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BOB STELLINGSMA STOPT ALS SCHEIDSRECHTER
NA RUIM 50 JAAR!

0548-612321

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

VAN DE REDACTIE

De laatste InVorm van dit seizoen is een bijzondere. Wij nemen na deze
editie afscheid van ons redactielid Jasper Bunskoek. Mede dankzij zijn inbreng is InVorm wat het nu is! En daar zijn wij als redactie trots op. In deze
editie een afscheidsinterview met Jasper, Koekie nogmaals bedankt!
Verder een terugblik op de kampioenschappen van DES JO19-1 en DES 2 en
de vier bekerfinales die door onze jeugdteams werden gespeeld. Ook interviews met oa Bobby Stellingsma, Michel Kerkdijk en onze fysiotherapeuten
Majella en Lisa.
Al met al wederom een gevarieerd magazine dat het lezen en het bekijken
meer dan waard is. Allen een fijne vakantie gewenst.
Geniet!
PN
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van de
voorzitter
De zomer is volop aanwezig, dus geen voetbal, maar
tijd voor andere zaken, zoals vakantie, om maar iets
te noemen. Echter, een groot aantal vrijwilligers is in
deze periode drukdoende ervoor te zorgen dat alles
aan het begin van het seizoen 2018-2019 op orde
is. Kleding voor alle teams, maar ook de materialen
e.d. moeten natuurlijk aanwezig zijn als de trainingen
weer beginnen. Vaak wordt zo’n proces als automatisch goedlopend ervaren, maar dat is natuurlijk niet
zo. De commissie is er zeer druk mee en verdient daarvoor alle lof.
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Ten aanzien van het sleutelbeheer is het verzoek om alle
sleutels in te leveren meerdere keren gedaan, maar helaas is daar niet door iedereen gehoor aan gegeven. Gevolg
kan zijn dat men bij aanvang van het seizoen tegen een
dichte deur aanloopt.
Onze accommodatie zal er anders uit gaan zien. Het ophangsysteem van de reclameborden langs veld 1 wordt volledig vervangen en daarnaast is het onderwerp ´kunstgras´
op Gagelman gesprek van de dag. Op het moment dat u deze
editie ontvangt, is het besluit door de Gemeenteraad genomen. Naar verwachting een positief besluit, zodat realisatie
van een kunstgrasveld op veld 2 nog in 20128 gerealiseerd
wordt. Houd onze website en de social media in de gaten voor
verdere mededelingen.
Even terugblikkend op het afgelopen seizoen feliciteren we
nogmaals de kampioenen en bekerwinnaars. De successen
smaken naar meer en laten we hopen dat die successen er
komen.
In deze editie vragen wij nogmaals aandacht voor een rookvrije
sportaccommodatie. Per augustus geldt de regel dat ons sportpark rookvrij gehouden moet worden.
Dus ook op weg naar een rookvrije accommodatie...
Mede namens het bestuur wens ik u allen een prettige vakantieperiode en graag tot in het nieuwe seizoen.
Met vriendelijke groet,
voorzitter vv DES
Henny Broekman.
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10 vragen aan
Rudolf Hekman
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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 1e elftal al vanaf mijn 10e jaar. Destijds,
midden jaren ‘60, ging ik al met mijn vader mee naar
de wedstrijden (ook de uitwedstrijden) tegen o.a. GVVV
(Veenendaal) WHC, Urk, HHC en Excelsior. DES speelde
in de hoogste klasse van het zaterdagvoetbal. Cas
Woudsma en Riny Poelakker waren echte toppers en
landelijk bekend. De grootste verandering is dat je
destijds of aan gym deed, of bij de voetbal was. De
aantrekkingskracht van voetbal was groter. Nu is er
veel meer keuze m.b.t. sport en andere activiteiten.

2. Bekijk je alle wedstrijden van DES 1?
Ik bekijk de meeste thuiswedstrijden en af en toe een
uitwedstrijd.
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

Echt volgen doe ik ze niet. Wel heb ik dit jaar Des A en
het 2e elftal kampioen zien worden. Dat was mooi om
te zien. De jeugd heeft een aantal potentiële eerste-elftalspelers. De realiteit wijst uit dat slechts een
beperkt aantal basisspeler voor meerdere seizoenen
wordt. Dus wees reëel in de verwachtingen.

4. Kun je vertellen wat DES voor je betekent?
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

3. Volg je nog meer teams dan het 1e elftal?

en vraag naar de mogelijkheden!

DES maakt zeker deel uit van mijn leven. Dat kan ook
niet anders na 55 jaar lidmaatschap. Het is een
prachtige club met een geweldige historie, een geweldig complex en het mooist denkbare tenue. Het
rood-zwart straalt kracht en schoonheid uit. Wie doet
ons wat!

5. Wie is je favoriete DES-speler uit het huidige 1e elftal en waarom?
Pieter Rozema, op de voet gevolg door Arno Spenkelink. Pieter om zijn inzet en spelinzicht. Als centrale
verdediger kan hij nog jaren mee, bij voorkeur samen

met Arno. Echter, Pieter: speel zuiniger, laat de bal het
werk doen en profileer je (nog) meer als leider van het
elftal.

6. Wie is de beste DES-speler ooit en wat maakte hem
zo bijzonder?
De beste speler die ik ken en met wie ik ook nog samengespeeld heb in de A-jeugd en het eerste elftal is
zonder meer (H) Annis Joël. Technisch en tactisch
sterk, met een geweldige versnelling. Hij was zonder
overtreding niet af te stoppen. Qua stijl komt hij over
een met Messi. Hij was sportief en amper uit zijn evenwicht te brengen. (H) Annis besefte zelf niet hoe goed
hij was! Hij is jaren geleden met zijn gezin vertrokken
naar de Molukken. Daar liggen zijn roots!

7. Wat is de meest memorabele wedstrijd die je ooit
van het 1e elftal hebt meegemaakt?
Zonder meer de wedstrijd in 1979 in en tegen naaste concurrent Staphorst. Ik had geluk dat ik er niet
werd uitgestuurd na een natrappende beweging. We
wonnen vlak voor tijd met 1-0 na een assist van mij
op Jan (van tante Jet) Schutten. We hadden die middag
massaal steun vanuit Nijverdal. Zij 'sleepten' ons erdoor. Een week later werden we kampioen zonder te
spelen.

8. Wat vind je van het afgelopen seizoen van DES 1
en wat verwacht je van het komende seizoen?
Ik had de (stille) hoop dat we een periodetitel zouden
pakken, of tot het einde bovenin zouden meedoen.
Hiervoor komen we toch net kwaliteit tekort. Een te
smalle selectie. Ik hoop dat we volgend seizoen net
wel dat stapje kunnen zetten.

9. Wat was de mooiste/beste wedstrijd van dit
seizoen?
Moeilijk om te beantwoorden, daarom kies ik voor de
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meest 'leerzame' wedstrijd: de thuiswedstrijd tegen
SVVN. DES heeft meer kwaliteit, maar liet zich de kaas
van het brood eten. SVVN won niet onverdiend. Hope
lijk kan hier lering uit getrokken worden. Inzet en karakter zijn onmiskenbare kwaliteiten.

10. Wat zou je tegen het 1e elftal willen zeggen en wil
je zelf nog wat kwijt?
Probeer te leren van de laatst gespeelde wedstijd.
Haal situaties naar voren en discussieer hierover met
je medespelers. Begin bij jezelf: wat kan ik verbeteren?
Stel je open en transparant op. En spreek je medespelers (ook) aan. Vraag of een wedstijd een keer kan wor-

den opgenomen en bekijk deze met de trainer en de
rest van de staf. Dit zal een eyeopener zijn! Hier kun je
veel van leren.
Mijn complimenten voor iedereen die zich inzet voor
DES. Er zijn de laatste jaren aanwijsbare sportieve en
organisatorische stappen gezet. Na een aantal zeer
moeilijke jaren doen we sportief weer mee in de 3e
klasse. Het zou mooi zijn dat we over een aantal jaren kunnen uitgroeien tot een stabiele tweedeklasser.
We zullen zien! Succes, en laat de sportiviteit de
boventoon voeren.
CF

Redactiemedewerkers
InVorm gezocht
Vanwege het vertrek van onder anderen ons gewaardeerde redactielid Jasper Bunskoek zijn
wij op zoek naar een aantal extra redactieleden. Lijkt het je wat om mee te bepalen welke
onderwerpen aandacht krijgen in ons magazine en hoe? Dan zijn wij op zoek naar jou!
We zoeken namelijk nieuwe mensen om ons enthousiaste team te versterken. Mensen die
het leuk vinden om stukken over voetbal te schrijven, of spelers, trainers of sponsoren te
interviewen. De artikelen mag je zelf bedenken. Een foto erbij doet het altijd goed! Deze
hoef je overigens niet zelf te maken, we hebben een aantal topfotografen die ons ondersteunen met beeldmateriaal.
InVorm verschijnt 4 keer per jaar en samen met de redactie bepaal jij de inhoud. Per editie
kost het een paar uurtjes van je tijd. We zijn benieuwd naar jouw artikelen!
Mocht je meer informatie willen, of je aan willen melden? Dan kan dat via invorm@vvdes.nl
Redactie InVorm

