeger werkte Jan Slooijer bij mijn vader in de cafetaria.
Toen ik een jaar of 5 à 6 was, heeft hij mij mee naar DES
genomen. Ik zat in een lichting met Freddy Top, Robert
van de Veen, Jeroen Zwiers, Arjan Valk, Kees Hengstman
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en Robert Fransen. Ik heb zelf alleen nooit in de selectie-elftallen gespeeld. Dat was niet voor mij weggelegd.
Ik speelde meestal op de positie linkshalf/linksbuiten. In
de jeugd ben ik ook wel eens kampioen geweest. Ik weet
niet meer zo in welk team dit was. Als leider-trainer kan ik
mij Hans Poelakker en Roy van Urk nog goed herinneren.
Tot aan DES 6 ben ik nog bij DES gebleven. In dat team
heb ik een aantal jaren gevoetbald. Inmiddels ben ik al
meer dan tien jaar gestopt. Met het werk was het gewoon
erg lastig. Ik werk veel in het weekend natuurlijk en dat is
moeilijk met de voetbal te combineren.

Kom je nog wel eens bij DES?
Jazeker, af en toe kom ik er nog wel eens. Recent ben ik
nog bij de playbackshow geweest en bij de wedstrijd DES
- SVVN. DES is gewoon een ontzettend gezellige vereniging, een echte familieclub. Ik hoef er ook nooit met iemand af te spreken. Ik ken er genoeg mensen en dat is
altijd hartstikke gezellig.

En daarom natuurlijk ook DES sponsoren?
Mijn ouders hebben vroeger met de cafetaria DES ook al
gesponsord. Inmiddels sponsoren wij met Driever Partyservice eigenlijk alle verenigingen in de regio. Iedereen
heeft ons ook nodig en daar willen wij geen onderscheid
in maken.
RE
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Sem van Dartel
is thuis bij DES
20

Ballen, bier & bitcoins
Artsen vertelden Sem van Dartel kort geleden na een blessure dat hij beter nooit meer de kicksen aan zou
trekken. De man met de guitige glimlach, ondeugende ogen en het karakteristieke petje nonchalant achterstevoren op het hoofd moest nu toch even goed slikken. Maar de vleugelspeler van DES 1 is niet van plan
zich er bij neer te leggen. Inmiddels gloort er alweer een comeback. Een interview met een optimistische en
vrolijke DES’er met een serieuze baan.

”Het lijkt me verstandig als jij nooit
meer voetbalt”, vertelde een arts Sem
van Dartel ruim een maand geleden.
Een flinke streep door de rekening
van de rechtsbuiten van DES 1. Een
slepende blessure aan de knie bracht
hem uiteindelijk na een paar maanden spelen met pijn bij de arts. En de
boodschap was na het bekijken van
de foto’s niet mals. ”Slijtage aan de
knie. Stoppen met voetbal zeiden ze.
Ik dacht: shit hé. Ik heb direct familie
opgebeld en heb er ook flink van gebaald.”
Maar hij liet het er ook niet bij zitten.
Het kan zelfs zo zijn dat wanneer u dit
leest, Sem van Dartel al weer over de
velden op Gagelman dartelt. De positivo benaderde namelijk een andere arts en die had al een hele andere
boodschap. ”Ik heb nu oefeningen, zit
vier keer in de week in de sportschool
en merk dat het steeds beter gaat.
Stiekem hoop ik dit seizoen nog een
paar wedstrijden in actie te komen.”

Wat dat betreft zit er volgens Sem
weinig verschil tussen DES en zijn
oude cluppie SV Heeten. Echte familieclubs, waar prestatie en gezelligheid hand in hand gaan. Bij
Heeten werd het predikaat familieclub wel erg letterlijk genomen
overigens. ”Op een gegeven moment speelden er vier Tepperiks
en drie Van Dartels in het eerste
elftal. Allemaal familie”, lacht
Sem.

Petje

Naam:
Speelt in:
Favoriete positie:
Woont in:
Komt uit:
Vorige club:
Partner:
Werk:

Bij DES moet Sem het doen
met zwager Sven in het eerste
elftal. Maar de andere teamgenoten doen ook hun duit
in het zakje. Al moet gezegd
dat de hoofdpersoon zelf ook
een belangrijke sfeermaker is.
Wie de kantine binnenkomt, kan dikwijls getrakteerd worden op de guitige glimlach van Sem, meestal vergezeld van een glas goudgeel gerstenat
in zijn hand en een petje nonchalant
achterstevoren op het hoofd.

Familieclub
Het kan verkeren. Bijna was de carrière
van Sem bij DES al binnen een seizoen
voorbij. Nu hopen we toch nog veel
te kunnen genieten van de acties en
strapatsen van de geboren en getogen
Heetenaar. De liefde voor Kim Dorgelo bracht hem naar Nijverdal. Zwager
Sven bracht hem naar DES. Sem heeft
er nog geen moment spijt van. ”Ik ben
heel warm ontvangen. DES is een warme club met uitstraling. Als je de kantine al binnenkomt, ademt het gezelligheid. Daar hou ik van.”

SEM VAN DARTEL

DES 1
rechtsbuiten
Nijverdal
Heeten
SV Heeten
Kim Dorgelo
begeleider in psych
iatrie bij
RIBG in Raalte
Wat kan er beter
bij DES: kunstgras
om op te trainen
in plaats van de zan
dbak

Ook tijdens dit interview staat er een
fijne Leffe voor de neus en is er dikwijls een brede lach te ontwaren. ”Ik
hou van gezelligheid. Samen nog wat
drinken in de kroeg. Darten, een potje
biljarten.” Sem is er altijd voor in.

Serieus
Zo bezien verwacht je bij zo’n levensgenieter niet meteen een serieuze baan. Sem werkt namelijk in de
psychiatrie. Als begeleider bij RIBG
in Raalte bezoekt hij cliënten thuis

en maakt hij heel wat mee. ”Ik ben
begonnen in de gehandicaptenzorg,
maar daar vond ik te weinig uitdaging
in zitten. Toen kwam ik hier terecht.”
Nu is er uitdaging genoeg. Sem’s clienten hebben psychische problemen
als schizofrenie, borderline en korsakoff. Enkelen van hen begeleidt hij ook
terug in de maatschappij nadat zij in
de gevangenis hebben gezeten. ”De
eerste keer dat ik bij een cliënt thuis
kwam, had hij zijn pink gebroken door
een gat in de deur te slaan. Dus het is
zeker pittig. Veel heeft te maken met
rouwverwerking. Op het moment dat
je vooruitgang ziet van een cliënt is
dat het mooiste wat er is.”
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Geel-zwart
Met zo’n baan is het fijn als je in het weekend kunt ontspannen met voetbal. Bij Heeten, nu bij DES. In het bloed
van Sem zijn echter nog twee bijzondere clubkleuren te
ontwaren: geel en zwart. Je verwacht dat Sem, geboren
en getogen in Heeten, een voorliefde heeft voor Go Ahead
Eagles. Niets is minder waar. Sem is namelijk regelmatig in
Arnhem te vinden in de Gelredome om ‘zijn’ Vitesse aan te
moedigen.
”Toen ik twee jaar oud was, sliep ik nog in een Ajax-kamer. Toen ik vier was, was alles veranderd in geel-zwart.
Ik ben ooit met mijn vader en neef een keer naar Vitesse
geweest.” Hoewel vader en neef niet direct iets met Vitesse
hadden, raakte de jonge Sem besmet met het Vitesse-virus. ”Toen ik acht was, stond ik te zwaaien met een vlag op
het veld. Ik heb lang een seizoenkaart gehad. Nu niet meer,
het werd een beetje te veel.” Maar als het even kan pikt-ie
nog wel zijn wedstrijdjes mee. Zoals afgelopen seizoen in
de Europa League.

