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Van de redactie
De laatste weken van het jaar, tijd voor gezelligheid met familie en vrienden. In deze editie van InVorm onder andere een interview met Jan Klein
Ganseij, DES 2-trainer Edward Wassink en sponsor Gert de Jong van de
Café in de Gauwe Geit. Daarnaast hebben we deze editie iets nieuws: de
Kidscorner, speciaal voor onze jongste leden! Wij zijn benieuwd naar jullie
reacties. Tijdens de winterstop zijn er weer heel veel activiteiten voor onze
leden. Naast het traditionele wildvleesfeest en natuurlijk de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 5 januari zijn er ook veel activiteiten voor onze jeugd.
Helaas gaat de Playbackshow dit jaar niet door! Door de A-Com is toegezegd dat er volgend jaar weer een playbackshow georganiseerd wordt. Kijk
voor alle komende activiteiten elders in dit magazine, of op onze website.
De redactie wenst u naast fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling ook
veel leesplezier toe. Geniet ervan.
PN
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PIJNVRIJ
BEWEGEN?

van de
voorzitter
Het jaar is alweer bijna voorbij. De competities liggen
even stil om in januari/februari een vervolg te krijgen.
Dus momenten om te evalueren en eventueel doelen
bij te stellen. Ons vlaggenschip kende een moeizame
competitie tot nu toe, maar de laatste weken toonde
het team veerkracht, inzet en passie en dat vertaalde
zich ook in betere resultaten. Het doel een positie in de
middenmoot te realiseren blijft ongemeen van kracht.
Ook het 2e boekte de laatste wedstrijden resultaten en
is op weg de laatste positie op de ranglijst te verlaten.
De overige seniorenelftallen doen het goed en dat kan
ook zeker over de jeugdteams gezegd worden. Diverse
kampioenschappen werden al gevierd. Toch lichten we
een team eruit: JO10-1 werd ongeslagen kampioen in
de Hoofdklasse en dat verdient zeker een grote pluim.
Een zeer talentvolle groep, waar we nog veel plezier
aan hopen te beleven. Talent komen we ook voldoende
tegen in de Vrouwen-/Meisjesafdelingen. Alle teams
doen bovenin de ranglijsten mee en dat ziet er naar
toekomst toe goed uit. Onze vereniging is nog steeds
groeiende en dat is een compliment waard aan iedereen die zich inzet voor onze vereniging. We hebben de
grens van 700 leden overschreden en gaan tijdens de
Nieuwjaarsreceptie het 700e lid bekend maken. Een
bijzonder moment in de clubhistorie.

geuit worden. Met name de gladheid van het veld is een
veelgehoord issue. Via evaluatieformulieren en nauw
contact met de Gemeente en Ten Cate Grass wordt de
kwaliteit van het veld in de gaten gehouden en indien
noodzakelijk zullen acties ondernomen worden om de
klachten te elimineren. We hebben vertrouwen dat de
Gemeente en Ten Cate Grass dit proces ook met positief resultaat zullen voltooien.

De realisatie van het kunstgrasveld is voltooid en daar
zijn we ontzettend blij mee. Tijdens de officiële opening
hebben we veel dankuitingen uitgebracht aan de Gemeente en Ten Cate Grass. Het innovatieve non-infill
veld is een enorme aanwinst voor onze accommodatie.
Dat het gebruik van het veld nog niet bij iedereen in
goede smaak valt, is duidelijk, gezien de klachten die

Met vriendelijke groet,

Na 4 jaar gaat onze Hoofdtrainer Harry Warmelink ons
aan het einde van het seizoen verlaten en we zijn dus
op zoek naar een nieuwe Hoofdtrainer. De procedure die moet leiden tot het aanstellen van een nieuwe
Hoofdtrainer hopen we in december af te ronden.
December…, de donkere dagen voor Kerst, momenten
voor overdenkingen, terugkijken op 2018, vooruitblikken naar 2019, een ieder op zijn eigen manier, familiemomenten, een kaarsje ontbranden, cadeaus onder
de kerstboom, een vakantie, naar de zon, wintersport,
even weg, of lekker thuis. Wat u ook gaat doen in deze
mooie, feestelijke periode, geniet er van met elkaar.
Ik wens u allen hele prettige Kerstdagen en Oud- en
Nieuwjaarsfeest, maar bovenal een heel gelukkig en
gezond 2019.

voorzitter vv DES
Henny Broekman
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10 vragen aan
gerard schreurs
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?