Vind je schrijven leuk? Dan is
de redactie op zoek naar jou!
8

De beste remedie
tegen een bierbuik
is helemaal geen bier
meer drinken
Voor een 40-plusser en liefhebber van de Bourgondische
levensstijl is deze tijd van het jaar erg zwaar. Het wordt
warmer en zonniger en dat is geweldig, maar toch….. De
tijd breekt aan dat de zwemshort het enige kledingstuk
is dat we 90% van onze tijd dragen. Het resultaat van de
Bourgondische levensstijl wordt daarmee ook zichtbaar
voor de buitenwereld. Beelden van voetballers die qua lichaam voldoen aan het ”ideaalbeeld” schieten voorbij in
deze tijden van het WK-voetbal. Binnen onze vereniging
zullen velen van ons bovenstaande in meer of mindere
mate herkennen.
Aangezien een gemiddelde amateurvoetballer niet overloopt van het enthousiasme als het gaat om het volgen
van een trainingsprogramma tijdens de zomerstop, verschijnt men daardoor na de zomerstop vaak minder fit dan
gewenst op de eerste training c.q. oefenwedstrijd. De lectuur die tijdens de gemiddelde zomervakantie verslonden
wordt, bestaat voor hen niet uit My killer body van Faya
Lourens, of het nieuwe boek van NOS-coryfee Henry Schut:
Topfit, maar uit de laatste Panorama, een boek van GIJP, of
een ander intellectueel boek of tijdschrift. Het leek me goed
om mijn oor eens te luisteren te leggen bij onze eigen Fitheids-goeroes binnen de club. Onder het mom van nader
kennismaken met de Fysio, heb ik geprobeerd snel een afspraak te maken met Majella Broekman en Lisa Feddema.
Bij hen zou ik mijn dilemma’s zeker kunnen voorleggen.
Wellicht hebben ze ook nog tips om toch Bourgondisch te
kunnen genieten deze zomer en daarnaast fit aan de start
van het nieuwe seizoen te verschijnen.
Inmiddels weet ik dat het maken van een interviewafspraak voor InVorm een uitdaging op zich is. Ik had dus
ook niet de illusie dat het in dit geval anders zou zijn.
Majella woont bij mij om de hoek, maar Lisa woont niet
in Nijverdal, dus logistiek hadden we wel een uitdaging.
Met een goed gevulde privéagenda en diverse ”Bourgon-
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dische” gezellige avondjes voor de boeg is het uiteindelijk
toch gelukt om een tijdstip te vinden dat ons alle drie uitkomt. Ondertussen werd ook een vakfotograaf geregeld
om het artikel te kunnen voorzien van een mooie visuele
ondersteuning.
Met een naderende deadline zou het al een opgave op zich
worden om een interview te doen en daarnaast dit interview om te zetten in een leesbaar artikel. Vlak voor onze
afspraak moest één van de dames toch afzeggen, waardoor alles toch in het water dreigde te vallen. Die sixpack
kon ik op mijn buik schrijven. Gelukkig waren de dames
zo flexibel om een vrije zaterdag tijdens onze afgelopen
familiedag aan te grijpen voor het interview. Ook deze afspraak dreigde in het water te vallen, want het caféteam
waar ondergetekende bij werd ingedeeld, presteerde boven verwachting. Daar waar normaliter een DES-FAMILIEDAG voor een voetballer met mijn kwaliteiten zo rond
een uur of één in de middag met een biertje in de hand
voortgezet kan worden, verliep de middag ditmaal iets
anders. Uiteindelijk was een finaleplek het welverdiende
resultaat. Het interview moest dus direct na de finale gehouden worden. Nadat onze tegenstander van de middag
de laatste winnende strafschop binnenschoot, zocht ik
samen met de dames een rustig plekje op het terras. Met
het shirt nat van het zweet verwachtte ik in ieder geval
wel een goed figuur te slaan bij de beide dames. Ik weet
niet wat ze dachten, uitslover…, sneu,…knap voor zo’n 40er…, of helemaal niets. Ik heb het niet gevraagd, maar toch
moest één van de dames toch nog even snel naar het
toilet. Waarschijnlijk om het even uit te gieren van het lachen?! Niet veel later konden we dan toch beginnen.
Eerst toch maar even voorstellen: Majella Broekman is inmiddels alweer heel wat jaren de vaste fysio/verzorgster
van de selectie. In de beginperiode combineerde ze dit
nog met haar eigen voetbalcarrière bij de dames. Maar nu
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NIET ALLEEN DE SELECTIESPELERS 'MAAR OOK ANDERE
(JEUGD) LEDEN' KUNNEN
GEBRUIKMAKEN VAN DE
DIENSTEN VAN BEIDE DAMES
richt ze zich volledig op het verzorgen en fithouden van de
selectiespelers. De in Wierden woonachtige Lisa Feddema, die als vriendin en stagiaire (in de beginperiode) van
Majella er ook stillaan is ingerold, vormt inmiddels alweer
heel wat jaren een geoliede machine met Majella.
Majella is in het dagelijks leven actief als fysio en verdient daar ook haar dagelijkse boterham mee. Lisa is net
afgestudeerd als fysio en zoekt nog een geschikte baan.
Op de dinsdag en donderdag staan de beide dames vanaf 19:30 uur klaar in de prachtige verzorgingsruimte van
onze vereniging. Daarnaast zijn ze zaterdags aanwezig
bij de wedstrijden van het eerste elftal. Naast dat ze ervoor zorgen dat de selectiespelers behandeld worden bij

eventuele blessures, kunnen ook andere leden
(ook jeugdleden) gebruikmaken van diensten van
de beide dames. Op de dinsdag en donderdag kan
men hiervoor bij de dames terecht. Houd bij het
maken van een afspraak wel rekening met het
feit dat de inloop vanaf 19:30 uur is en dat selectiespelers i.v.m. hun training voorrang hebben. In
de zomerperiode zijn de dames tijdens de volledige training aanwezig en in de winterperiode zijn
ze meestal wel iets eerder weg. Bel of app de dames even vooraf, zodat je niet onnodig lang hoeft
te wachten.

Zowel Majella als Lisa beschikt inmiddels over een bak aan
ervaring en ze weten dan ook feilloos aan te geven wat
nou de meest voorkomende blessures zijn bij voetballers.
Bijna in koor roepen ze: enkelbanden, spierscheuring en
rugklachten. Kijkend naar de toedracht van dit interview
lijkt het me mooi om te zien of de tips die de dames hebben gekoppeld kunnen worden aan de dilemma’s van de
gemiddelde 30/40-jarige voetballer, om hem helpen van
zijn bierbuik af te komen en na de zomerstop superfit op
de eerste training te verschijnen. Daarnaast hoe dit soort
klachten voorkomen kunnen worden. Om de enkelbanden
te trainen zijn stabiliteitsoefeningen een goede remedie.
Bijvoorbeeld tandenpoetsen op één been. Kijkend naar
de voetballer met een iets te Bourgondische levensstijl,
zou het nuttigen van een biertje staand op één been een
alternatief kunnen zijn. Spierscheuringen kun je voorkomen door een goede warming-up. Wat is nu een goede
warming-up? Majella geeft aan dat hierbij een geleidelijke
opbouw en een explosief einde van belang zijn. Rekken is
met name een mentaal iets. Wetenschappelijk is bewezen dat het rekken niet echt bijdraagt. Denken jullie dat er
over het algemeen een goed warming-up gedaan wordt?
Zowel Majella en Lisa zijn het erover eens dat hier zeker
nog wat verbetering mogelijk is. De warming-up van het
eerste zien we natuurlijk wekelijks. Doordat de trainer ook
hierbij aanwezig is, zien we dat de warming-up ook veelal serieus gedaan wordt. Bij andere teams, onafhankelijk
van het niveau, zien we dat die zeker nog wat tips kunnen
gebruiken. Het lijkt mij een uitgelezen mogelijkheid voor
DES om Majella en Lisa een standaard warming-up-format uit te laten werken, dat gebruikt kan worden door alle
teams. Dit heeft een professionele uitstraling en draagt
bij aan het voorkomen van blessures. Lisa en Majella geven aan dat andere veel voorkomende blessures bij voetballers rugklachten zijn. Deze
klachten kunnen verschillende
oorzaken hebben, zo geven ze
aan. Belangrijk bij het voorkomen van rugklachten is de ”core-stability”. De wat? Het

trainen van de rug en buikspieren kan rugklachten voorkomen. ”Planking” is een oefening die bijdraagt aan het
trainen van de ”core-stability”, geeft Majella aan. Voor de
Bourgondiërs onder ons is dit toch wel de grootste uitdaging. De meesten van ons worden al moe bij de gedachte
aan een fysieke inspanning, laat staan dat we onszelf in
de plank-pose manoeuvreren. Of het ”planking” zal bijdragen aan het voorkomen van rugklachten, of bij sommigen van ons juist meer rugklachten zal veroorzaken is
maar de vraag.
Eerder in dit interview hadden we het al over de BN’ers die
met of zonder enige kennis van het fysieke gestel fitnessboeken uitgeven. De mening van zowel Lisa als Majella
is dat deze boeken veelal vol staan met onzin. Het ideaalbeeld wordt naast deze boeken nog eens versterkt door
de social media. Vloggers en social media-iconen maken
dat de jeugd steeds eerder naar de sportschool gaat. Niet
gehinderd door enige kennis of begeleiding beginnen ze
trekken aan de fitnessapparatuur. Veelal met rugblessures tot gevolg. Het gelijkmatiger trainen van zowel de
rug- als de buikspieren met goede begeleiding zou deze
blessures kunnen voorkomen.

Belangrijk bij het voorkomen van
rugklachten is de core-stability
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werken bij het korps mariniers. Natuurlijk heb je altijd de
bijzondere gevallen. Zo wil Koen Fransen altijd zijn beide
benen gemasseerd hebben en komt Martin Bronsvoort
steevast met een hele boodschappenlijst aan kwetsuren
als hij langskomt. De gesteldheid van de een gemiddelde
DES’er kan over het algemeen als fit worden bestempeld.
Natuurlijk zijn er wel wat uitzonderingen op de gemiddelde DES’er. Vaak weten deze mensen zelf wel dat hun lichaam te
groot is voor het shirt dat ze hebben aangetrokken. Majella is ook
adviseuse van het Cambridge-dieet; ze adviseert mensen hoe er
een gezonde leefstijl op na te
houden.

Een goede
warming-up
heeft een
geleidelijke
opbouw en een
explosief einde

De keren dat ik zelf de verzorgingsruimte van onze club bezocht in verband met een blessure dateren nog uit de tijd van verzorgers die uitspraken
deden als ‘Ja, ik voel het al… ie hebt een bobbel’. Of ze
behandelden de kwetsuur met een brandende sigaar. De
drempel om naar een fysio/verzorger te gaan was hierdoor voor mij opgeworpen. Tegenwoordig zijn het heel
andere tijden. De deur bij Majella en Lisa wordt figuurlijk
platgelopen. De grote snoeppot in de verzorgingsruimte is binnen de kortste keren leeg. Niet geheel toevallig
zijn het veelal dezelfde mannen die zich een plaatsje op
de massagetafel toe-eigenen. Pieter Rozema, Mark Nieboer, Michel Kerkdijk, Jasper Bunskoek en Coen van der
Linde liggen week in week uit bij de dames op de tafel.
De één gewoon omdat hij het lekker vindt om even gemasseerd te worden door één van de dames en de ander
omdat die weer opgelapt moet worden na een week hard

Zowel Lisa als Majella ziet zichzelf ook de komende jaren nog
wel als verzorger bij vv DES. Het is
een gezellige familieclub, waar iedereen tijd heeft voor een praatje
en waar je jezelf snel thuis voelt.
Ook Lisa, die als fanatieke volleybalster tijdens haar eerste periode bij ons cluppie nog niet
eens wist wat buitenspel was, of dat de tweede helft van
helft gewisseld moest worden, beaamt dit. Inmiddels zien
de spelers na de wedstrijd altijd vol verwachting uit naar
de scherpe analyse van Lisa, die er tegenwoordig echt wel
een beetje kijk op heeft gekregen.
Dames, ik vond het leuk om nader kennis met jullie te maken en bedank jullie voor dit openhartige gesprek.
Voor de volledigheid hieronder de telefoonnummers
van de beide dames:
Lisa : 06-11315885					
Majella: 06-15103469
MF

UW LOKALE BEVEILIGER, ALTIJD DICHTBIJ

Dan nu de vraag waar eigenlijk dit hele interview om draait:
hoe komt een van de geneugten des levens genietende
40-plusser van zijn welverdiende bierbuik af? Dat ieder
pondje door het mondje gaat weten we maar al te goed.
Maar als de pondjes door het mondje gaan, is het wel
van belang om te kijken waar die pondjes uit bestaan. De
belangrijkste tip: alles met(je) mate(n). Daarnaast: matig
het gebruik van suikers en koolhydraten. Eet daarentegen meer
groente en vlees. Dit in combinatie met het eerdergenoemde
trainen van de ”core-stability”
kan niet anders dan een prachtig
bovenlichaam tot gevolg hebben.
Deze zomer zullen we tijdens de
barbecue staand op één been, of
plankend de nodige salades tot
ons nemen onder het genot van
een suikervrij biertje.