Handel
Vitesse is een club van het grote geld. En als het aan Sem
ligt, wordt hij een man van het grote geld. Geen mogelijkheid laat Sem onbenut om zijn vermogen aan te vullen. Hij
was amper lid van DES toen hij 70 thermoshirts sleet aan
zijn teamgenoten. En ook de hele inboedel van het huis
in de Kruidenwijk is in principe permanent te koop. ”We
wonen er nu zo’n anderhalf jaar en we hebben al een keer
het hele interieur verkocht.” Met winst uiteraard. ”Voor de
juiste prijs is alles te koop.” Niet gek dus dat Sem van zijn
teamgenoten de bijnamen Van Handel en Mister Marktplaats heeft meegekregen.
En omdat er nog snellere manieren - lijken te - zijn om geld
te verdienen, wordt en werd er in huize Van Dartel ook flink
ingezet op digitale valuta. Bitcoins, Litecoins, Cryptocoins:
Sem raakte er lange tijd niet over uitgepraat in de kleedkamer. Nu de koersen dalen, zijn ook de praatjes wat minder.
Maar dat zal wel veranderen als er weer nieuwe manieren
zijn om geld te verdienen. Grote kans dat Sem je er dan
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alles over kan vertellen. Gooi een dubbeltje in Sem, geef
hem een biertje en je krijgt een uiteenzetting van de beste
technieken ter waarde van een rijksdaalder. Over handel
gesproken.
JB
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Mark de Boer
koestert zijn
mooie momenten
Enkele weken geleden hebben we een afspraak gemaakt voor dit interview. Mark komt hiervoor namelijk speciaal
uit Dedemsvaart. Vanzelfsprekend combineert hij dit met een wedstrijd van het eerste elftal. Voor de zekerheid
stuur ik Mark op de dag van het interview een appje of hij nog aan onze afspraak denkt. ”Natuurlijk ben ik er!
Afspraak is afspraak.” Mark is betrouwbaar, iets wat ook tot uiting kwam in zijn voetbalcarrière. Op Mark kon je
bouwen én hij was fanatiek.
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Marks carrière
De hele jeugd voetbalt Mark bij SV Dedemsvaart, daar
doorloopt hij alle jeugdelftallen. D1, C1, B1 en A1. Op
17-jarige leeftijd debuteert Mark in het eerste van SV Dedemsvaart en hij speelt het eerste seizoen veelal in de basis. Een jaar later was dat plotseling heel anders. Spelers
werden teruggehaald en Mark verliest zijn gegarandeerde
basisplek. Door de groeiende concurrentie schommelt hij
jaren tussen het eerste en tweede elftal.
Op 25-jarige leeftijd verhuist Mark naar Zwolle en wordt
hij benaderd door een oud-trainer om bij HTC te voetballen. Ook bij HTC voetbalt hij in het eerste elftal. Aan het
eind van zijn eerste seizoen krijgt Mark te kampen met
een knieblessure (meniscus), waardoor hij de voorbereiding van het seizoen erop moet missen. Volledig aanhaken bij het eerste blijkt na een knieblessure lastig en Mark
belandt regelmatig op de bank wat hem tegen ging staan.
”Daar ben ik te fanatiek voor”, aldus Mark. Mark verloor
mede daardoor even het plezier in het spelletje voetbal.
Mark Kiel, een collega van Mark, vroeg waarom hij niet bij
vv DES kwam spelen? Mark gaf toen ook les aan de huidige eerste-speler Brian Eshuis en aan Mike Goossen. Jan
Post gaf hem nog een positief zetje in de rug en via deze
weg was Mark een speler van vv DES. Een keuze waar
Mark nimmer spijt van zal krijgen. De trainingen waren
prima met werk en privé te combineren, want vv DES ligt
precies tussen zijn werk en woonhuis in. Hij komt als het
ware ”langs” vv DES. Donderdagavond voor de training
eet hij altijd met de pot mee bij Mark Kiel. Legendarisch.

vv DES onderscheidt zich ten opzichte van HTC en Dedemsvaart vooral in de gemoedelijkheid. De kantine is altijd vol op zaterdag, het is gezellig en je voelt je verbonden.
DES is een familie en een hechte gemeenschap. Regelmatig blijft hij dan ook in de kantine op de wedstijddagen.

3 jaar DES
Mark heeft veel plezier gehad in zijn 3 voetbaljaren bij vv
DES. ”Ik heb hele mooie tijden gehad”, zo blikt hij terug
en er komt een lach op zijn gezicht. De derby’s tegen Hellendoorn en SVVN blijven me altijd bij, je speelt dan altijd
met veel publiek en dat is genieten. Frustrerend was dat
we bijna altijd goed speelden tegen de topploegen en dat
we vaak wonnen, maar juist tegen de laag geklasseerde teams lieten we dan weer punten liggen. We hadden
moeite het spel te maken.
Ook de spelers waarmee hij gespeeld heeft waren goede
gasten. Met sommigen heb ik nog steeds contact. Zonder
anderen te kort te doen: Niek Mulder, Rob van Egmond,
Bas Ros, Niek Voorhorst, Sjoerd Poorterman en Maarten
Melenboer zijn zo wat namen die in hem opkomen.
Mark is een buitenspeler met veel techniek, die makkelijk

Ik heb hele mooie
tijden bij DES gehad
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een man kan passeren. In de loop der tijd groeit zijn liefde
voor de zaal. Hetjaarlijkse zaalvoetbaltoernooi in december
vindt hij prachtig. In een van die jaren wordt hij ook uitgeroepen tot speler van het toernooi. In dit interview zie je
dat Mark niet graag op zichzelf wil pochen, maar zijn rode
wangen verraden hem: hij is er stiekem wel trots op.
De mensen die Mark kennen, weten dat er met zijn techniek niet veel mis is. En toch zullen de meeste mensen
hem herinneren als de man die van buitengewoon verre
afstand in de laatste minuut tegen SVVN de gelijkmaker
maakte. Hierdoor kon SVVN de eventuele promotie op de
buik schrijven. ”Het was heerlijk om het gekochte team
van SVVN op deze manier de das om te doen. Zeker ook na
de rivaliteit die in de zaal ontstond nadat Arjan van Dijken
doormidden werd getrapt en er tumult ontstond.”
Ook de indirect voetbalgerelateerde zaken brengen mooie
herinneringen met zich mee: het trainingskamp in Haaksbergen, het sinterklaasfeest en het jaarlijks
terugkerende avondje