8.

Een jonge ploeg die nog veel moet leren. Wel met
goede spelers, maar het automatisme ontbreekt nog.
Ik hoop en verwacht dat ze zich nog wel verbeteren.
Samen de schouders eronder en dan komt het wel
goed.

Ik volg DES vanaf 1974 toen ik in Nijverdal kwam wonen. Ik ben bij DES begonnen te voetballen na mijn
tijd bij SV ‘t Harde. Als ik het nu vergelijk met vroeger
bij DES 1, dan is het nu wel sneller geworden. Maar ik
wil niet zeggen dat het beter is.

2.

9.

Bekijk je alle wedstrijden van DES 1?
Ik kijk de meeste thuiswedstrijden, als ik niet naar de
Eschländerkapel-repetitie moet.

3.

4.

Wat was de mooiste/beste wedstrijd van dit
seizoen?
Wat mij bij is gebleven, is de wedstrijd tegen OZC.
Voor de rust was OZC beter en kwamen ze met 0-2
voor. Ik moest naar de muziek, en op de parkeerplaats
hoorde ik dat het 1-2 werd. Met verbazing hoorde ik
later op de radio dat ze op karakter met 3-2 hadden
gewonnen.

Volg je nog meer teams dan het 1e elftal?
Ik volg het 6e elftal ook, waar Patrick in voetbalt. Die
spelen meestal om 12.30 uur hun thuiswedstrijden,
voor het 1e aan. Dat is altijd leuk om naar te kijken.
Daar zit nog steeds voetbalgogme in het spel bij veel
spelers, het gaat alleen op een lager tempo.

Wat vind je van het huidige seizoen van DES 1 en
wat verwacht je er nog van?

10. Wat zou je tegen het 1e elftal willen zeggen en
wil je zelf nog wat kwijt?
Jongens, steun elkaar in het veld. Laat je niet uit het
veld slaan als het even tegen zit. Gooi met zijn allen de schouders eronder, dan komt het vanzelf wel
goed. DOOR EENDRACHT STERK.

Kun je vertellen wat DES voor je betekent?
Ik ga met plezier naar DES om naar het voetbal te
kijken. Maar ik ga ook wel eens naar huis met een
kater omdat het voetbal slecht was.

Groeten, Gerard.

5.

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

e

Dat vind ik nog steeds Pieter Rozema. Maar hij moet
meer leiding geven en de jonge spelers nu sturen.

6.

Wie is de beste DES-speler ooit en wat maakte
hem zo bijzonder?
Dick Bergman en Anis Joel. Vooral Joel was een parel
om te zien voetballen. Toen ik hier kwam spelen vond
ik ook Herman Zwiers een prachtige linksbuiten.

7.

Wat is de meest memorabele wedstrijd die je ooit
van het 1e elftal hebt meegemaakt?
Dat is niet lang geleden: vorig jaar uit bij SVVN. Met
0-2 voor en na de rust met 3-2 verloren. Ze kwamen
er te laat achter dat SVVN achterin man op man
gingen spelen. De laatste man schoof door naar het
middenveld en SVVN kwam in overtal met 4 tegen 3.
Ze hadden het eerder moeten omzetten. Dan hadden
ze ook niet verloren.
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Grandioos resultaat
Kruidkoekactie
Tijdens de herfstvakantie hebben onze jeugdleden onder
aanvoering van Evert van der Steege geprobeerd om zoveel
mogelijk kruidkoeken te verkopen voor onze jeugdafdeling!
Met de opbrengst van deze actie kunnen we ook dit seizoen weer diverse jeugdactiviteiten organiseren, zoals
filmochtenden/-avonden, sinterklaasfeesten, familiedagen
met waterglijbaan en de afsluitingsuitjes aan het eind van
het seizoen.
Zo’n 250 jeugdleden hebben bijna 3000 kruidkoeken
verkocht! Een gigantisch aantal, waarmee we een winstbedrag hebben gerealiseerd van € 3750,-

Aan de kruidkoekverkoop waren mooie prijzen gekoppeld
voor de speler/speelster die de meeste kruidkoeken wist
te verkopen. Ook was er een prijs voor het team met het
hoogste verkoopgemiddelde.