OBJECTBEVEILIGING
HORECABEVEILIGING
EVENEMENTENBEVEILIGING
SURVEILLANCEDIENSTEN
BEVEILIGING MET HONDEN
PERSOONSBEVEILIGING
Meer dan een partner.
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DES6 zit, uiteraard, al op hun vaste plek aan de picknicktafels en voor de dug-outs op het hoofdveld zitten de
vrienden en (oud-)teamgenoten van Rutger Eissens, die
vanavond door ‘zijn’ derde verrast is met een afscheidswedstrijd. Ondanks het feit dat ik vooraf nagedacht heb
over de insteek van dit stuk hoef ik eigenlijk geen vragen te stellen. Jasper is iemand van het type ‘gooi er een
kwartje in en hij praat wel’. We zitten nog maar nauwelijks en hij steekt al van wal: ”Weet je? Vier seizoenen DES
is eigenlijk te kort.” Het blijkt de opmaat naar een mooi
afscheidsinterview, al mag ik het niet zo noemen. ”Ik verlaat DES dan wel, maar dat rood-zwarte, dat zit ook in
mijn hart.”

Van Hengelo naar Nijverdal
Na het afronden van de studie journalistiek in Groningen
vond Jasper, vanuit het vertrouwde Dalerveen, in 2010
onderdak bij de Twentsche Courant Tubantia. Samen
met vriendin -en tevens Dalerveense- Marlou neemt hij
intrek in een appartement in het centrum van Hengelo,
omdat het min of min een eis van de werkgever was dat
je woonde in het gebied waar je ook werkte. Vanaf het begin stond echter al vast dat het wonen in Hengelo slechts
van tijdelijke aard zou zijn. Hengelo was te stads. Dit is
tevens de reden dat Jasper in die periode ook bleef voetballen bij Dalerveen. Hier speelde hij niet onverdienstelijk
in de spits van het vlaggenschip.

Vier jaar later werd de overstap gemaakt naar een dorp
met voorzieningen, maar niet met de grootte van een
stad. Het werd dus de Kruidenwijk in Nijverdal. De plaats
waar Jasper en Marlou zich wilden settelen en droomden
van huisje, boompje, beestje.
De vraag die zich daarop meteen aandiende spreekt voor
zich. Waarom heb je dan gekozen voor DES en niet bijvoorbeeld voor de Hulzense Boys? Eigenlijk kan Jasper
hierop geen sluitend antwoord geven. ”Ik zocht eigenlijk
een club die een beetje vergelijkbaar was met Dalerveen:
een kruising tussen prestatie en gemoedelijkheid. Er vol
voor willen gaan, maar na afloop een biertje drinken. Ondanks dat ik in Hengelo woonde en werkte, ben ik in die
periode blijven voetballen bij DSC. Drie keer in de week
een uur heen en terug.”
Voetballen in de plaats waar je woont is toch een goede
manier om de plaats en de mensen te leren kennen. De
clubs in Nijverdal werden dus op een rijtje gezet en waarschijnlijk was het Martin Bronsvoort die hem het laatste
zetje gaf. ”Ik heb Martin destijds een keer geïnterviewd
over zijn wereldreizen en op de vraag wat hij het meest
miste als hij in het buitenland zat, gaf hij zonder nadenken als antwoord ‘DES’. Die club is het toen dus maar geworden.”

De keuzes van
Jasper Bunskoek
Life is what happens to you, while you’re busy making
other plans. Een uitspraak van John Lennon die zeker van
toepassing is op Jasper Bunskoek. Na slechts vier seizoenen DES verlaat hij -weliswaar met lichte tegenzin- Nijverdal, om zich met zijn gezin te vestigen in het Drentse
Dalerveen. Terug naar zijn roots en dicht bij familie. Een
keuze die echter niet van de ene op de andere dag geno-
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men werd, want DES is in zijn hart gaan zitten.
Een monoloog over werk, familie, keuzes, het clubblad,
Nijverdal, Dalerveen en clubliefde.
We spreken voor het interview af op een zomerse donderdagavond op het dakterras van onze accommodatie. We
zijn er niet de enigen. Op veld twee wordt nog getraind,
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Spits van het vlaggenschip
Waarschijnlijk was de roem van die nieuwe spits die zich
bij DES had aangemeld hem vooruitgesneld. Hier kwam
dan toch de verlosser die de doelpunten moest maken.
In het eerste van Dalerveen wist Jasper namelijk 124 keer
het netje te raken. En waarom zou men twijfelen aan de
statistieken van een datajournalist? In zijn eerste seizoen
kwam Jasper uiteindelijk tot welgeteld één doelpunt.
Echter, vanaf het eerste moment was er een klik met DES.
Na de eerste training in het nieuwe seizoen meteen met
het nieuwe team mee naar het Helders Fees, direct op de
kop naar huis: dan weet je dat het goed zit.
Het afgelopen seizoen was waarschijnlijk zijn beste seizoen bij DES: dertien doelpunten, vaak basis en bijna alle
wedstrijden gespeeld. Al is Jasper hier zelf nog wat bescheiden over: ”Ik sta soms toevallig op de goede plek om
een doelpunt te maken.” Jasper moet het hebben van zijn
mentaliteit. Hij heeft een sterke wil om te willen winnen.
”Anders had ik waarschijnlijk ook niet in het eerste gevoetbald’. Die mentaliteit komt soms zelfs naar voren in
de trein. Jasper maakt, zoals veel mensen waarschijnlijk wel zullen weten, dagelijks de treinreis van Nijverdal
naar Hilversum, waar hij inmiddels werkzaam is bij RTL
Nieuws. Wat veel minder mensen van hem weten, is
dat hij in de trein soms wedstrijdverslagen leest van de
tegenstander van de week erop. Puur om wat over ze
te weten te komen. Het tekent zijn mentaliteit.
Hij vindt het echter wel een voorrecht om met sommige spelers gevoetbald te hebben. Jongens als Pieter Rozema met een goede techniek, maar ook met
die drive om een wedstrijd te willen winnen. ”Als ik
nu gastjes zie als Sven of Twan Mensink… dat zijn
jongens die niets anders willen dan een wedstrijd
winnen. En die kunnen dan ook gewoon goed ballen.
Het zijn jongens die, om het maar zo te zeggen, ook
wedstrijdverslagen van de komende tegenstander
lezen.
De laatste keer SVVN uit, dat was wat hoor! Met
de spelers uit het eerste op de fiets van Gagelman
en bij de entree van Groot Lochter stond de jeugd
met spandoeken klaar. Dat maakt een club mooi.
Kippenvel. Die jongens staan over 20 jaar zelf in
het eerste tegen SVVN en nemen dit dan mee.
Als voetballer is er niks mooier dan wedstrijden
spelen waar spanning op zit.” Zijn laatste wedstrijd, thuis tegen Drienerlo, deed hem wel wat.
De laatste keer in het rood-zwarte shirt en met
een brok in de keel het veld op.
Is DES dan een unieke club? ”Nee, dat niet,
maar: niet elke club is zo. DES moet gewoon
trots zijn op wat ze hebben en wat ze zijn.” Hij
wijst ondertussen naar het hoofdveld en het
terras: ”Kijk nu eens om je heen. Buiten zit
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De laatste keer in het
rood-zwarte shirt en
met een brok in de
keel het veld op.
het nog vol, het afscheid van Rutger Eissens van het derde. Allemaal dwarsverbanden. Elftallen maken nu niet uit,
het loopt door elkaar. Dit is een club met historie. Er zitten
families binnen de club, dat zorgt voor binding. Ik kan niet
oordelen over andere clubs, maar hier merk en voel ik het.
DES doet toch wat goed; toen Ik kwam was er geen A en
geen B. Nu is er een A1 dat twee keer kampioen is geworden en is er volop aanwas vanuit de jeugd. Als ik kijk hoe
het nu loopt, welke clubmensen er bovenop zitten met visie, drive, enz. Dat is zo belangrijk. Het past bij de geest
van de club. Dat hebben ze goed gezien en wellicht sneller
dan verwacht worden daar nu de vruchten van geplukt.
Jongens in A1 zie je binnen afzienbare tijd in het eerste,
daar ben ik van overtuigd.”

Clubblad
Het was diezelfde Martin Bronsvoort die hem benaderde
om in de redactie van het clubblad te komen. Een vraag
waar hij meteen positief op reageerde. Weer een manier
om ertussen te komen. Voor de redactie betekende dit
een absolute kwaliteitsimpuls. In de afgelopen jaren heeft
hij de transitie van een zwart-wit A5-je naar het full color
Magazine ‘InVorm’ meegemaakt. Jasper heeft daarin vele
memorabele stukken geschreven: Angstgegners van DES,
DES-data (wat is een DES’er en waar wonen ze?), het verhaal over het landskampioenschap, de derby tegen SVVN,
het stuk over het tweede aan de hand van whatsapp-berichten: stuk voor stuk items van zijn hand. Het item waar
hij vooral met veel plezier op terugkijkt is het stuk over de
Derby tegen SVVN. Jasper dook met zijn voorliefde voor
cijfers en data in het archief en kwam zo achter de sentimenten, anekdotes en de statistieken die bij de derby
hoorden. Het stuk viel alleen niet bij iedereen in goede
aarde: bij het betreden van het veld in Groot Lochter stond
de archivaris van ‘de Vladding’ briesend voor hem: ”Jij leugenaar!” Jasper vond het prachtig. Elke club heeft zijn eigen archief en zijn eigen sentimenten. En dat mag!
”Over het archief van DES gesproken: wat ze bij DES hebben gearchiveerd is ongekend. Het zegt zo veel over je
geschiedenis als club, het is als het ware het kloppende
hart van de club. Iets dat je als vereniging absoluut moet
koesteren. Straks bestaat de club honderd jaar, met dit
archief kun je daar een boek over schrijven!” U ziet… hier
is een liefhebber aan het woord!

In voor- en tegenspoed
Het mag onderhand duidelijk zijn: ook al heeft Jasper maar
vier jaar bij DES gezeten, de club heeft een speciale plek
in zijn hart gekregen. Vanaf moment één heeft hij zich
thuis gevoeld en hij ziet datzelfde bij andere nieuwelingen
die bij DES binnenkomen. ”De club is nu eenmaal zo. Een
leuke club met toffe mensen. Wel prestatievoetbal, maar
daarnaast ook gezelligheid en een familiaire sfeer. Een
club die er is in voor- en tegenspoed. Neem nu bijvoorbeeld een Johan Fransen, iemand die er altijd was, maar
nu door een ongeluk al lange tijd afwezig is. We blijven
aan hem denken.”
Zelf heeft hij de keerzijde van de medaille ook meegemaakt: op het moment dat hij en Marlou zich aan het
voorbereiden waren op het komende ouderschap werd er
bij Marlou kanker geconstateerd. Vanaf dat moment zaten ze in de emotionele achtbaan, waarbij er keuzes gemaakt moesten worden waar ze vooraf nooit over nagedacht hadden. Er werd besloten om ‘de kleine’ vervroegd
te halen, zodat Marlou daarna kon beginnen met de chemo’s. Een hele heftige en emotionele periode. Vanaf het
moment dat dit bekend werd bij de club, was er die meelevendheid. ”Ik wilde er soms toch over praten, maar op het
moment dat het er gevoetbald moest worden, dan ging
het ook (heerlijk) alleen daarover. Een balans die gewenst
was, maar er ook was.” Ook de vele kaarten, gesprekken
en appjes hebben Marlou en Jasper door de meest vervelende periode in hun leven gesleurd. Het tekent volgens
Jasper ook de club: ”Er zijn bij succes en bij verdriet. Mensen die naast je staan en soms gewoon even een hand op
je schouder leggen.” Het doet hem nog steeds wat.