playbackshow waren fantastische momenten. Ooit zat
Mark in de jury van de playbackshow: de volgende dag was
hij ”vergeten” wie er gewonnen had. Delen van de avond
zijn volledig weggevaagd. ”Maar het was een schitterende
avond, mooi man. De kater van deze zondag was wellicht
het dieptepunt van mijn DES-carrière.”
Mark verhuist van Zwolle terug naar Dedemsvaart en keert
terug op zijn oude nest bij SV Dedemsvaart. Ondertussen
worden zijn kinderen geboren en zoekt hij het voetbal dicht
bij huis. Hij switcht van het veld naar de zaal en vice versa.
In de zaal voetbalt hij nog 4 jaar in de topklasse. Op dit moment voetbalt hij zowel in de zaal als op het veld. Hij voetbalde dit seizoen zelfs al 5 keer mee met het eerste, maar
ook het voetballen in het derde met zijn broertjes vindt hij
erg leuk.
Mark koestert zijn mooie momenten. Hij is druk met werk
en met zijn drie kinderen. ”Het is leuk om ze te zien opgroeien. Wat dat betreft ben ik wel een echte familieman.”
Mark is een positieve levensgenieter en pakt zijn momenten. ”Lekker voetballen, leuke dingen doen met het gezin
en een paar keer per jaar op vakantie. Op deze manier probeer ik mooie herinneringen op te bouwen”, zo vat Mark
zijn verhaal samen.
Mark komt nog jaarlijks bij DES. Voor de voetbalquiz en zo
mogelijk voor een wedstrijd van DES 1. Dat blijf hij doen!
Mark, bedankt voor de jaren die we samen hebben gevoetbald en voor dit leuke interview! Tot snel weer bij vv DES!
MB

Op Mark kon je bouwen
én hij was fanatiek
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Voortgang voetbalcommissie Jeugd
een update!
Vorig seizoen hebben we jullie in de laatste editie van InVorm van het seizoen 2016-2017 kennis laten maken met
de nieuwe Voetbalcommissie Jeugd. Een klein jaar later willen we jullie ook graag meenemen in de voortgang.

Daar waar het vorige seizoen voornamelijk in het teken
stond van ervaringen opdoen en hierop plannen en beleid
maken, stond en staat het huidige seizoen voornamelijk
in het teken van het plan presenteren, draagvlak creëren,
ervaren van het nieuwe pupillenvoetbal, toetsen van het
beleid, waarborgen van de gemaakte afspraken, verbetering van de interne communicatie en het opzetten van een
scoutingstak.

Personele problemen
Naast deze strategische onderwerpen is de belangrijkste
verantwoordelijkheid natuurlijk de dagelijkse gang van
zaken (alle elftallen voldoende spelers, goede trainers en
goede leiders). Wat betreft dit laatste onderwerp is het een
roerig jaar geweest. Zowel bij JO15-1 als bij JO17-1 zijn er
de nodige personele problemen geweest. Bij JO15-1 heeft
Kees Jongejan door privéomstandigheden een stap terug
moeten doen. Gelukkig is er in Joost Mensink snel een uitstekende vervanger gevonden. Joost combineert dit seizoen deze werkzaamheden met zijn taken als trainer bij de
meisjes en met zijn taken als assistent-trainer van het eerste. JO17-1 zou het seizoen 2017-2018 gecoacht worden
door aankomend trainer Nathan Papilaya. Hij zou onder
de vleugels van Marco Nijenhuis (opleidingscoördinator)
opgeleid worden. Helaas moest Nathan zich al na enkele
weken terugtrekken in verband met een complexe operatie
aan zijn heup. Marco heeft daarop meteen besloten, in het
belang van de continuïteit, dat hij het seizoen in de rol van
trainer zou afmaken. Zoals de meesten van jullie wel weten
heeft Marco eind november een hersenbloeding gehad, wat
maakt dat hij voorlopig uit de running is. Zijn taken worden tot het einde van het seizoen overgenomen door Gerrit
Timmermans.

Communicatie
Ondanks (en misschien wel dankzij) deze personele wijzigingen is er dit seizoen ontzettend geïnvesteerd in interne
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communicatie. Er is aan het begin van het seizoen afgetrapt met het gehele kader. Tijdens deze aftrap is er met
elkaar kennisgemaakt, is het beleidsplan gepresenteerd
en zijn de contracten ondertekend. Daarnaast is er een gesprekscyclus geïntroduceerd voor trainers van de bovenbouw (startgesprek, voortgangsgesprek en eindgesprek).
Dit met als doel om de samenwerking te monitoren, de
voortgang van de spelers te volgen, de persoonlijke doelstellingen te bespreken en het te hebben over teamdoelstelling. Dit wordt als heel prettig ervaren. Mede door de
inzet van dit instrument zijn de contracten met Jelle van
Egmond (JO19-1) en met Joost Mensink (JO15-1) al in een
bijzonder vroeg stadium verlengd (december 2017). Buiten
deze overlegmomenten zijn er bij de bovenbouw periodieke
trainersoverlegvormen geïntroduceerd, die een wisselende
thematiek hebben. Het bovenstaande wordt volgend seizoen door de hele jeugd doorgevoerd.

Introductie van het nieuwe pupillenvoetbal
Het seizoen 2017-2018 staat in het teken van de introductie van het nieuwe pupillenvoetbal. Vanaf dit seizoen spelen pupillen Onder 8 en Onder 9 jaar in de vernieuwde opzet
op een kwart voetbalveld partijtjes van 6 tegen 6. Ingooien
werd indribbelen en scheidsrechters werden spelbegeleiders die het spel voor de kinderen in goede banen leiden.
Uiteraard heeft dit impact op de organisatie: Het spelen in
kleinere teams betekent onder andere dat je kritischer moet
kijken naar de manier waarop je teams indeelt en naar het
aanwezige kader. Vanaf het seizoen 2018/2019 worden de
nieuwe wedstrijdvormen verder ingevoerd in het amateurvoetbal. De Onder 10 pupillen gaan vanaf dat seizoen ook
6 tegen 6 wedstrijden spelen op een bijna kwart veld. De
Onder 11 en Onder 12 pupillen gaan vanaf dan 8 tegen 8
wedstrijden spelen op een bijna half veld.

Interne scouting
Het laatste kwartaal van dit seizoen zal in het teken staan

van het opzetten van interne scouting. Interne scouting is
erop gericht om met een bredere blik te kijken naar eventuele talenten en heeft als doel talent snel te herkennen
en om iedereen te laten voetballen op het niveau dat bij
hem past. Het spelervolgsysteem Talento gaat helpen om
dit te professionaliseren, omdat er een scoutingsmodule bij
is aangekocht.