De winnaars van de kruidkoekactie zijn geworden:
1e plaats: Dani Zwiers uit JO10-3 (101 koeken verkocht)
2e plaats: Luuk Dijkman uit JO13-2 (97 koeken verkocht)
3e plaats: Sam Poppe uit JO9-1 (84 koeken verkocht)
Teamprijzen waren er voor DES JO13-2 en DES JO10-3
Alle prijswinnaars, van harte gefeliciteerd met jullie prijzen!
PN
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Jan Klein Ganseij,
voor mij is fluiten
leuk en ontspannend.
Een echte hobby
Op een donkere, koude avond vindt er aan het Hoge Dijkje een interview plaats met Jan Klein Ganseij. Anders
dan zijn naam doet vermoeden praat ik met een lange man. In de voorkamer werken we het interview af, het is
beter dat de hond in de achterkamer blijft. Een Mechelse herder die niet altijd alle bezoekers even aardig vindt.
Een verstandige keus dus. Regelmatig komt vrouw Marian ons voorzien van koffie of wat anders.

De dagbesteding
De weken van Jan vliegen voorbij en zijn gestructureerd.
Weinig bijzonderheden, maar wel lekker druk bezig. Vijf
dagen per week zet Jan zich in voor het familiebedrijf Van
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Keulen in Nijverdal. Al 40 jaar is hij hier werkzaam. De rest
van zijn leven ziet hij zich hier nog wel werken. Op maandagavond is het rustig, dinsdagavond wordt er getraind
bij SNO, woensdagavond past hij op de (klein)kinderen,

donderdagavond doet Jan niet zoveel. Op vrijdagavond
vrijwilliger op het hospice en dan is het lekker weekend.
Zaterdagochtend staat in het teken van knooi’n, waarna hij traditiegetrouw even naar de markt gaat voor een
moot gebakken vis voor hemzelf en zijn moeder. De middag fluit hij een wedstrijd. Zondagochtend is het tijd voor
visite, dan gaan ze naar Jans moeder, samen met een tante van Marian. De rest van de zondag ziet er relaxed uit:
sport kijken voor de televisie en voorbereiden voor een
nieuwe week. Jan is niet van de vreemde of hoge uitspattingen. De week hieropvolgend ziet er mogelijk
weer hetzelfde uit.

Historie DES

niet gescoord had… A1 ging meer voor prestatie en ook
daar keept Jan z’n wedstrijden.
Bij de senioren stroomde Jan in het tweede elftal in. Achter Henk Loohuis zoals, elk jaar. Op 19-jarige leeftijd gaat
Jan in dienst bij de Marine in Den Helder. Achter de dijk
wordt er bij een lokale voetbalclub twee keer per week
getraind. Het trainingsveld was er altijd drassig en regelmatig sta je dan ook tot de enkels in de drek. Op de zaterdag wordt er gekeept op Gagelman.

Het leuke van
fluiten is het contact
met de spelers

In ’73 begint Jan met
voetbal. Hij is dan 13 jaar
en start in C3 onder begeleiding van dhr. Scholten en Henny Toeters.
De leeftijdsgrens werd destijds veranderd en daardoor
sloeg hij de B-selectie over. Jan start in A2. ”Dat was altijd
een gezellig team”, blikt Jan terug. Een mooie anekdote
van toentertijd was dat Peter Calkhoven op een toernooi
in Haarle een eigen doelpunt maakte, aangezien hij nog

Door een akkefietje keept
Jan een jaar lang in het zevende elftal. Daarna keept
Jan nog een aantal jaar in
het derde (‘84/’85) en nog
een aantal jaar in het tweede elftal. Al met al speelt
hij zelfs nog 33 wedstrijden
voor ons vlaggenschip.