Met het vertrek van Jasper komt er ook een
einde aan zijn werk binnen de redactie. Vanaf
de eerste vergadering die hij bijwoonde voelde
hij zich thuis en waren de woordgrappen over
en weer niet van de lucht. Jasper: ”Het magazine is echt van een hoog niveau! Hier mag
DES echt trots op zijn en menig andere club
zal hier jaloers naar kijken. InVorm gaat verder
dan een wedstrijdverslag en heeft een goede
mix van items. Dat geldt ook voor de redactie!”
Jasper heeft zijn steentje zeker bijgedragen aan
het clubblad zoals deze er in de huidige vorm is
en wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor. Jasper, ontzettend bedankt voor je inzet en ook wij
gaan je woordgrappen zeker missen!
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Terug naar de roots
De ziekte van Marlou, die gelukkig overwonnen werd, is
ook de reden dat ze terugkeren naar Dalerveen. De ouders van zowel Jasper als Marlou wonen er. De afgelopen
periode was heftig, ook voor hun ouders. Steeds die lange rit naar Drenthe en terug was verre van ideaal. Nu er
een tweede kind op komst is, groeit ook het besef dat het
gewoon fijn is om je ouders in de buurt te hebben. Dan
moet je nu eenmaal zo’n keuze maken en deze werd dan
ook gemaakt. Terug naar de roots, terug naar familie en
terug naar vrienden. Qua woongenot, voetbal en mensen
in Nijverdal hoeven ze absoluut niet terug en dat maakte
de keuze des te moeilijker. Het werd echter een beslissing
die zowel rationeel als emotioneel genomen werd.
Straks in Dalerveen gaat Jasper weer voetballen in het
eerste van de plaatselijke DSC’65. Terug op het oude nest,
waar hij weer kan voetballen met vrienden. Hij is nu 31,
dus een aantal jaar in het eerste moet er zeker nog inzitten. Het grootste nadeel aan DSC is alleen dat het tenue
groen-wit is, al noemt hij het wit-groen (wit shirt, groene
broek), een combinatie die volgens hem dan nog net door
de beugel kan.
Ook hier zal hij weer lid worden van de redactie, al heeft
hij in de jaren dat hij daar weg is geweest wel steeds zijn
bijdrage geleverd aan hun clubblad. DES verlaat hij echter
niet, want hij blijf gewoon rustend lid. Omdat hij, zoals hij
zelf aangeeft, deze club een warm hart toedraagt en DES
hem zoveel gebracht heeft.
RF

DES-woning te koop!
Het vertrek naar Dalerveen is nog van verschillende factoren afhankelijk. Enerzijds de geboorte van hun tweede
kind en anderzijds is de woning in de Kruidenwijk nog niet
verkocht. Het blijkt een echte DES-woning te zijn, want
Jasper kocht de woning ook van een DES’er.
Jasper doet echter de volgende toezegging: ”Ik zal bij de
verkoop een DES-logo in de woning verstoppen. Wie deze
vindt, krijgt een kan bier.”
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Kampioenen, kampioenen, kampioenen

DES 2 en DES A1 bieden
hoop voor toekomst

Een wijze en ervaren voetbaltrainer vertelde me ooit dat er twee elftallen binnen een vereniging zijn die op korte
termijn succes kunnen voorspellen voor het eerste elftal. Hij doelde daarmee op het tweede en de A1, tegenwoordig JO19-1 geheten. ”In die elftallen zit het talent voor de toekomst en de jongens waar je bij problemen op terug
moet kunnen vallen. Wordt je A1 of het tweede kampioen, dan is dat een sterke aanwijzing voor goede resultaten
van het eerste in de komende seizoenen.”
Ik heb de afgelopen maanden veelvuldig aan de beste man en zijn uitspraken gedacht. En met de week dat het
slot van de competitie naderde steeds een beetje meer. Want het ging er toch steeds meer op lijken dat het bij
DES ging gebeuren. Zowel A1 als het tweede elftal wist op het juiste moment de koploper in hun klasse pootje te
lichten en zo de koppositie over te nemen. De apotheose volgde op de gedenkwaardige 26e mei. De dag dat zowel
DES 2 als DES JO19-1 kampioen werd. Dit is een verhaal met twee eigenzinnige en trotse trainers over gretige
oudgedienden en trappelende talenten.
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DES 2 op de platte kar
Na jaren van net niet is het dan eindelijk zover. Na een
eclatante 5-2 overwinning op SDC’12 mag doelman Remco Haselhorst de trekker met platte kar voorrijden op
sportpark Gagelman. Trainer Gerko Doldersum siert zijn
#afscheidstournee bij DES 2 op met een kampioenschap.
En wat voor kampioenschap: een ongeslagen kampioenschap. En wie Gerko volgt op Facebook weet het: daar is
hij #goedtepasseover.
”Dit is iets waar we met z’n allen als team hard voor gewerkt hebben. Uiteindelijk hebben we het kampioenschap
meer dan verdiend binnengehaald. Het was fantastisch
om te zien hoe we de achtervolging vanaf het begin hebben ingezet en continu de druk op Tubantia 2 hebben gehouden. Uiteindelijk bezweken zij eronder.”

Collectief
Vorig seizoen werd de finale van de nacompetitie het
eindstation voor DES 2. Het seizoen daarvoor viel het doek
in de eerste ronde van de nacompetitie. En daar weer voor
werd dezelfde nacompetitie op een haar na gemist. De
trend was duidelijk: dit jaar moest het gebeuren.
Des te knapper is het dat het de mannen ook daadwerkelijk gelukt is. Het team vol ervaring piekte op het juiste
moment. Ervaring in de personen van bijvoorbeeld Thijs
Broeze en Jeffrey Ekkelkamp, die het willen presteren op

het veld nog bij lange na niet verleerd zijn. Mooi was ook
het familiekiekje van de Spenkelinks met de heuse kampioensschaal. De breed lachende gezichten van Emiel,
Jeroen en pa/grensrechter Gerrit moet elke DES´er een
warm gevoel geven. De ervaring wordt aangevuld met
sterkhouders als Lars Woudsma (meer dan 30 goals!),
Remco Haselhorst, Rob van Egmond, Koen Fransen, Clint
Swager en Niek Hamer en voortgestuwd door bevliegingen van creatieve spelers als Iede Ebeltjes, Erwin Boode,
Ivar Bast en Simon Gecer.
#eenmooistel zou Gerko op Facebook kunnen zetten. ”De
kracht van het tweede is absoluut het sterke collectief”,
analyseert de vertrekkend oefenmeester. ”Er staat een
team. Binnen en buiten het veld kan iedereen goed met
elkaar.” Volgens Doldersum is dat ook goed te zien bij
blessures en ziekte. Jongens staan dan voor elkaar klaar.
Zo moesten bijvoorbeeld Jeroen van Schooten, Tom Nieuwenhuis en Bjorn Scheppink gedurende het seizoen meer
dan eens noodgedwongen vanaf de kant toekijken in verband met vervelende slepende blessures en studie. Binnen het elftal is hun plaats echter onbetwist. Net als die
van leider Niek Hoekjen. Iedereen heeft zijn eigen aandeel
in het kampioenschap gehad. ”Het zijn geweldige mannen
waar je alleen maar trots op kunt zijn.”
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Sjakie’s tranen
Eén speler van het strijdlustige collectief hebben we nog
niet genoemd: Sjakie. Net als voor Gerko was dit seizoen
zijn afscheidstournee. Martin Bronsvoort stopt met prestatievoetbal. Hij had nog één wens: kampioen worden. En
dat werd-ie. Helaas moest hij het feestje vanuit Canada
meevieren. Je bent wereldreiziger of niet… Zodoende nam
hij een week voor het kampioenschap tegen ON - een
wedstrijd die voor de gelegenheid in het Polman Stadion
werd gespeeld - in tranen afscheid van zijn teamgenoten.
Ons aller dunbehaarde vriend en gangmaker op menig
DES-feest hangt zijn wondersloffen voor wat betreft het
prestatief voetballen aan de wilgen. De avonturen van Sjakie zijn binnenkort hopelijk nog wel te zien bij 35+. Hoed af
voor deze fanatieke, strijdvaardige en olijke teamspeler.
‘Wat wil je nog meer?’
En eveneens mag er geklapt worden voor de vertrekkend
trainer Gerko Doldersum, die op zijn beurt graag DES wil
bedanken voor twee mooie jaren in zijn nog prille trainerscarrière. ”Ik heb twee geweldige seizoenen gehad bij
DES. In mijn eerste seizoen speelden we de finale van de
nacompetitie in het tweede werden we ongeslagen kampioen. Wat wil je nog meer? Bij DES heb ik me direct thuisgevoeld, een open en leuke club. Uiteraard wil ik iedereen
dan ook bedanken voor de tijd bij deze club. Ik hoop mezelf nog meer te ontwikkelen als trainer en hopelijk zien
we elkaar nog een keer weer terug bij deze fantastische
club. DES bedankt!”

Twee keer raak voor DES JO19-1
Een kampioenschap is zeldzaam. Twee kampioenschappen in één seizoen is uitzonderlijk. En dus mag DES JO191 zich een uitzonderlijk elftal noemen. De talenten van
trainer Jelle van Egmond presteerden namelijk het voor
onmogelijk geachte. In één seizoen prijkte het elftal twee
keer bovenaan de ranglijst en wist het dus een flinke promotie af te dwingen.
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In het najaar was de equipe afgetekend de beste in de
competitie. Dat huzarenstukje zou niet zomaar herhaald
worden in de zwaardere voorjaarscompetitie. Toch? Niets
was minder waar. De geoliede machine denderde ook in
een klasse hoger gewoon door. Spannend werd het wel,
want vanaf het begin moesten de DES-talenten in de
achtervolging op de concurrentie. In de laatste wedstrijd
thuis tegen Excelsior’31 had DES het echter weer in eigen
hand. Met een eclatante 5-1 zege werd het tweede kampioenschap binnengesleept.

”Prachtige momenten. Toch elke keer weer een bekroning
voor jarenlang opleiden”, constateert de trotse trainer.
Volgens Jelle zal het dan ook niet bij deze zeven spelers
blijven. ”Ik voorzie, in alle bescheidenheid, dat deze groep
binnen afzienbare tijd een heel dominante plek krijgt binnen de A-selectie. Sterker nog: ik denk dat een groot deel
van de A-selectie vervangen wordt door deze jongens.”