Successen dit seizoen
In de najaarscompetitie zijn een aantal elftallen behoorlijk
succesvol geweest. Zo werden JO19-2 en JO11-4 kampioen. Daarnaast heeft JO9-1 een prestatie van formaat
neergezet door ongeslagen kampioen te worden in de eerste klasse. Deze uitzonderlijke prestatie resulteert in het
feit dat zij in de voorjaarscompetitie mogen uitkomen in
de hoofdklasse. Dit is echt uniek en draagt waanzinnig bij
in het creëren van weerstand. Ook JO19-1 kan terugkijken
op een geslaagd seizoen. In de najaarscompetitie werden
ook zij kampioen. In de voorjaarscompetitie hebben zij een
stapje omhoog gemaakt waardoor ze in het voorjaar in de
eerste klasse mogen uitkomen. Het uitkomen op dit niveau
is voor deze lichting ook al even geleden en draagt hopelijk
bij aan het doel om kwalitatief en kwantitatief maximale
doorstroming te genereren naar de senioren. Momenteel
trainen een aantal jongens van JO19-1 structureel één keer
per week mee met het eerste om ze te laten wennen aan

het niveau en om onder meer weerstand te trainen. Daarnaast wordt er met steeds grotere regelmaat een plek in de
wedstrijdselectie van het eerste gereserveerd voor jeugdspelers.

Vooruitkijkend naar het seizoen 2018-2019
Zoals genoemd zijn de contracten met Jelle van Egmond
(JO19-1) en Joost Mensink (JO15-1) verlengd. Bert Huesken,
momenteel trainer van JO19-2, zal volgend seizoen Vrouwen 1 gaan coachen. Momenteel zijn de gesprekken met
het kader in de onderbouw gaande. Zoals het er nu naar
uitziet zijn er al wel enkele functies vacant bij de bovenbouw (kader JO15-2, kader JO19-2 en kader JO19-3). Door
een tekort in de JO17 lichting zal er volgend jaar geen elftal
in die leeftijdsgroep worden ingeschreven en wordt er gekozen voor een extra JO19 elftal (JO19-3).
Daarnaast zullen er twee functies ontstaan in de voetbalorganisatie, omdat Jan Ruben Kreijkes zijn werkzaamheden
als ondernemer niet meer kan combineren met de functie
van coördinator bovenbouw. Ook heeft Jeffrey Ekkelkamp
aangegeven dat hij zijn huidige functie als coördinator onderbouw op een minder intensieve manier wil inkleden
door een gewijzigde werksituatie en zal in de scoutingstak
een wat andere organisatiestructuur komen te staan.
RF

Strippenkaartactie
Bistro de Oale Ste
Wij gaan een leuke kortingsactie starten met Bistro de Oale
Ste, waarbij onze leden drie voordelen hebben:
1. je gaat lekker eten
2. je spaart voor je eigen korting
3. je spaart voor sponsoring voor voetbalvereniging DES

Verder zullen er dit jaar af en toe speciale acties zijn, waarmee je dubbele stempels krijgt. Houd daarvoor onze website/facebookpagina in de gaten.

Hoe werkt het?
Stempelkaarten kun je achter de bar in de kantine afhalen
en/of bij de Bistro zelf. Als je gaat eten of iets gaat drinken
of eten bij Bistro de Oale Ste, dan krijg je bij besteding van
€ 15.- een stempel. Heb je 15 stempels, dan is de kaart vol
en krijg je bij een volgend bezoek € 15,- korting. Voor iedere
volle kaart krijgt de vereniging € 5,-.
Wij hebben voldoende strippenkaarten, dus heb je een
kaart vol, vraag dan gerust om een nieuwe.
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Voetbalvereniging DES
op weg naar een
rookvrij sportpark!
Vanaf de start van de voorjaarscompetitie richt voetbalvereniging DES zich nog meer op gezondheid. We geven
kinderen het goede voorbeeld als zij bij ons sporten. Dit
betekent dat we ons sportterrein in stappen rookvrij
gaan maken.

Waarom op weg naar rookvrij?
Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken
lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker
als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere sporters, trainers en ouders. Daarnaast is meeroken zowel binnen als buiten schadelijk, met name voor
kinderen. Ook in de buitenlucht kunnen kinderen in aanraking komen met tabaksrook. Door een rookvrij sportterrein voorkomen we dit.

Wat verandert er?
Voetbalvereniging DES is een belangrijke omgeving in
het leven van opgroeiende kinderen. We geven kinderen graag het goede voorbeeld. We zetten daarom bij
de start van de voorjaarscompetitie de eerste stap naar
een geheel rookvrij sportterrein. Op de zaterdagmorgen
is het dan verboden om tot 12.30 uur te roken op het
sportpark. Vanaf het seizoen 2018-2019 zal er een algeheel rookverbod gelden op sportpark Gagelman.
Hiermee beschermen we onze jeugd en die van de tegenstanders tegen de verleiding om te gaan roken en het
schadelijke meeroken. Zo biedt v.v. DES voor iedereen
een gezonde en veilige sportomgeving.
Met een rookvrij sportterrein dragen we bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie. Een generatie kinderen die zélf kan en zal kiezen voor een gezonde, rookvrije
toekomst.

Volgende stap:
Vanaf augustus 2018 zal er een algeheel rookverbod gelden op sportpark Gagelman. Iedereen is en blijft natuurlijk welkom op onze vereniging, ook rokers! We vragen
rokers om buiten het zicht en buiten het terrein te roken.
De plekken binnen ons sportpark, zoals langs de lijn en
het terras zijn rookvrij.
We rekenen op jullie medewerking om samen met elkaar
te zorgen voor een gezonde en veilige omgeving voor
onze jeugd en alle andere bezoekers!
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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

Leiden en laten leiden
Johan Felix is min of meer bij toeval bij DES gekomen. Zijn zoon Tico voetbalde in een vriendenteam waar
Johan geregeld kwam kijken. Toen er een leider werd gevraagd voor het vijfde, vroeg Tico of dit niet wat voor
hem was. Daar ging hij op in. Zijn verhaal over leiden en laten leiden.

Tegenwoordig adviseer ik reinigingssystemen en reinigingsmiddelen aan zorginstellingen en ziekenhuizen.
Omdat ik nu geen leidersfunctie meer heb, vind ik het
extra leuk om dit bij de voetbal wel te doen. Als leider

sta je soms boven een groep, dat moet af en toe. Als er
afspraken gemaakt moeten worden, of iemand wel of
niet speelt, moet er duidelijkheid zijn. Ik heb zelf allerlei
sporten gedaan, maar heb nooit gevoetbald. Ik krijg er wel
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Ik ben niet zo
zweverig ingesteld
steeds meer kijk op, mede doordat ik vaak een beroep doe
op jongens als Jelle, Melvin of Joost. Ik vind het leuk om
deze rol op me te nemen; ik heb het ook altijd belangrijk
gevonden om dat als ouder te doen. Zo heb ik bij de Valley Bucketteers in het bestuur gezeten toen onze jongens
daar basketbalden. Daar draait een club op: ouders die
zich inzetten en waarbij niemand belangrijker is dan een
ander. Ik vind het super dat elke maandag mensen voor
de kantine staan om schoon te maken. Het type leider dat
ik ben, is onlosmakelijk verbonden met een belangrijke
periode in mijn leven. Het doet beseffen dat alles plots
kan veranderen. Het glas is halfvol of halfleeg: bij mij is
die altijd helemaal gevuld. Ik ga niet denken aan alle negatieve kanten, maar probeer het positieve te zien. In mijn
leven zijn zoveel dingen gebeurd die we niet hebben gepland, dat vereist een open houding.
Toen ik achttien jaar was, raakte ik verliefd op Jolanda. Zo
erg dat een vriend tegen me zei: ”Potverdikke, volgens mij
ben je echt verliefd, of niet?” Niet veel later was Jolanda
in verwachting van onze oudste zoon Nick. Een keuze die
we niet bewust maakten, maar wel van beide kanten omarmden. Het mocht ons overkomen, omdat we samen zo