Het laatste actieve jaar van Jan komt in zicht. In ‘94/’95
zit hij in het derde, echter komt de jonge Gerritjan Bannink
over naar de senioren. Jan staat zijn plek in het derde af
en gaat keepen in het vierde elftal. ”Dit elftal in de senioren had ik nog niet gehad”, lacht Jan. In de wed-
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strijd tegen Voortwaarts 3 komt er een einde aan de zijn carrière. Op
een diepe bal komt Jan uit zijn 16 meter. Het veld is op sommige delen
hard van het vriezen en op sommige delen niet. Jan komt glijdend ten
val, zijn been blijft staan, maar het lichaam wil door. Met als resultaat: knie kapot en advies van de dokter is om te stoppen met actief
keepen. En zo komt er op 35-jarige leeftijd een einde aan de actieve
keeperscarrière van Jan.
Helaas heeft een dieptepunt een einde gemaakt aan de actieve
keepers carrière van Jan.
Het hoogtepunt is het kampioenschap van het derde in ’86/’87.
”Een grandioos feest!”

Vrijwilliger
Op dit moment verricht Jan elke vrijdag vrijwilligerswerk op het
hospice. ”Dankbaar werk om de mensen in hun laatste fase
nog te kunnen voorzien van een ditje of een datje.”
Ook bij vv DES heeft Jan veel vrijwilligerswerk gedaan. Hij is
nooit beroerd om hier en daar zijn steentje bij te dragen. Jaren
zit hij in het jeugdbestuur met o.a. Eb Loohuis, Tonny Borkent,
Henk Vos en Jack van Egmond. ”Destijds regelde je als jeugdbestuur bijna alles voor de jeugd, nu is dat wat meer verdeeld
of opgesplitst. We organiseerden uitjes en toernooien. Het
hoogtepunt in mijn tijdperk in het jeugdbestuur was het
toernooi dat we voor alle DES-clubs in Nederland organiseerden. DES Rotterdam, DES Zwartsluit etc. We zijn toen
enorm druk geweest met het organiseren van een fantastisch toernooi.”
Tevens brengt Jan al meer dan 25 jaar clubbladen rond en
dat doet hij vandaag de dag nog steeds met plezier.

Jan de scheidsrechter
Na zijn blessure fluit Jan zijn eerste wedstrijd. Een wedstrijd van DES B1. ”De manier waarop dit gebeurde, was
typisch DES”, aldus Jan. ”Henk Vos belde mij op voor de
wedstijd: ”de scheidsrechter is niet op komen dagen. En
jij kunt wel fluiten.” Jan had nog nooit gefloten, maar
floot deze wedstrijd. ”Je weet wel hoe dat gaat”, lacht
Jan. Hij pakte een pen, papier en een fluit achter de bar
weg bij Henk Klompenmaker en zo floot hij zijn eerste
wedstrijd. Jan kreeg complimenten en vindt het fluiten
best leuk. En zo werden er wekelijks jeugdwedstrijden
gefloten. Jan wordt een thuisfluiter. Jarenlang gebeurt
dit ongedwongen en zonder scheidsrechterspapieren. In Colmschate behaalt Jan zijn scheidsrechterspapieren en hij besluit voor de KNVB te gaan fluiten.
Op 13 mei, de dag van de vuurwerkramp in Enschede,
fluit hij zijn eerste wedstrijd in dienst van de KNVB.
Ondertussen doet hij dit alweer bijna 19 jaar.
Jan kenmerkt zich als een rustige scheidsrechter. In
het veld is hij rustiger dan daarbuiten. Daarnaast
laat hij graag zoveel mogelijk doorvoetballen.
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Alleen fluiten indien nodig. ”Het leuke van fluiten is het contact met de spelers. Je kunt aan de
spelers zien of ze je bewust willen naaien, of dat
ze een grapje maken.” Voor Jan is fluiten leuk en
ontspannend. ”Een echte hobby en je leert veel
mensen kennen.”

Vertrouwelijk

J. Klein Ganseij - BNVT68T
Hoge Dijkje 10
7442AE NIJVERDAL

ling scheidsrechter veld

Rapport wedstrijdbeoorde

Uiteraard kent Jan ook de keerzijde van de medaille. Bij RV krijgt hij bij het geven van een gele
kaart een tik van een Turkse jongen. Jan zag het
voorval totaal niet aankomen. ”Een licht ontvlambaar type, die zich een kwartier voor tijd
helaas niet kon beheersen.” Dit is gelijk het
dieptepunt voor Jan als scheidsrechter.