Tactische en technische bagage

De thuiswedstrijd tegen Ruurlo in het voorjaar was volgens Jelle van Egmond de wedstrijd van het seizoen. Zoals het tweede elftal lange tijd achter Tubantia aan liep te
vangen, zo moesten ook de A’s van DES in de competitie
in de achtervolging. Thuis op het eigen sportpark Gagelman tegen concurrent Ruurlo kantelde het seizoen. ”De
overwinning op Ruurlo leidde tot heel veel euforie, omdat
tegelijkertijd de concurrentie ook punten liet liggen, waardoor we plots kampioenskandidaat nummer één werden.”

Volgens de fanatieke trainer van het stel is deze gouden
generatie op een andere manier opgeleid dan veel van de
huidige spelers uit het eerste en tweede. ”Ik denk dat deze
jongens niet alleen over meer, maar ook over andere technische en tactische bagage beschikken.”
De trotse oefenmeester doelt daarmee op de kwaliteit om
in de opbouw en bij omschakelmomenten op het juiste
moment diepte te kiezen. Een kwaliteit waarmee tegenstanders verrast kunnen worden, zo stelt hij vast. ”Er zit
veel snelheid en doelgerichtheid in deze groep. Je zag tegenstanders geregeld echt naar adem happen, zodat ze
het uiteindelijk niet meer bij konden benen.”

Debutantenbal

Leergierig

De goede prestaties van DES JO19-1 zijn ook de mensen die niet zo vaak langs de lijn stonden niet ontgaan.
Zo wisten diverse spelers zich in de kijker te spelen bij
hoofdtrainer Harry Warmelink. Een waar debutantenbal
was het gevolg. In DES 1 waren dit seizoen onder meer
de katachtige reflexen van Twan Mensink te bewonderen. Broer Sven toonde meerdere keren zijn technische
begaafdheid en ijzersterke mentaliteit op het middenveld
van de hoofdmacht. Flankspeler Jochem Top luisterde zijn
debuut op met een fraaie goal. Jurre Canter Visscher drukte zijn neus als spits en afmaker nadrukkelijk tegen het
venster. En ook de fraaie passeerbewegingen van Musa
Tuncer, de fijne trap van Stef Weijers en de verdedigende
capaciteiten van Daan Wolfkamp waren dit seizoen al in
de hoofdmacht van DES te zien.

Er valt voor de jonge gasten echter ook nog veel te leren.
Heel veel. Als voetballer ben je namelijk nooit uitgeleerd.
Volgens trainer Jelle ontbreekt het deze gouden generatie
niet aan eerzucht en leergierigheid. ”In deze groep jongens is door de jaren heen op een uitstekende wijze door
een groep leiders en trainers heel veel energie gestoken.
Dat merk je aan zowel de technische kwaliteit als aan de
mentaliteit. De trainers van de A-selectie krijgen de komende jaren echt goud in handen, zoals ik dit jaar goud
in handen kreeg met zo’n talentvolle groep. Alle basis is
voorhanden en met de mentaliteit zit het ook nog eens
heel goed. Het was echt een genot om afgelopen seizoen
met deze jongens te mogen werken.”

Kanteling

Op naar de toekomst
Twee elftallen. Twee (of eigenlijk drie) kampioenschappen.
De toekomst laat zich zelden eenvoudig voorspellen. En
zeker in het voetbal is er garantie tot aan de voordeur.
Maar de wijze woorden van die ene trainer blijven toch
hangen. Met de uitmuntende prestaties van zowel het
tweede als de A’s (ook de bekerwinst van JO19-2 mag
daarbij niet worden vergeten) is de tijd gekomen om te
oogsten voor DES 1. Na drie jaren van net niet, mag het
volgend seizoen wel zo zijn.
Met DES 2 en de A1 op een hoger niveau, de instroom
van jonge talentvolle voetballers met een goede kop en
een technisch kader dat de zaken op orde lijkt te hebben,
staat niets mooie resultaten in de weg. Toch? Laten we
het hopen met z’n allen, zodat we volgend jaar rond de
26e mei weer zo’n feest kunnen vieren, maar dan met ons
vlaggenschip.
JB
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Sfeerimpressie familieda
g 2018

Zaterdag 16 juni vo
nd de jaarlijkse afslui
ting van het seizoen
toernooi en eindigde
plaats. De familieda
met een gezellige aft
g begon zoals gewo
erp
onlijk met het mixart
y.
Me
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mensen werd het we
or het mooie weer, de
er een topdag. Iedere
pe
rfecte organisatie en
en
die
de vele gezellige
mee heeft geholpen
Voor meer foto's chec
bij de voorbereiding
k onze website.
en op de dag zelf, be
dankt!
PN
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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
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Bob Stellingsma stopt
als scheidsrechter
na ruim 50 jaar!
Voor de nieuwe uitgave van dit magazine mocht ik dit keer
een bekende verschijning binnen onze vereniging interviewen. Ter voorbereiding op dit interview heb ik geprobeerd me goed in te lezen. Het boek van Bjorn Nijhuis is
in één adem uitgelezen en het internet heb ik afgestruind
naar artikelen over de scheidsrechter. Zoals zoveel voetballers had ik weinig op met de scheidsrechters, maar ik
wilde me voor dit interview toch graag verdiepen in het
vak. Inmiddels heb ik na enkele artikelen voor InVorm toch
wel wat ervaring en weet ik wat bij mij past qua stijl en
aanpak. Zo vind ik het zelf fijn om bij de mensen thuis af
te spreken. Enerzijds om de sfeer te proeven en anderzijds om de koffie te proeven;).
Op een zeer warme middag in mei mocht ik op audiëntie
bij Bob(by) Stellingsma (sinds jaar en dag scheidsrechter
binnen onze vereniging). Het voordeel van dit weertype is
dat je lekker op het fietsje kunt en de vrije tijd voornamelijk buiten doorgebracht wordt. Enigszins gespannen
baande ik mij een weg naar de Blokken. Ik fietste langs het
Blokkenpark, alwaar enkele weken terug nog de prachtige
DES-mars startte. Bob woont samen met zijn vrouw aan
de Portlandweg. Nadat ik aan had gebeld, werd de deur
door Bob opengedaan. Met de deur nog op een kier klonk
er een autoritaire stem: ”LAAG...LAAG!!” Ik haastte mij
en ging door mijn knieën. Nadat de deur helemaal open
gedaan was, bleek dat dit commando niet voor mij was,
maar voor de logerende hond. Helaas was de temperatuur zo hoog buiten dat een interview in de buitenlucht er
niet in zat. De verkoelende ventilator, de heerlijke koffie
en muzikale omlijsting maakten veel goed. In de kamer
klonk de muziek van de wereldberoemde band DIE SEXY
BOYS met hun hit DIE SCHWÄBISCHE EISENBAHNE (21+)
(SHAZAM). Bob en zijn vrouw zijn jarenlang de buren geweest van de jongens van John (Collins, Paddy en Ola). Ze
hebben van dichtbij meegemaakt hoe deze jongens zich
ontwikkelden tot wie ze nu zijn, vertelt hij trots.

‘Een scheidsrechter is een persoon die in een voetbalwedstrijd de beide teams controleert op het navolgen van de
regels en het overtreden van de regels bestraft. In het veld

30

Meulenbelt (de huidige locatie van de wereldwinkel). In
tijden van het ontbreken van het world-wide-web was
dit ook de locatie waar op donderdag/vrijdag achterhaald
kon worden in welk team je als speler de komende zaterdag mocht aantreden. Ikzelf kan me dan ook nog goed
voor de geest halen dat het op donderdag of vrijdag dringen was voor de vitrine van Meulenbelt. Niet omdat daar
de nieuwste uitgave van de verpakking van ”de Javaanse
jongens” te zien was, maar om tegen beter weten in te
zien of je zaterdag wellicht toch geselecteerd was voor
het 1e elftal.

Terug naar Bobby. Bobby stopte met voetballen 9 jaar nadat hij ermee begonnen was. Ik weet niet of het kwam
doordat hij wellicht ook het artikel uit ”De scheidsrechter”
gelezen had en nu tot inzicht was gekomen dat de ideale
scheidsrechter niet bestond en daardoor zijn kans schoon
zag, of dat er een andere reden was om de scheidsrechtersopleiding te volgen, maar feit is wel dat hij startte met
de opleiding tot verenigingsscheidsrechter (het woord
clubscheidsrechter wordt tijdens het gesprek door Bobby

is de scheidsrechter een zogeheten dood element. Als
de scheidsrechter geraakt wordt door de bal, geldt hetzelfde als wanneer de bal tegen de paal of lat, wat ook
dode elementen zijn, wordt geschoten: er moet worden
doorgespeeld. Bovenstaande is een beschrijving van de
scheidsrechter volgens Wikipedia. Een voetbalscheidsrechter is verantwoordelijk voor het houden van toezicht
tijdens voedbalwedstrijden. Het houden van toezicht als
voetbalscheidsrechter heeft niet alleen betrekking op
de naleving van de spelregels, maar heeft betrekking op
alles wat voetbalwedstrijden kan beïnvloeden, zoals ongepast lichamelijk contact, mogelijke overtredingen en
de omstandigheden die de voetbalwedstrijd kunnen beïnvloeden, zoals weersomstandigheden en het publiek.
Een andere benaming voor een voetbalscheidsrechter is
soms ook wel arbiter. Arbiter heeft betrekking op de tussenkomst van een persoon die geen rechter is. Een arbiter
beslecht dan ook conflicten zonder tussenkomst van een
andere partij.’
In mijn voorbereiding op dit artikel stuitte ik op een artikel
uit ”De Scheidsrechter”, het vakblad voor voetbalarbitrage in Nederland. Het artikel uit de 24e jaargang No 7 van
15 oktober 1957 gaat over de ideale scheidsrechter. In dit
artikel worden een aantal prominenten (voor die tijd) uit
de scheidsrechterswereld gevraagd aan te geven waar de
ideale scheidsrechter aan moet voldoen. Hoewel het een
artikel is van ruim 60 jaar geleden, zijn de eisen waaraan
een ideale scheidsrechter moet voldoen niet veel veranderd. Eigenschappen die een scheidsrechter in ieder geval
moet hebben zijn: GEZAG, TACT, WIJSHEID, NEUTRALITEIT,
PERSOONLIJKHEID, SPELKENNIS, SPELGEVOEL, SPELREGELKENNIS EN LICHAMELIJKE CONDITIE. De conclusie van
de geïnterviewde prominenten was unaniem. DE IDEALE
SCHEIDSRECHTER BESTAAT NIET!
In 1957 is Bobby Stellingsma (1941) nog bezig met zijn
voetbalcarrière, die hij 4 jaar daarvoor was gestart bij vv
DES. Via zijn oom Teunis Braakman kwam hij bij onze vereniging terecht. Teunis had destijds een schoenenzaak
OP Nijverdal. Deze was gevestigd achter de sigarenboer

Een verzorgd tenue
draagt bij aan de neutraliteit
en het gezag in het veld
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op is. Binnenkort komt er nog een plek bij waar een fluit
komt te hangen. De denkbeeldige wilg. Bob zal na ruim 50
jaar scheidsrechter te zijn geweest zijn fluit aan de wilgen
hangen. Op mijn vraag wat hem het meest is bijgebleven, antwoordt Bob: ”De uitwisseling met scheidsrechters
bij andere verenigingen vond ik altijd erg leuk. Ook werd
ik vaak gevraagd voor belangrijke wedstrijden van destijds ”De Eversberg” (nu ENC). Als neutraal scheidsrechter
mocht ik daar een aantal keer aantreden. Als je ruim 50 jaar
scheidsrechter bent geweest, kan ik me voorstellen dat het
moeilijk is om één ding aan te wijzen wat je het meest is
bijgebleven. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan.”