goed zijn. We zijn op onze negentiende getrouwd en nu al
tweeëndertig jaar samen. Als ik nu kijk naar de jongens
uit het vierde, zijn de meesten van de leeftijd waarop ik
vader werd. Ik moest enorm schakelen: ik heb mijn opleiding wel afgemaakt, mede door financiële steun van mijn
ouders. Je moet ook flexibel zijn, ook qua financiën, of voor
de plannen die hebt. Aan de andere kant hadden we ook
geen verwachtingen. Als je vijf jaar toeleeft naar iets dat
de bekroning op je relatie of leven moet zijn, leg je de lat
ook erg hoog. Natuurlijk geef ik de voorkeur voor een geleidelijke weg, maar het gaat erom dat je wel open staat
voor nieuwe, onverwachte dingen. Dan kom je er wel.
Op mijn tweeëntwintigste werkte ik bij een schoonmaakbedrijf. In Deventer moesten we in een oud pand grote
ramen wassen die open konden klappen. De eerste zeven ramen gingen goed, op de achtste stond om een of
andere reden erg veel spanning. Terwijl ik het raam wilde
schoonmaken knapte het. Het glas sneed in beide polsen;
beide slagaders lagen open. Ik heb het geluk gehad dat
we net tegenover het politiebureau in Deventer werkten,
waar de eerste medische zorg werd verleend. Eén van de
agenten die mijn polsen dichtknepen vertelde later dat ik
heb gezegd: ”Mijn donorcodicil zit in mijn broekzak.” Toen
kreeg ik van hem een klap in mijn gezicht: ”Daar is het nog
veel te vroeg voor jongen!” In no time lag ik in het academisch ziekenhuis, maar daar heb ik niks van meegekregen. Ik heb heel veel geluk gehad. Ik ben niet zo zweverig
ingesteld om te zeggen dat ik de dood in de ogen gekeken heb, maar ik ben er wel dichtbij geweest. Ik ben een
jaar lang in een revalidatiecentrum geweest om de functie van de hand weer terug te krijgen. Dit is aardig gelukt,

Je leert van elkaar als je
ervoor open staat
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al heb ik Tico nooit kunnen vasthouden. Ik kon wel luiers
verschonen en de fles geven. Het had stukken erger kunnen uitvallen. In zo’n centrum kom je echt de andere kant
van het leven tegen. Ik heb
Koos Alberts zien tennissen,
in zijn rolstoel. In de avond
rolde hij weer het podium
op: zo’n bekende zanger die
ondanks zijn handicap er alles uit wil halen. Een andere
jongen zat gebogen in zijn
rolstoel, met zijn handen tot
vuisten gebald. Ik vroeg naar
zijn naam. ”Ik heet Kip”,
antwoordt hij. Verbaasd
vraag ik: ”Hoezo noemen
ze je kip?” ”O, dat zul je wel
zien wanneer ik mijn eten krijg…” Als je er zo mee om
kunt gaan! Die jongen heeft plezier en haalt er het maximale uit. Er zijn ook zwaardere gevallen, mensen die net
een paar woorden kunnen uiten. Die tijd heeft mijn leven
gevormd: hoe ik naar anderen kijk en in mijn relatie met
Jolanda. Als je trouwt, beloof je steun in voor en tegenspoed, maar eigenlijk ga je er vanuit dat er voorspoed is.
Hoe je in tegenspoed met elkaar omgaat, valt niet te voorspellen. Jolanda betekende veel voor mijn herstel. ‘Oké, ik
ga hem niet zien als slachtoffer, hij kan zichzelf redden.
Als het niet lukt, help ik wel.’

vader en moeder waren, met een huisje in de Blokken en
vaste baan, kreeg ik de kans om bij een grote firma in reinigingsmiddelen te komen werken. Hierdoor hebben we
zeven jaar in Schoonhoven
gewoond met een instelling
van ‘we zien het wel’. Vijf
jaar geleden kwam er weer
zo’n kans voorbij. Ik werkte
bij Asito, toen een commerciële schoonmaakorganisatie uit Duitsland mij de kans
bood om als verkoper en in
een adviserende rol bij zorginstellingen langs te gaan.
Iets wat me erg aanspreekt.
Om me heen zie ik mensen
die hun hele leven hetzelfde
doen. Dat is niet goed of fout, maar dit mag naar mijn mening niet zo zijn omdat je bang bent voor het onbekende.
Robert van der Veen heeft me toevallig twee weken geleden gevraagd of ik door wil gaan. Ik zei: ”Het maakt me
niet uit of het het vierde, vijfde of het zesde heet. Ik wil
verder met de grootste groep van dit vierde. Sommigen
zullen misschien afvallen of erbij komen. Maar de groep
die blijft is een bijzondere groep. Een kritisch punt bij DES
is dat er veel kliekjes zijn binnen teams. Ik hoop en denk
dat wij als vierde laten zien dat of je nou hoog, laag of nog
nooit hebt gevoetbald, je hier terecht kunt. We zijn geen
vriendenteam, maar er ontstaan wel veel vriendschappen.
Op zowel voetbal- als intellectueel niveau is er veel variatie en toch is iedereen gelijk. Kijk eerst zelf in de spiegel:
wat is mijn rol daarin. Daarin kan iedereen leren, dat vind
ik het mooie van teamsport en in het bijzonder de uitvoering daarvan bij ons. Je hebt zoveel variaties bij elkaar. Je
leert van elkaar als je ervoor open staat.

Een kritisch punt
bij DES is dat er
veel kliekjes zijn
binnen teams

Het maakt dat ik me laat leiden door de gebeurtenissen,
of niet. In de laatste fase van mijn revalidatie zei mijn
arts: ”Ga eens met iemand praten van het maatschappelijk werk.” In eerste instantie dacht ik: wat moet ik met
zo’n geitenwollensok? Die man stelde me de juiste vragen
en bracht me mooie inzichten. Hij vroeg: ”Heb jij de wens
om motor te rijden?” Ik antwoorde van ja, maar dat ik het
financieel niet zomaar kan opbrengen en ik heb een verantwoordelijkheid naar de kinderen… Hij zei: ”Maar dit is
toch een verademing! Jij hoeft die keuze niet te maken,
want jij kunt geen motorrijden.” Het liet me zien dat het
psychische verwerkingsproces minstens zo belangrijk is
als het fysieke proces voor herstel. Het gaat erom hoe je
ermee omgaat, hoe je verder leeft. Veel mensen vinden
mensen met een handicap zielig, wat ik ook uit reacties
heb ervaren. Een jonge voetballer in het revalidatiecentrum was juist jaloers dat ik beperkt werd door mijn arm,
terwijl hij zijn rechterbeen miste. Ik heb eens aan een heel
erg zelfverzekerd persoon de tip gegeven om eens naar
een revalidatiecentrum te gaan: die inkijk in de andere
kant van het leven maakt dat je niet meer denkt aan wat
je hebt of kunt krijgen.