Wedstrijd:
Wedstrijdnummer:
Wedstrijddatum:
Klasse:
District:
Beoordelaar:

Jan fluit nu nog steeds tweede klasse en is tevens betrokken bij SNO
(Scheidsrechters Nijverdal Omgeving). Hij ziet dat het steeds moeilijker wordt om goede scheidsrechters
te krijgen. ”Steeds meer mensen
gaan vlaggen en je moet bij de
KNVB wel ”vriendjes” zijn wil je
het ver schoppen. De toekomst zal
uitwijzen hoe zich dit verder gaan
ontwikkelen.”

1

J. Schel

Kenmerken wedstrijd
Ruststand:
Eindstand:

1-0
3-2

Heeft visuele controle van

De spelers accepteren de
(leiderschap)

JA

gevonden?

de spelerspassen plaats

Managen van de wedstrijd

Jan herinnert zich nog een leuke anekdote in
Lemele, 2004. Lemele speelt tegen Gramsbergen. In een pitte wedstrijd sloeg de spits
van Lemele zijn eigen verzorger KO. De spits
had het al regelmatig aan de stok met de
voorstopper. Na de zoveelste clinch kwam
de verzorger naar de geblesseerde spits. De
spits dacht dat dit de voorstopper was en
sloeg hem KO. Jan gaf de spits rood. Later
hoorde Jan dat de spits was vrijgesproken,
er was geen aanklacht. Harry Wamelink
was er als speler van Lemele destijds bij.
Het hoogtepunt voor Jan als scheidsrechter is de wedstrijd OBIOS (Oldebroek) –
VSO, rust 2-0, einduitslag 2-2. Een wedstrijd in de tweede klasse. Jan fluit deze
wedstrijd met assistenten. Beide teams
willen graag voetballen en strijden vol
voor de winst. ”Al voor ik kon fluiten
was de bal alweer in het veld. Strak
voetbal, hard, maar met respect. En
een paar duizend man langs de kant.
Fantastisch”, aldus Jan.

Enter Vooruit 1 - ASC '62
16707
12 mei 2018
2e klasse
KNVB district Oost
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1.2 U voelde de sfeer prima aan.
De wedstrijd was sportief en u arbitree
printdatum: 18-5-2018
rde ook in de geest van die sportivit
hield de wedstrijd prima
eit. U
op de rails. U floot niet pietluttig.
U greep op tijd in daar waar de wedstrij
d er om vroeg.
Communicatie
De scheidsrechter is in staat om

zijn beslissing te verkopen d.m.v.

12 mei 2018

zijn communicatie

2.1 Functioneel fluitsignaal
De scheidsrechter heeft zijn fluitsigna
al excellent in weten te zetten.
De scheidsrechter heeft zijn fluitsigna
al zeer goed in weten te zetten.
De scheidsrechter heeft zijn fluitsigna
al op goede wijze in weten te zetten.
De scheidsrechter heeft zijn fluitsigna
al op acceptabele wijze in weten
te zetten.
De scheidsrechter heeft zijn fluitsigna
al beneden verwachting in weten
te zetten.

√

2.1 Het fluitsignaal was duidelijk
hoorbaar en functioneel. U gaf met
uw fluit de ernst van de overtreding
weer.
prima
2.2 Duidelijke en functionele non-ver

bale signalen en verbale commu

nicatie

De scheidsrechter heeft excellen
t weten te communiceren.
De scheidsrechter heeft zeer goed
weten te communiceren.
De scheidsrechter heeft op goede
wijze weten te communiceren.
De scheidsrechter heeft op acceptab
ele wijze weten te communiceren.
De scheidsrechter heeft beneden
verwachting weten te communiceren.

√

2.2 Het contact met de spelers was
ontspannen Uw gebaren voor bijvoorb
eeld de inworp of hoekschop waren
duidelijk. De handsbal in de 5e minuut
bijvoorbeeld gaf u duidelijk aan. De
gele kaarten werden rustig getrokk
en duidelijk aan de juiste speler getoond
en
.