We zullen Bob ongetwijfeld nog zien bij onze vereniging,
met een biertje aan de bar of wellicht krijgt hij nog een
heuse afscheidswedstrijd. We zullen het zien. Ik vond het
een eer om je te mogen interviewen, Bob. Bedankt voor
de vele jaren inzet en geniet van de tijd die komen gaat.
Helaas was het voor mij iets te vroeg op de dag om al een
koud biertje met je te drinken, maar de koffie was heerlijk.
MF

Bob heeft al sinds jaar en dag een optrekje in Wanneperveen. Deze locatie leent zich uitstekend voor een andere
hobby van Bob: vissen. Bob doet van kinds af aan al aan
wedstrijdvissen. Hij heeft vele jaren in het bestuur gezeten en als controleur gewerkt voor de lokale visvereniging. Als het voor het vissen te koud wordt, dan legt Bob
graag een kaartje. Kruisjassen heeft daarbij zijn voorkeur.
Bob zal dus na het beëindigen van zijn scheidsrechtersloopbaan niet in een zwart gat vallen, maar heeft voldoende om handen om een mooie invulling te geven aan
zijn dagen.

Bob zat niet ver
af van de ideale
scheidsrechter

nadrukkelijk verbeterd in verenigingsscheidsrechter). Hij volgt de
opleiding met o.a. wijlen Henk
Westenberg. ”Als scheidrechter
heb je meer eigen verantwoording en zorg je dat alles in
goede banen geleid wordt. Als scheidsrechter had ik meer
schik dan als voetballer.” Op mijn vraag hoe Bob zichzelf
als scheidsrechter typeert, antwoordt hij: ”Ik was een
neutrale scheidsrechter, die niet op de voorgrond trad.
Mijn doel was de boel in goede banen te leiden en ervoor
te zorgen dat iedereen een mooie middag had.” Als ik dan
even terugdenk aan het artikel uit ”De Scheidsrechter”,
waarin de eigenschappen van de ideale scheidsrechter
worden benoemd, zie ik toch wel dat Bob over een aantal
van deze eigenschappen beschikt. Bob is een man met
GEZAG, TACT, NEUTRALITEIT, PERSOONLIJKHEID, SPELKENNIS, SPELGEVOEL, LICHAMELIJK CONDITIE. Kortom:
Bob zat niet ver af van de ideale scheids.
Bob hecht veel waarde aan de uitstraling als scheidsrechter. ”Een verzorgd tenue draagt bij aan de neutraliteit en
het gezag in het veld.”
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Direct na mijn binnenkomst
stormt Bob naar boven. Ik dacht,
zou hij zich gaan omkleden om
mij in scheidsrechterstenue te
woord te staan? Niet veel later
klonk diezelfde autoritaire stem:
”Woar hej dat tassie uloat’n?”
”Dat bint oene spul’n, doar heb ik nie an ezett’n”, antwoordde mevrouw Stellingsma. Bob houdt er een heus
archief op na. Alleen was op dat moment nog even onduidelijk waar dat archief zich bevond. Niet veel later kwam
Bob vol trots met een tas vol artikelen en oude clubbladen
weer de kamer in. Oude foto’s van het scheidsrechterskorps van 20 jaar terug, met arbiters als Hans van Essen,
Gertie Fransen en Bob zelf sierden de foto. Bob liet me
vol trots een artikel uit het magazine ”90-jarig jubileum”
lezen, waarin uiteen werd gezet hoe het vlaggenschip van
het seizoen ‘75-‘76 de kantine van Enter op de kop had
gezet. Bob werd in dit artikel op ludieke wijze geëerd.
In de woning van Bob en zijn vrouw hangen de fluiten op
de raarste plaatsen. Zo trof ik er één aan hangend aan
de schouw, maar zal het mij niet verbazen dat er één in
de keuken hangt voor wanneer de biefstuk klaar is en
op het kleinste kamertje, voor wanneer het toiletpapier
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De DES jeugd is samen met de leeftijdgenootjes van De Zweef voor een rookvrij Sportpark Gagelman.

Metal stud wanden
Luxe wanden
Systeemplafonds
Verlichting
Brandwerend bekleden

www . tib - finishing . nl

Aesy Liften B.V. Nederland | Mercurion 30, 6903 PZ Zevenaar
Telefoon: 0316-246246 | E-mail: info@aesyliften.nl

Voetbalvereniging DES
op weg naar een
rookvrij Sportpark
Gagelman
Voetbalvereniging DES ondersteunt de
campagne op weg naar een rookvrije
generatie. Roken en sport passen niet
bij elkaar. Ons sportpark is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. We willen kinderen graag het goede voorbeeld geven.
Dit betekent dat we onze jeugdspelers
een gezonde en veilige sportomgeving
bieden en beschermen tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken.

Sinds de start van de voorjaarscompetitie maart jl. is onze accommodatie al
gedeeltelijk rookvrij! We hebben onze
senioren, leiders, trainers, ouders en
supporters gevraagd om op sportpark
Gagelman niet te roken tot 12:30 uur.
We hebben dit onder andere kenbaar
gemaakt via eigengemaakte posters,
een artikel op de website, berichtgeving
op social-media en we hebben via de
elftalleiders iedereen middels bestaande whatsapp groepen geïnformeerd.
De reacties waren grotendeels positief!

35

Op ons prachtige dakterras
ontmoedigen we sinds maart
onze leden ook om na 12:30
uur te roken door de asbakken uit het zicht te plaatsen.
Met ingang van augustus
2018, bij de start van het
nieuwe seizoen, gaan we
voor een geheel rookvrij
sportpark. Iedereen is en
blijft natuurlijk welkom
bij voetbalvereniging DES,
ook rokers! We vragen
rokers echter wel om
buiten het zicht en buiten ons terrein te roken
op daarvoor aangewezen plaatsen. De plekken op ons sportpark,
zoals langs de lijn en
het dakterras, zijn dan
voorgoed rookvrij.
We rekenen erop dat
onze leden, ouders,
supporters, maar ook
onze gasten zich net
als wij Door Eendracht Sterk willen
maken voor een
gezonde sportomgeving voor alle
jeugd.

         

PN
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Keizerserf 38, 7442 MN Nijverdal
Telefoon:0548 619 908
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OP HET GEBIED VAN DRANK BENT U
BIJ ONS TREFZEKER!

Trotse sponsor van DES en
Uw specialist in dranken:

Ruim assortiment wijn

Meer dan 160 soorten speciaalbier

Meer dan 280 soorten whisky
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Sponsor in beeld

Michel Kerkdijk
van vPlan:
Een aantal gedreven
jonge ondernemers
probeert iets moois
neer te zetten
Ditmaal toog ik richting Enter, waar ik een afspraak had
staan met Michel Kerkdijk. Michel, oud-topsporter en beter bekend als de rechtsback van DES 1, is één van de drie
eigenaren van het bedrijf vPlan. vPlan is een nieuw, jong
en innovatief softwarebedrijf. Aangezien vPlan als nieuwe sponsor aan DES verbonden is, wil ik er graag meer
over te weten komen. Uiteraard zal dit gesprek met Michel niet alleen over vPlan gaan. Doordat hij tot zijn 22e
op hoog niveau aan atletiek heeft gedaan, is Michel pas op
latere leeftijd met voetbal in aanraking gekomen. Inmiddels heeft Michel ook een uitstapje naar de Zweef achter
de rug. Hoe kan het dat Michel altijd zijn grenzen probeert
te verleggen? Zijn hier parallellen in te vinden op het veld
en daarbuiten? Hierover meer in dit interview.
Maandagavond, omstreeks 19.30 uur, arriveer ik aan de
Putman Cramerstraat 51 in Enter. Op de bovenverdieping zie ik dat er nog veel bedrijvigheid is. Dit is de plek
waar vPlan is gevestigd. Michel wenkt mij naar boven.
Ze hebben zojuist het maandelijkse overleg afgerond en
ik ben net op tijd om nog met iedereen kennis te maken.

”De meesten hebben gemiddeld zo’n tien jaar ervaring in
het ontwikkelen en realiseren van software. We hebben
op elk gebied de beste mensen werken. Jeroen Mensink
is operationeel verantwoordelijk, Michiel Koedijk programmeur en technisch verantwoordelijk en ik ben voor
de commerciële kant. Met zijn drieën zijn wij ruim 1,5 jaar
geleden aan dit avontuur begonnen. In totaal werken er
nu acht medewerkers bij vPlan. Wat we eigenlijk doen is
simpel gezegd: zorgen dat bedrijven weer grip krijgen op
hun planning. Wij richten ons met name op de MKB (Midden en Klein) bedrijven, met een focus op groothandels,
productiebedrijven en zakelijke dienstverleners. Wat we
doen is de planning met ouderwetse planborden en plakbriefjes/notities vervangen door deze te automatiseren
met vPlan. Dit geldt ook voor bedrijven die hun planning

Of het nu om sporten
gaat of ondernemen,
je moet weten wat je wel
en wat je niet kunt
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nog in Excel maken. Wij hebben een eigen applicatie ontwikkeld, waardoor bedrijven efficiënter kunnen plannen
en inzicht krijgen in capaciteit en voortgang van werkzaamheden. Wij maken de planning visueel, waardoor je
er met je hele team in kunt werken. De applicatie voldoet
ook aan een paar belangrijke speerpunten. Het is zeer
gebruiksvriendelijk, snel in te richten en het ziet er goed
uit. De applicatie is net een jaar ”market ready”, maar
je merkt nu al dat we snelgroeiend zijn. Op zich best
knap, omdat we op dit moment nog weinig aan marketing doen. vPlan is een generieke software applicatie
met veel flexibiliteit voor de gebruiker. Hierdoor kunnen
klanten bedrijfsprocessen op maat inrichten en kunnen
ze de beheerskosten en onderhoudskosten relatief laag
houden”, vertelt Michel.
Het ondernemen is voor Michel een nieuwe stap in zijn
leven. Waarom heeft hij juist deze keuze gemaakt?
”Ik heb er altijd al wel naar uitgekeken. Het leek mij ontzettend mooi om een eigen strategie te bepalen en hier
de juiste mensen bij te krijgen. Wat ik belangrijk vind,
is dat of het nu om sporten gaat of om ondernemen, je
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moet weten wat je wel kunt en wat je niet kunt. Verzamel de juiste mensen om je heen en van daaruit kun je
verder bouwen. We zijn een jong en dynamisch bedrijf.
We hebben bijvoorbeeld ook geen vaste werktijden en
geen vast aantal vakantiedagen. We werken met maandelijkse doelstellingen die behaald moeten worden en
daarin heeft een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid.
Naast hard werken hebben we veel lol. Zeker tijdens
onze jaarlijkse wintersport.
We richten ons de eerste twee jaar op de Nederlandse
markt, maar we hebben uiteindelijk ook internationale
ambitie. We werken daarom nu ook al samen met een
aantal wereldwijde softwarebedrijven zoals SAP. SAP
is wereldwijd de grootste leverancier van software. Wij
kunnen met onze applicatie aansluiten op SAP Business
One en een toevoeging leveren op dit ERP platform. Dit is
ook een reden dat wij ons systeem al in meerdere talen
ontwikkeld hebben.”
Michel is een druk baasje. Hij werkt gemiddeld 50 uur per
week. Daarnaast heeft sporten een belangrijke plek in
zijn leven. Op jonge leeftijd bedreef hij al atletiek op topsportniveau. Het zit in hem om het uiterste van zichzelf
te vragen. Ik raak hierover met hem in gesprek.