GH

Ik ben nooit erg met de toekomst bezig. Keuzes die buiten
mijn comfortzone liggen maak ik nu eerder. Toen we net
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Peter Calkhoven: Het
besef hoe belangrijk
DES voor hem is
Peter vertelt in dit interview openhartig over zijn leven. Hij heeft z’n hart op de tong en deelt alles, hij heeft geen
geheimen. Hij deelt zijn leed van zijn vrouw Greet en zijn liefde voor de club vv DES. Maar hij vertelt ook met passie
over z’n werk en zijn hobby’s vissen en fotografie.

Carrière vv DES
Moet ik nu voetballen, of ga ik op judo, twijfelt de jonge Peter van weleer. Peter kon moeilijk keuzes maken,
dus deed pa dat voor hem en stuurde Peter naar de judo.
Daar zaten echter veel meisjes op en daarom ging hij
alsnog naar de voetbal. Dat is de reden dat Peter pas
relatief laat op voetbal gaat. Intussen is Peter 45 jaar lid
van DES.
Van C2 naar B2 en A1. Eigenlijk zijn hem weinig details
over deze periode bijgebleven. Wel kan Peter zich goed
herinneren dat hij een paar weken voor het kampioenschap van A1 wegens concurrentie in de selectie plaats
moest maken en teruggezet werd naar A2. Een pijnlijke
beslissing. Nu, bijna 30 jaar later, kan hij het relativeren
en geeft hij ook toe dat de keuze gebaseerd was op zijn
kwaliteiten van destijds. ”Ik hing er altijd tegenaan. Ik
was een echte werkvoetballer, een stoorzender rechts
op het middenveld en met een bere conditie. Techniek
daarentegen was minder ontwikkeld.” De terugplaatsing
naar A2 was de aanleiding om een aantal jaren niet te
voetballen.
3 jaar later keert Peter terug in het 5e elftal. En de laatste 15 jaar van zijn carrière voetbalt hij in het
6e elftal. Mooie en onvergetelijke tijden worden beleefd.
Op 38-jarige leeftijd komt er plotseling een
einde aan zijn actieve voetbalcarrière. Op de
training scheurt zijn voorste kruisband af.
Dit moment herinnert Peter zich nog goed:
”Ik ging vol een duel in en draaide weg. Je
hoort het knappen en voelt direct dat het
niet in orde is.” Hij heeft het nog geprobeerd
met een brace, maar dat werkte niet.
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Na een kruisbandvervanging maakt hij de keuze om te
stoppen. Een moeilijke beslissing.

Vissen
Van kleins af aan liep Peter met een hengel in de hand,
samen met z’n vader. Een anekdote van destijds luidt
als volgt: Peter ging naar de LTS. Maar na schooltijd, of in
een tussenuur fietste hij even langs het oude zwembad
en haalde hij z’n hengel uit de duiker. Zo werd elk beschikbaar uur benut om te vissen. ”Brood heb ik altijd bij
me. Desnoods eet ik zelf een broodje minder.”
Peter heeft altijd gezegd dat wanneer hij stopt met
voetbal, hij gaat wedstrijdvissen. En dat gebeurde ook.
In het eerste visseizoen werd hij 33e van de 45 mensen
van visvereniging ”Ons Genoegen”. Hij leert in het eerste
jaar mensen kennen die uren kunnen praten over haakjes en loodjes, leest veel visboeken en het voer koopt hij
helemaal in België. De jaren daarop wordt hij drie keer
tweede en drie keer kampioen van de vereniging.
Peter weet zich te plaatsen voor het Nederlands kampioenschap vissen in Giethoorn. In deze wedstrijd zit hij
naast Ad Toten, coach van het Nederlands team. De Louis van Gaal van het vissen. Hij vangt 300 gram meer dan
Peter en uiteindelijk eindigt Peter als 80e van de 200.

Brood heb ik altijd bij me.
Desnoods eet ik zelf een
broodje minder

Privé
Greet wordt ziek en Peter stopt met wedstrijdvissen.
Vissen blijft hij zo nu en dan doen, maar niet meer in
wedstrijdverband. De kanker slaat keer op keer op verschillende plekken in het lichaam van Greet toe. Greet
komt er vaak bovenop, krijgt zelfs een levertransplantatie waar ze jaren mee leeft en dialyseert de laatste periode ruim 4 jaar thuis. Helaas is er ruim een jaar geleden
een einde aan haar leven gekomen.

Met dochter Anouk gaat het gelukkig goed. Peter heeft
het fijn met haar en is erg trots op zijn dochter.

Nevendiensten vv DES
”Bij DES kun je lief en leed delen. DES is voor mij niet alleen een voetbalvereniging. Wat een steun kun je putten
uit deze club, week in week uit. Ik heb er immens veel
aan gehad in mijn moeilijke periodes.
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Het 6e waar ik destijds mee voetbalde staat wekelijks
nog aan de ronde tafel bijeen in de kantine. Enkele namen: Dinand Goossen, Henk Scholten, Gerben Hekman,
André Ravenhorst, Harry van Driel en Arnold Titsing. Ook
Wander Muis behoorde daarbij. 4 jaar geleden is hij van
ons heengegaan door een hartstilstand. Een groot drama voor zijn gezin en deze groep vrienden.”
Tijdens zijn voetbalcarrière trainde hij vele jaren elke
maandag en donderdag de restgroep dat ging er fanatiek aan toe. Au zeggen mag niet en een lange broek dragen is not done, ook al vriest het dat het kraakt. In deze
trainingen wil je niet verliezen. Maar wat het resultaat
ook was, samen werd er tot in de late uurtjes nagezeten
in de kantine.
Bij het 90-jarige bestaan van vv DES maakt Peter is deel
uit van de feestcommissie en regelt hij sponsoren, tenten en veel faciliteiten rondom het feest. Zelf heeft hij
amper kunnen genieten van het feest, zo verantwoordelijk voelde Peter zich. Achteraf kijkt hij daar met heel veel
plezier en trots op terug. Op dit moment is hij voorzitter
van de supportersvereniging.
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Fotografie
Na het overleiden van Greet stort Peter zich meer en
meer op zijn hobby fotografie. Hij maakt graag foto’s
bij DES van wedstrijden, activiteiten van de supportersvereniging en de jaarlijkse playbackshow. Op de vraag
wat de overeenkomsten zijn tussen fotografie en vissen
weet Peter mij te vertellen dat het bij beide om techniek
draait en dat hij er rust in vindt.