Toepassen spelregels

De scheidsrechter is in staat om

de spelregels toe te passen en waarnod

ig snelheid in het spel te houden

3.1 Juistheid van beslissingen

√

De scheidsrechter heeft de spelrege
ls en overige instructies excellen
t toegepast.
De scheidsrechter heeft de spelrege
ls en overige instructies zeer goed
toegepast.
De scheidsrechter heeft de spelrege
ls en overige instructies op goede
wijze toegepast.
De scheidsrechter heeft de spelrege
ls en overige instructies op acceptab
ele wijze goed toegepast.
De scheidsrechter heeft de spelrege
ls en overige instructies beneden
verwachting toegepast.

3.1 De buitenspelbeoordelingen
van u waren juist. Het merendeel
van de overtredingen werd door
onderkend en juist bestraft. Bij blessure
u juist
behandelingen ging u eerst kijken
voordat de verzorger het veld inkwam
In de 19e minuut werd een opzichti
.
ge duw van de nummer 5 van de
B. niet door u bestraft. Ook de opzichti
overtreding van de nummer 12 van
ge
de T. ontging u. Ook de overtred
ing
van de nummer 10 van de B. ontging
Het wisselen van de spelers vond
u.
niet via de middenlijn plaats. De
spelers van beide teams kwamen
uit de dug out.
rechtstreeks
3.2 Disciplinair beleid
√

De scheidrechter heeft disciplinaire
straffen excellent toe weten te passen.
De scheidrechter heeft disciplinaire
straffen zeer goed toe weten te passen.
De scheidrechter heeft disciplinaire
straffen op goede wijze toe weten
te passen.
De scheidrechter heeft disciplinaire
straffen op acceptabele wijze toe
weten te passen.
De scheidrechter heeft disciplinaire
straffen beneden verwachting toe
weten te passen.

3.2 De gele kaarten die u gaf waren
volkomen terecht. U gaf ze bovend
ien op de juiste momenten, zodat
wedstrijd sportief bleef. De numme
de
r 13 van de T. kreeg terecht geel
voor zijn onbesuisde overtreding
minuut. Ook de nummer 6 van de
in de 35e
B. kreeg in de 70e minuut terecht
geel voor zijn harde opzettelijke overtred
ing.
printdatum: 18-5-2018
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Volgen en positie

kiezen

n en positie kiezen

te volge
is in staat om het spel
De scheidsrechter
te verkopen
beslissingen goed

4.1 Positie kiezen &

n en zijn

en te kunnen make

om de juiste beslissing

volgen tijdens het spel

te kiezen.
n en positie weten
wijze weten te volge
te kiezen.
heeft op excellente
n en positie weten
De scheidsrechter
e wijze weten te volge
heeft op zeer goed
ie weten te kiezen.
posit
en
n
De scheidsrechter
volge
te
goede wijze weten
een
op
te kiezen.
n
heeft
wete
ie
n en posit
De scheidsrechter
le wijze weten te volge
heeft op acceptabe
weten te kiezen.
De scheidsrechter
te volgen en positie
verwachting weten
den
bene
heeft
De scheidsrechter

√

uden.
het tempo prima bijho
uw assistenten. U kon
goed oogcontact met
hangen ( 39e en 63e
ele diagonaal. U had
s bleef u wat te lang
som
er
laat
ht
Echt
trijd.
gezic
4.1 U liep een flexib
de weds
strafschopgebied uw
prima te verdelen over
zodat u ook in het
U wist uw krachten
dieper doortrekken,
er de diagonaal wat
minuut). U kunt echt
zien.

4.2 Positie kiezen bij

√

spelhervattingen

ie weten te kiezen.
tingen excellent posit
heeft bij spelhervat
ie weten te kiezen.
De scheidsrechter
tingen zeer goed posit
te kiezen.
heeft bij spelhervat
wijze positie weten
De scheidsrechter
goed
een
op
n
bij spelhervattinge
n te kiezen.
heeft
chter
idsre
le wijze positie wete
De sche
tingen op acceptabe
ervat
kiezen.
spelh
bij
heeft
ng positie weten te
De scheidsrechter
beneden verwachti
bij spelhervattingen
heeft
chter
idsre
De sche

steld. U liep ook geen
ervattingen juist opge
lveld.
4.2 U stond bij de spelh
overzicht op het spee
gen had u een goed
blessurebehandelin

spelers in de weg.