”Ik ben op zesjarige leeftijd begonnen met atletiek. In de
jaren daaropvolgend bleek dat ik er talent voor had. Uiteindelijk ben ik in Papendal terechtgekomen op het topsportcentrum. Ik trainde
er tien à twaalf keer per
week. Dit combineerde ik
met mijn opleiding Commerciële Economie aan
de Deventer Randstad
topsportacademie. Ik ging
in die tijd twee ochtenden
naar school en de overige tijd benutte ik voor
thuisstudie in combinatie met training. Ik specialiseerde mij op de 800
meter. Mijn droom was
om aan de Olympische Spelen deel te nemen. Mijn hele
leven draaide hierom en ik liet er ook alles voor varen. Als
junior liep ik een tijd van 1.50 minuut. Ik ben als junior
ook zeven of acht keer Nederlands kampioen geworden.
Uiteindelijk bleek ik niet goed genoeg voor de echte top.
Toen ik senior werd, kon ik het niet maken. Ik merkte dat
ik tekort kwam om mijn doel, de Olympische Spelen of het
meedoen aan een groot Internationaal toernooi, te halen.
Uiteindelijk heb ik op mijn 22ste de lastige beslissing genomen om te stoppen. Ik wilde niet tot mijn dertigste op
een kamer van twee bij drie meter wonen om aan het einde mijn doel niet te halen. Ik besloot toen om mijn leven

anders in te richten en verder te gaan zonder topsport.”
En daarna kwam DES 3 voor jou? Wat een enorme overgang moet dat zijn geweest?

De eerste wedstrijd
dat ik mee mocht doen,
ik snapte er echt
helemaal niets van,
geweldig toch?

”Ja, op sportgebied natuurlijk wel, maar ik ben er
door de jongens echt heel
goed opgevangen. Het
was echt een supermooie
tijd. Ik weet nog de eerste wedstrijd dat ik mee
mocht doen. Ik snapte er
echt helemaal niets van,
geweldig toch?”

DES 3 werd dat seizoen
overigens kampioen. Dit
mede door de inbreng van Michel Kerkdijk, die voorin de
hele achterhoede van de tegenstander eruit liep na weer
een uitstekende dieptebal. Na dat seizoen vertrok Kerkdijk richting DES 1, waarin hij aansluitend twee seizoenen
voetbalde. Maar wie Michel kent, weet dat hij ook in het
voetbal zijn plafond gaat opzoeken. Hij besloot daarom
de overstap te maken naar de Zweef, dat op een niveau
hoger acteerde.
”Herman Hegeman was op dat moment de trainer bij de
Zweef 1. Ik heb bij de vier jaren die ik daar gevoetbald heb
wel enorm veel bijgeleerd. Omdat ik pas op mijn 22ste
ben gaan voetballen miste ik natuurlijk een bepaalde basis en handelingssnelheid. Ik heb mij uiteindelijk nog wel
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aardig goed kunnen ontwikkelen als voetballer. Dit kwam
ook omdat je bij de Zweef samen voetbalde met veel andere goede voetballers. Daarnaast is de mentaliteit bij de
Zweef anders dan bij DES. Er wordt toch iets meer van je
verwacht en de spelers corrigeren elkaar hierin.”
Gelukkig is Michel nu weer terug ‘op het oude nest’. Waarom?
”Ik wilde toch weer graag terug naar DES, mede omdat ik
voor mijzelf ben begonnen en mijn vrienden er ook voetballen. Het leek mij gewoon de beste keuze om weer terug
te gaan naar DES. Het is echt een leuk team, DES 1. Het
zijn allemaal leuke gasten. En ik wil echt heel graag met
deze jongens nog een keer iets moois neerzetten. Volgend
seizoen komen er ook nog een paar jonge jongens vanuit
A1 over, die misschien nog iets extra’s kunnen brengen. Ik
kijk echt uit naar het volgend seizoen.”
Ik bedank Michel hartelijk voor dit leuke gesprek. Knap
om te zien en te horen hoe een aantal gedreven jonge ondernemers iets moois proberen neer te zetten. Ik wens
hun hierin heel veel succes de komende jaren. Ondertussen heeft Michel een Radler uit de koelkast gehaald. ”We
proosten er nog één op!”
RE

Naam:
Leeftijd:
Beroep:
Getrouwd:
Hobby:
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www.nathalie-brink.nl

www.nathalie-brink.nl
NIJVERDAL
Keizerserf 39
T 0548 612410
KRUIDENWIJK
Kuperserf 59
T 0548 612946

topmerk op het gebied van reiniging en onderhoud !

OOK ZONDER
AFSPRAAK

Naast de beroemde doekenset voor de ramen, heeft JEMAKO nog veel
meer artikelen, die het schoonmaakwerk in en om het huis een stuk
makkelijker en sneller maken.

topmerk op het gebied van reiniging en onderhoud !

Nieuwsgierig geworden, of wilt u producten uitproberen ?
Kom gerust langs, of bel/mail me voor een afspraak. Kijk ook eens op mijn
Naast de beroemde doekenset voor de ramen, heeft JEMAKO nog veel
webshop, en blijf zo altijd op de hoogte van de laatste aanbiedingen !
meer artikelen, die het schoonmaakwerk in en om het huis een stuk
makkelijker en sneller maken.
Uw zelfstandig JEMAKO distributiepartner

IBZ

Raadgevend
Ingenieursburo

Nathalie Brink

Nieuwsgierig geworden, of wilt u producten uitproberen ?
Kom gerust langs, of bel/mail me voor een afspraak. Kijk ook eens op mijn
Frederik Hendrikstraat 10 | 7443 ZK Nijverdal
webshop, en blijf zo altijd op de hoogte van de laatste aanbiedingen !
0548 - 85 12 44 | 06 - 518 244 29
nathalie-brink@jemako-mail.com
Uw zelfstandig
JEMAKO distributiepartner
www.nathalie-brink.nl

Nathalie Brink

Heeft u interesse
in een Hendrikstraat
thuispresentatie,
wilt u
collega worden ?
Frederik
10 |of7443
ZKmijn
Nijverdal
Neem dan vrijblijvend
Ik leg
graag uit wat de
0548contact
- 85 12met
44 mij
| 06op.
- 518
244u 29
mogelijkheden zijn.
nathalie-brink@jemako-mail.com
www.nathalie-brink.nl

Heeft u interesse in een thuispresentatie, of wilt u mijn collega worden ?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik leg u graag uit wat de
mogelijkheden zijn.

Zit u er
warmpjes bij deze winter?
www.zichtadviseurs.nl/hypotheken
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Ontwerpen,
berekenen,
en tekenen
van constructies

Raadgevende
Ingenieurs

Econ om isch & b et rouwb aar. D e kracht van IBZ !

Kalanderstraat 29
Postbus 230
7460 AE Rijssen
Tel:
Email:
Website:

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

DES-parade
groot succes
De eerste DES-parade in aanloop naar de 0-3 gewonnen derby tegen SVVN
zorgde vooraf voor veel sfeer. Vanuit het Blokkenpark vetrokken zaterdagsmiddags tegen 13:30 uur ongeveer 60 jeugdleden en begeleiding voorzien van
rood-zwarte kleding, vlaggen en toeters naar Sportpark Groot Lochter. Een
waar voetbalfeest dat veel positieve reacties opleverde. We wilden dit ook in
InVorm niet onopgemerkt laten, daarom een aantal van de mooiste sfeerfoto’s
gemaakt door voorbijgangers!
PN
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Één KNVB-beker
mee naar huis na een
fantastische ervaring;
Zaterdag 2 juni was een historische dag in de geschiedenis van voetbalvereniging DES. Maar liefst vier jeugdteams speelden een bekerfinale. DES JO13-1 nam het in
Zeewolde op tegen Lelystad ’67 JO13-2. DES JO11-2 nam
het in Schalkhaar op tegen Vilsteren JO11-1 en in Oene op
de Veluwe speelden zowel DES JO13-2 als JO19-2 tegen
respectievelijk VIOS Vaassen JO13-2 en DVS ’33 Ermelo
JO19-3.
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Zowel DES JO13-1 (1-4), DES JO13-2 (1-3) als DES JO11-2
(3-1) verloren kun finalewedstrijd maar DES JO19-2 won
de finale overtuigend met 6-0 van DVS ’33 Ermelo JO19-3.
Een fantastische prestatie!

Dat er uiteindelijk maar 1 beker meeging naar Nijverdal
mocht de pret bij de spelers, begeleiders en supporters
niet drukken, een fantastische ervaring die niemand ze
meer afneemt. De terugreis maakte voor de spelers van
DES JO11-2 de dag nog extra bijzonder. Ze mochten met
de spelersbus van FC Twente terug vanuit Schalkhaar
naar Nijverdal.
Wij zijn als voetbalvereniging DES super trots dat vier van
onze jeugdteams in de KNVB-bekerfinale stonden. Naast
de diverse kampioenschappen dit seizoen een teken dat
het met de jeugdopleiding van voetbalvereniging DES wel
goed zit!
PN
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Klinkende overwinning bezorgt DES JO19-2 de beker
”Gefeliciteerd, jongens!”, klinkt het uit de kelen van de
spelers van DES JO19-2 als zij op zaterdagmiddag 2 juni
sportpark de Hoge Kamp in Oene betreden. Op het terras
voor de kantine is een heus podium opgetuid, waar zojuist
een in rood-wit tenue gestoken jeugdelftal één van de
vele bekers die die dag worden uitgereikt in ontvangst had
mogen nemen. Ook de felicitaties van de DES’ers nemen
ze dankbaar in ontvangst, om daarna vol trots de beker en
medailles te tonen aan de meegereisde supporters. ‘Hier
staan wij straks ook!’ valt af te lezen van de gezichten
van de rood-zwarten. De ontspanning die er ’s ochtends
in Nijverdal nog was, heeft plaatsgemaakt voor concentratie en een rotsvast vertrouwen in een goed resultaat.
Onder begeleiding van dreunende tonen uit de meegenomen boombox wordt de warming-up afgewerkt en af en
toe wordt er een blik geworpen op de overzijde van het
veld. Zelfs de aanblik van 11 bomen van kerels die zich
daar opwarmen brengt de groep niet van zijn stuk. Vastberadenheid heeft zich meester gemaakt van de 11 die
straks aan de aftrap zullen verschijnen. Vastberadenheid
die DES een klinkende overwinning op zou leveren en
waarmee de tegenstander helemaal zoek gespeeld zou
worden.
DVS ’33 blijkt een uiterst stugge tegenstander die een half
uur lang op basis van fysieke kracht overeind weet te blijven tegen een fris spelend en goed combinerend DES. De
druk die DES op de geel-zwarte verdediging legt, is echter
zo groot dat het wel een keer mis moet gaan voor de ploeg
uit Ermelo. Het is de uitstekende keeper van DVS ’33 die
als eerste onder de druk bezwijkt, als hij een vrije trap van
Marnix verkeerd inschat en de bal onder zijn vingers door
laat glippen. Niet veel later gaat ook de centrale verdediger in de fout. Opgejaagd door de voorwaartsen van DES
verspeelt hij de bal en Jurre profiteert er dankbaar van.
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Na de thee probeert DVS ’33 met een gewijzigd systeem
het spelbeeld nog te keren, maar DES heeft het antwoord
gauw gevonden. De druk wordt weer opgevoerd en DVS
’33 heeft nu echt helemaal niets meer in te brengen. Met
doelpunten van Tim, Joris, Jurre en Espen loopt een ontketend DES uit naar 6-0. Als de scheidsrechter voor de laatste keer fluit, maakt de vastberadenheid op de gezichten
weer plaats. Voor trots deze keer. De groep beseft maar
al te goed dat ze met hun beste wedstrijd tot nu toe extra
glans hebben gegeven aan een geweldig seizoen, waarin
ook al een kampioenschap gevierd mocht worden.