Slotwoord
Peter blikt in het interview terug en beseft hoe belangrijk vv DES voor hem is.
Hij benoemt meerdere malen dat hij het een eer vindt
om geïnterviewd te worden voor het magazine. Zelf
vond ik het een eer om Peter te interviewen en ik kijk
terug op een speciale avond waarin we een fijn en openhartig gesprek met elkaar hebben gehad.
MB
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VV DES, VV Hellendoorn,
SVVN en de Zweef
starten O7-League
De afgelopen winterperiode hebben de
voetbalverenigingen vv DES, vv Hellendoorn, SVVN en De Zweef de koppen
bij elkaar gestoken over het minivoetbal/F-League. Iedere club biedt deze 4
tegen 4 voetbalvorm al jaren aan voor
de allerjongste jeugd van 4 tot en met
6 jaar. En ieder doet dat op zijn eigen
manier. Maar naast de onderlinge verschillen zijn er natuurlijk veel meer zaken die ons binden.
Zo willen we allemaal onze mini’s de
basisbeginselen van het voetbal bijbrengen. En dat op een laagdrempelige manier en in een vertrouwde omgeving, waarbij plezier voorop staat!
Een belangrijke vraag waar alle clubs
echter mee kampen is hoe we de oudste spelers van deze leeftijdscategorie beter kunnen voorbereiden op het
6 tegen 6 competitievoetbal vanaf de
O8-jeugd. Iedere club heeft 6-jarigen

die eigenlijk nog te jong zijn om deel
te nemen aan de Onder 8 competitie,
maar die al wel een extra uitdaging
aan kunnen. We waren het dan ook
snel eens dat we dit ‘probleem’ het
best samen kunnen en moeten oppakken.
Het idee is daarom geboren om vanaf dit voorjaar te starten met een
O7-League. Op 4 zaterdagen worden
er op wisselende locaties wedstrijdjes 6 tegen 6 gespeeld. We hanteren
hierbij de geldende KNVB-regels van
het nieuwe pupillenvoetbal. Er wordt
dus gespeeld op een kwartveld (42,5m
x 30m), met pupillendoelen (5m x 2m)
en met een keeper. Wedstrijdjes duren 2 x 20 minuten (time-out na 10
minuten) en staan onder leiding van
de spelbegeleider.

opdoen met het 6 tegen 6 voetbal.
Resultaat is daarbij van ondergeschikt belang en dus wordt er geen
klassement bijgehouden.
Dit voorjaar doen vv DES en De
Zweef met 2 teams mee, en SVVN
en vv Hellendoorn ieder met 1 team.
Teams spelen in de eigen clubkleuren zowel thuis- als uitwedstrijden,
waarbij thuiswedstrijden altijd gelijktijdig afgewerkt worden met de
‘eigen’ F-League/Mini’s.
Met deze opzet hopen wij onze spelers klaar te stomen voor het ‘echte’
werk en de stap naar het competitievoetbal na de zomer voor hen te
vergemakkelijken.

Het belangrijkst vinden we dat de
kinderen plezier maken en ervaring
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DES behoort tot de
beste amateurclubs
van Nederland...
... aldus Santos Magazine. Het voetbalgekke blad onderzocht welke amateurclubs in Nederland nou echt het beste
zijn. Daarvoor is onder meer gekeken naar alle resultaten
in de hoogste amateurcompetities sinds 2000 (hoofdklasse
en divisies). Daar deden wij sinds 2000 nooit in mee. Dus
geen punten voor DES. Ook telden de prestaties in het bekertoernooi mee. De KNVB Beker dus. Ook daar deden we
sinds 2000 nooit aan mee, dus ook hier geen punten.
Maar... er is ook gekeken naar de herkomst van internationals. Bij welke club begonnen de spelers die sinds 2000
debuteerden in het Nederlands Elftal? En daar scoort DES
natuurlijk top, met maar liefst twee internationals (Ola en
Collins John). Dat zijn er meer dan grote en gerenommeerde amateurclubs als IJsselmeervogels (0), Rijnsburgse Boys
(0), HHC (0) en Kozakken Boys (0). Sterker nog: er zijn maar
twee clubs die meer internationals voortbrachten, blijkt uit
het onderzoek van Santos Magazine. Het gaat om Zeeburgia uit Amsterdam (5 internationals) en Spartaan'20 uit
Rotterdam (3 stuks). Daar staan we dan toch mooi tussen...
De Treffers uit Groesbeek werd overigens door Santos uitgeroepen tot beste amateurvereniging van deze eeuw.
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Commissie in beeld: de Sponsorcommissie

Sponsor zijn
‘moet’ niet, het ‘mag’!
Het lijkt een vanzelfsprekendheid bij het betreden van
ons sportpark. Waar je ook kijkt, overal zijn er vormen
van sponsoruitingen. Reclameborden rond het veld, tassen, jassen en tenues met bedrukking en een bord met de
club van 100 aan de wand. Toch blijkt dit allemaal niet zo
gewoon, want geen enkele vereniging kan zonder sponsoren. Sterker nog: DES heeft zonder al deze sponsoren
nauwelijks bestaansrecht.
De Sponsorcommissie (SC) is belast met het sponsorbeleid
en het werven van nieuwe sponsoren. Voorzitter Robbin
ter Hedde geeft echter aan dat relatiebeheer misschien
wel de belangrijkste taak van de SC is! Tijd om maar eens
in gesprek te gaan met deze clubman, ondernemer en
nieuwbakken vader.

Taakverdeling
DE SC bestaat uit Robbin ter Hedde (voorzitter), Jochem
Westrate (vicevoorzitter), Robert Fransen, Marc Calkhoven, Martijn Volkers, Wouter Slag, Sven Udo, Stephan
Meulenbelt en Bart Meijer. Er is binnen de SC nog geen
officiële taakverdeling, al is men hier wel mee bezig. Het
plan is om een tweedeling te maken: een commerciële tak
en een ondersteunende/administratieve tak. Dit betekent echter niet dat je als lid van de SC een commerciële
instelling of baan moet hebben. Robbin: ”Nee hoor, dat is
niet nodig. Juist ook op het gebied van administratieve en
ondersteunende taken zijn mensen nodig. Op dit moment
is er een goede mix van commercieel/administratief/ondersteunende leden aanwezig, waardoor we elkaar goed
aanvullen. Mag ik meteen van de gelegenheid gebruikmaken? Lijkt het je wat om iets voor de sponsorcommissie te
betekenen, neem dan even met één van de leden contact
op.” Waarvan akte.

Relatiebeheer als hoofdtaak
De hoofdtaak van de SC is aan de ene kant natuurlijk het
binnenhalen van sponsoren. Het is echter nog veel belangrijker om deze sponsoren te behouden en om te zorgen dat er betrokkenheid bij onze club wordt gerealiseerd.
Een sponsor moet zich namelijk geen geldschieter voelen,
maar moet binding hebben of krijgen met onze vereniging.
Een sponsor moet zich clubsupporter gaan voelen. Regel-
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matig contact en relatiebeheer vanuit de club zijn dan ook
twee zeer belangrijke factoren! De warmte die de leden
voelen bij voetbalvereniging DES probeert de SC ook over
te brengen naar de sponsoren. De mooie accommodatie
en de gezellige kantine dragen hier ook zeker een steentje
aan bij. Daarbij is het motto van de sponsorcommissie: Je
moet DES niet sponsoren, je mag sponsoren.
Er zijn richting sponsoren en ‘potentials’ meerdere mogelijkheden en benaderingen. Er kan bij DES gekozen worden uit een drietal mogelijkheden om te sponsoren: ten
eerste is er een ‘cash only deal’: ponsoring in ruil voor een
reclamebord en/of andere reclame-uitingen. Een tweede mogelijkheid is sponsoring in natura door schenking
van materialen en/of diensten. Tot slot zijn er ook sponsordeals zoals de invulling van de sponsoring van een
derbywedstrijd, dag- of avondactiviteiten, toernooien,
enzovoort. Één keer per jaar wordt er een sponsoravond
georganiseerd waarbij de sponsoren iets extra’s wordt
geboden als dank voor hun bijdrage aan de club.

Hoeveel sponsoren telt DES?
Robbin: ”Het exacte aantal is nog niet bepaald. De SC is
eind 2017 begonnen om alle sponsoren en de daarbij horende sponsorovereenkomsten digitaal vast te leggen in
een CRM-systeem. Op dit moment staan daar 87 sponsordeals in vastgelegd. Het inzicht in natura sponsoren is
echter nog niet (geheel) bekend.”

Trots!
Kijkend naar het afgelopen jaar is de SC vooral trots hoe in
korte tijd de SC een aantal nieuwe leden heeft gekregen,
de taken binnen de commissie zijn verdeeld en hoe er in
korte tijd nieuwe doelstellingen zijn bepaald en ook werden behaald. Zo is er bijvoorbeeld een inhaalslag gemaakt
met de vastlegging van contracten en sponsordeals in
een nieuwe CRM-systeem. Verder is de SC natuurlijk
erg trots op hetgeen zij (natuurlijk ook met de rest van
de club) hebben neergezet tijdens de derby DES-SVVN.
De commissie heeft in aanloop naar de derby regelmatig
vergaderd, een draaiboek gemaakt en vooral fantastisch
samengewerkt. Tijdens de evaluatie van het derby event

Deze tevredenheid wil echter niet zeggen dat de commissie momenteel op haar lauweren rust. Er blijft namelijk
nog genoeg te wensen over. Robbin: ”Wensen zijn er
altijd. De SC is thans bezig met de opzet van de nieuwe
taakverdeling binnen de SC en planning van de activiteiten
voor het nieuwe seizoen. De plannen willen wij uiteraard
eerst met het bestuur van de club bespreken, alvorens
deze naar alle leden en sponsoren te communiceren.”

onze visie niet de doelstelling om zoveel mogelijk sponsoren te verkrijgen, maar de juiste sponsoren, die binding
hebben of willen met DES. Door een juiste benadering en
waardering terug te geven aan de sponsor kan een sponsordeal worden uitgebreid en/of zal een sponsor bereid
zijn een keer iets extra’s te doen voor de club, mocht dat
nodig zijn. Wij proberen elke sponsor dan ook op dezelfde,
informele, wijze te benaderen. Je moet een sponsor namelijk niet zien als geldautomaat, maar als persoon en
werken aan het creëren van betrokkenheid bij de club. Pas
dan realiseer je een band voor de lange termijn, waarmee
de club wordt geholpen. Daarnaast zetten we onze sponsoren minimaal 1x per jaar extra in het zonnetje om ze te
bedanken voor hun betrokkenheid bij de club.”

Kan een club ooit genoeg sponsoren hebben?

RF

zijn er zelfs mooie nieuwe plannen gemaakt en ideeën
voor andere events. Met name het regelmatig bij elkaar
komen, actiepunten en taken verdelen draagt bij aan het
succes van de huidige SC. Met ingang van 2018 komt de
SC minimaal 1 keer in de 6 weken bij elkaar.

”Ja, absoluut! Wanneer de doelen van een sponsorcommissie en club behaald kunnen worden wel. Het is vanuit

Gezocht:
bezorger
InVorm

We zijn op zoek naar een nieuwe bezorger voor InVorm.
Het gaat om ongeveer 40 adressen rond de Holterweg
in de wijk Noetsele die 4x per jaar het magazine willen
ontvangen.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met
Frank van Petersen via e-mail:

fvanpetersen@hotmail.com
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De spitspositie wordt
de nieuwe keeperpositie
Als 4- à 5-jarige weet je het al: je wilt voetballen. Je wilt
samen met je vriendjes of vriendinnetjes tegen die bal aan
schoppen. Als een idioot achter dat ronde ding aan hobbelen met zijn 14’en. Ondanks dat er op die leeftijd weinig tot
geen besef is over voetbal, wil niemand in de goal staan,
maar lekker voetballen. Kinderen vinden het niet leuk en
zijn vaak op die leeftijd bang voor de bal. De jaren die volgen
verandert er weinig; (bijna) niemand wil in de goal staan.
De keeper wordt gezien als de speler die eigenlijk niets kan
en daarom maar in de goal moet staan. De meeste spelers
willen acties maken en doelpunten scoren. Heel veel doelpunten en het liefst op een heel fraaie manier. Bijna iedere
jeugdspeler wilde in de spits voetballen om deze dromen
te verwezenlijken.
De nieuwe Ronaldo, Romario, Inzaghi, Raul, van Basten,
Muller, Klose of Makaay lijkt geboren. De toekomst ziet er
rooskleurig uit. Maar niets is minder waar tegenwoordig.
De spitspositie staat op de rand van de afgrond; de ‘ouderwetse’ scorende nummer 9 wordt met uitsterven bedreigd.
Nog niet zo heel lang geleden werd het team om de spits
heen gebouwd. De spits moest in staat worden gesteld om
de trekker over te halen. Tegenwoordig is de spits het afdankertje van het team geworden. De spits speelt in dienst
van het team. De spits moet loopacties maken zonder de
bal, gaten trekken voor de buitenspelers en eeuwig wach
ten op een voorzet die niet gaat komen.

‘Vroeger’ was het steevast de spits van de kampioen die
topscorer werd van de competitie. 30 doelpunten waren
eerder regel dan uitzondering. Als we in Nederland kijken
zien wij bij de traditionele top 3 dat de teller nog niet eens
halverwege komt. Bij PSV en Feyenoord zijn het zelfs de
buitenspelers die clubtopscorer zijn. Buiten onze landsgrenzen is dit ook een terugkerend fenomeen. In Spanje,
Engeland en Frankrijk zijn ook de buitenspelers topscorers
van hun club. De echte nummers 9, ze zijn er nog wel maar
ze worden niet meer bediend. Het draait om de buitenspeler, de individuele actie van de buitenspeler, de actie naar
binnen en het afstandsschot. Een buitenspeler werd vroeger gescout om zijn goede voorzet, tegenwoordig om zijn
afstandsschot. Tegenwoordig zijn de buitenspelers die nog
geregeld de achterlijn halen op de vingers van een hand te
tellen.
Voor een echte ‘9’ is het in het hedendaags voetbal moeilijk
om zich staande te houden in dit geweld. Spitsen krijgen
geen bruikbare voorzetten meer, maar worden wel afgerekend op het aantal doelpunten dat zij maken. Door deze
tendens zou het wel eens zo kunnen zijn dat de kleine spelertjes in de toekomst nog liever in de goal staan dan in de
spits.
PM

47