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

Het is 3 uur ’s middags als het podium voor de kantine
rood-zwart kleurt. De medailles worden omgehangen en
daarna gaat onder luid gejuich de beker de lucht in. Ouders en supporters verdringen zich om het mooiste plaatje te schieten. Veel tijd om feesten is er niet, want de volgende bekerwinnaar staat al te trappelen van ongeduld
om het podium te mogen betreden. Ze moeten maar even
wachten, besluiten de mannen van DES en onder luid
applaus gaat de beker van hand tot hand. ”Gefeliciteerd,
jongens!”, klinkt het uit de kelen van een seniorenteam
dat net gearriveerd is voor de laatste finale van de dag.
‘Hier staan wij straks ook!’, lijken ze te denken. Dankbaar
neemt de uitgelaten groep DES’ers hun felicitaties in ontvangst, om zich daarna naar de auto’s te spoeden en het
feest in Nijverdal voort te zetten.
GdV

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

SC CAMBUUR VOETBALMIDDAGEN!

Heracles Soccer Camp:
Beleef je voetbaldroom
in de zomer!
In de zomervakantie komt Heracles Almelo naar DES met
een Heracles Soccer Camp! Ben je tussen de 6 en 15 jaar
oud en wil je graag drie dagen lang voetballen en plezier
maken in een uniek Heracles Soccer Camps-tenue? Schrijf
je dan nu in via www.heracles.nl/soccercamps!
Het Soccer Camp is van maandag 27 tot en met woensdag 29 augustus 2018 en vindt dagelijks plaats van 9:0015:00 uur. Uiteraard mag je na afloop je Heracles Soccer
Camps-tenue houden als herinnering aan drie geweldige
dagen!

Nieuw tijdens het Soccer Camp:
de Heracles Skill Games!
Als nieuw onderdeel van het Soccer Camps-programma
introduceert Heracles Almelo dit jaar de Skill Games!
Hierbij worden de gaafste Skill Games uit de voetbalgame FIFA op het voetbalveld nagedaan. Ook je persoonlijke
ranking en informkaart zullen niet ontbreken. FIFA is nog
nooit zo echt geweest!

Voetbalplezier in de zomer bij

Volledig programma

DES Nijverdal

Naast een uitgebreid voetbalprogramma vindt er tijdens
het Heracles Soccer Camp ook een animatieprogramma
plaats, zoals bijvoorbeeld een voetbalquiz, bingo en een
voetbalfilm. Bovendien komen er tijdens het Heracles
Soccer Camp spelers van het eerste elftal van Heracles
Almelo op bezoek om voetbaltips te geven en handtekeningen uit te delen! Uiteraard is er ook gelegenheid om op
de foto te gaan met de spelers!

Deelname
De kosten voor deelname aan het driedaagse Heracles
Soccer Camp bedragen € 129,- per deelnemend kind. Vragen? Stuur dan een e-mail naar soccercamps@heracles.nl.

• 27 t/m 29 augustus, van 9:00-15:00 uur
C

M

Y

• Afwisselend veld- en animatieprogramma

CM

MY

Doe jij ook mee?
Ga snel naar www.heracles.nl/soccercamps
en schrijf je in!

• Begeleiding van gecertificeerde trainers

CY

CMY

K

• Dagelijks gezonde lunch, snacks en drinken
• Compleet Heracles Soccer Camps-tenue
• Bezoek van eerste elftalspelers van Heracles!
• Heracles Soccer Camps Goodiebag

€ 129,-

Doe jij ook mee? Schrijf je in:
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HERACLES.NL/SOCCERCAMPS
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kort nieuws
Gezocht: COÖRDINATOR
SCHEIDSRECHTERS
SEIZOEN 2018-2019

Jan kennende zal hij ook volgend jaar zelf vaak als
scheidsrechter te bezichtigen zijn.

Jarenlang was Jan Heerdink de man achter de aanstelling
van diverse scheidsrechters voor alle thuiswedstrijden.
Helaas heeft Jan aangegeven dit niet meer te willen combineren met de functie als wedstrijdsecretaris.

Speeldagenkalender
seizoen
2018-2019

Stopt Jan dan helemaal? Nee hij blijft de taken als wedstrijdsecretaris ook komende seizoenen invullen. Binnen
het wedstrijdsecretariaat zoeken we dan ook een enthousiast persoon die i.o.m. de wedstrijdsecretaris scheidsrechters aanstelt voor de thuiswedstrijden. Lijkt het je
leuk om Jan hierin te helpen en denk je het team van clubscheidsrechters goed te kunnen ondersteunen, dan zijn
we op zoek naar jou!
Middels deze weg willen we
als bestuur Jan enorm bedanken.

Voor aanmeldingen kun je je melden bij Jan Heerdink
en/of Ronald Scholten.

De speeldagenkalender voor het amateurvoetbal voor het
seizoen 2018-2019 is bekend. De meeste competities beginnen wederom in het vierde weekend van september en
nagenoeg alle competities eindigen in het vierde weekend
van mei. Bekijk de speeldagenkalender op onze website
en kijk alvast wanneer je moet voetballen en hou hier rekening mee bij het plannen van uitstapjes en/of vakantie.
Je teamgenoten zullen je dankbaar zijn.

ZORG VOOR EEN CORRECTE
ÉN HERKENBARE PASFOTO
OP JE SPELERSPAS
Vanaf 21 juni is het weer mogelijk om
zelf de spelerspasfoto op de digitale spelerspas te wijzigen via de Wedstrijdzaken-app of Voetbal.nl-app. Zorg er voor
dat je als spelend lid voor het begin van
komend seizoen, maar uiterlijk 31 oktober een correcte spelerspasfoto hebt. Dit
geldt voor alle veldvoetballers vanaf de
leeftijdscategorie Onder 13 en ouder.
Er is voor deze werkwijze gekozen op
verzoek van veel clubs en gebruikers. Dit
om te voorkomen dat niet-speelgerech-
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tigde leden (of niet-leden) voor een bepaalde wedstrijd opgesteld kunnen worden door zijn of haar foto tijdelijk digitaal
'te plakken' op de digitale spelerspas van
een ander, wel speelgerechtigd lid.

Wijzigen vóór 1 november
Sinds afgelopen seizoen werkt het amateurvoetbal met het mobiele digitale
wedstrijdformulier (mDWF). Wekelijks
worden vrijwel alle wedstrijden netjes
en op tijd ingevuld

via de Wedstrijdzaken-app. De Wedstrijdzaken-app bevat ook de digitale
spelerspas.
Tot 1 november kunnen leden zelf hun
spelerspasfoto wijzigen via de Voetbal.
nl-app of de Wedstrijdzaken-app. Een
teammanager kan via de Wedstrijdzaken-app de foto’s van alle teamleden
wijzigen. Tot 1 november kan ook de ledenadministratie de foto’s wijzigen.

lijkt het je leuk om een keertje vrijblijvend mee te trainen?
app of bel dan met NATASJA nIJENHUIS (06-37645557) OF harry Kleinjan (06-12296092)
Wil je eerst graag MEER INFORMATIe? kijk dan op VVDES.NL OF Facebook.com/vvdes
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Column:

Niets is sterker dan dat
ene woord... Bronsvoort!
Er zijn momenten dat ik geen enkele inspiratie heb. Dat ik
totaal niet weet waar ik over wil gaan schrijven, welke insteek ik de column wil geven, of momenten dat mijn hersenen eventjes niet werken. Deze column is denk ik wel
de gemakkelijkste uit mijn leven. Het onderwerp wist ik al
voordat ik wist dat ik deze column zou gaan schrijven. Ik
loop over van inspiratie en de superlatieven schieten door
mijn hoofd.
Er zijn weinig mensen op deze wereld waar iedereen voor
door het vuur zou gaan en een zwak voor heeft. Waar iedereen een stapje harder voor wil lopen. Met weinig bedoel
ik eigenlijk niemand, op één persoon na. De kale, energieke, reislustige familieman Martin Bronsvoort. 18 jaren
lang hebben wij DES’ers de kunsten van Martin mogen
aanschouwen in de A-selectie. 18 jaar lang. Dat zijn 228
maanden, 991 weken en 6940 dagen en het aantal jaar dat
Feyenoord moest wachten op eindelijk weer een kampioenschap.
Een ‘voetbalcarrière’ met vele hoogtepunten en een aantal dieptepunten, maar vooral een voetbalcarrière om in
te lijsten. In het jaar dat zijn ‘clubje’ van de Eredivisie naar
de Jupiler league degradeerde, wist zijn eigen team DES 2,
onder fanatieke aanvoering van Martin, het tegenoverge-

stelde te presteren. Kampioen worden in je laatste ‘actieve’ voetbalseizoen: het is weinigen gegeven. Uiteraard
is dit het kampioenschap van alle spelers van DES 2 en is
het, met een ongeslagen status, een zeer verdiend kampioenschap. Maar stiekem is dit eigenlijk het kampioenschap van en voor Martin. Niet alleen omdat hij 18 jaar in
de A-selectie heeft gebivakkeerd, of omdat Sjakie een goede vertolking van André Hazes in huis heeft, maar omdat
Martin Martin is. Een man van goud met de energie van
een Duracell-konijn, het kapsel van een biljartbal en een
ongekende geestdrift.
Zijn ongekende energie gebruikt Sjakie niet alleen om achter een bal aan te rennen. Naast zijn sportieve inzet voor
DES zou Martin Martin niet zijn als hij zijn energie voor
maar één functie binnen DES beschikbaar stelde. Onder
andere het G-team en de redactie konden/kunnen van de
inzet van Martin gebruikmaken.
Een ode schrijf je normaliter voor een overleden persoon.
Gelukkig is Martin levendiger dan ooit, maar dat hield mij/
ons niet tegen om dit eerbetoon te schrijven.
Niets is sterker dan dat ene woord…
PM

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

Telefoon (0548) 61 05 55
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Internet www.keulen.com

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