Tijdens

printdatum: 18-5-2018

Toekomst
Jan blijft een DES-man en betrokken bij club. De clubbladen blijft hij rondbrengen en graag wil hij zo lang
mogelijk doorgaan met fluiten. Maar als hij naar de
vierde klasse moet bij de KNVB wordt hij graag weer
clubscheids bij vv DES.
Jan, je bent altijd welkom bij DES als scheidsrechter. Want
ook bij vv DES zijn we regelmatig op zoek naar scheidsrechters. Hopelijk geeft dit interview een zetje in de goede
richting bij mensen die twijfelen.
Naam:
Geboortedatum:
Burgerlijke staat:
3 kinderen:
Werkzaam:
Functie:
Hobby’s:
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JAN KLEIN GANSEIJ

15-08-1960
Getrouwd. Vrouw Marian en
Lise (29), Susan (25) en
Stefan (23).
Al 40 jaar bij Van Keulen.
2e man leidinggevende bij de
houtbewerking.
Fluiten, voetbal en vrijwilliger
bij het hospice.

Jan, bedankt voor het interview en tot spreeks bij onze
club!
MB
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DES’ers in groten
getale naar Heracles
Woensdagavond 31 oktober was het dan zover. Op uitnodiging van de Rabobank is de gehele DES-jeugd en het
G-team afgereisd naar Almelo voor de bekerwedstrijd
Heracles- Vitesse. Deze wedstrijd stond gepland om
18.30 uur.
Een bijzonder leuke actie van de Rabobank, die het initiatief nam om alle voetbalverenigingen binnen de gemeente Hellendoorn uit te nodigen. In ons geval waren er 250
jeugdleden, die gretig ingingen op dit aanbod. Een geweldige opkomst, waarbij het Door Eendracht Sterk gevoel
weer duidelijk zichtbaar was. Na deze leuke uitnodiging
gingen alle leiders en trainers direct in de actiemodus.
Deze geweldige vrijwilligers regelden vervoer en genoeg
begeleiding om te zorgen dat de jeugd veilig naar de wedstrijd kon gaan.
In het stadion werden we nog meer verrast. De Rabobank
had voor iedereen drinken en een zakje chips geregeld.
Het was duidelijk dat de Bank niets aan het toeval wilde
overlaten. Het werd helemaal bijzonder toen het comple-
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te G-team inclusief begeleiding toegang kreeg tot de privé
skybox van de bank. Geweldig, in comfortabele stoelen,
met een patatje en wat drinken genieten van een leuke
pot voetbal. Na de wedstrijd was er zelfs de mogelijkheid
om met wat spelers op de foto te gaan en ook mocht het
G-team op het veld.
De 250 DES’ers hebben zeker niet de beste wedstrijd van
Heracles gezien. Sterker nog, de thuisclub verloor geheel
terecht met 0-2. Dit mocht de pret echter niet drukken,
want menig jeugd-DES’er had inmiddels al vriendschap
gesloten met het aanwezige uitvak van Vitesse. Deze
uitsupporters waren op een positieve manier luidruchtig aanwezig. Dit was voor onze jongens en meiden een
perfecte kans om de kelen te schrapen om vervolgens
luidruchtig liedjes als ”Helemaal niets, helemaal niets,
helemaal niets in Almelo…..” te zingen. Gezien de leeftijd
kwamen ze nog wel weg met deze uitdagende teksten in
het vak van de thuisclub. Bijkomend voordeel was dat ook
vanuit het Heracles-vak er nu luidruchtig gezongen en geklapt werd.

Al met al een prachtige avond, waarbij het meest opviel
dat DES met ruim 250 aanwezigen de vereniging met veruit de grootste opkomst was. Tof om te merken dat activiteiten met elkaar zo massaal bezocht worden. Geen nare
incidenten en bijna een teveel aan ouders en begeleiders
die mee waren of wilden. Uiteraard gaat onze grootste
dank uit naar de Rabobank. Een geweldig initiatief, waarbij
de jeugd en het G-team van vv DES een kosteloos avondje
uit kon. Gelukkig zeggen foto’s meer dan woorden…
MF
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beeldverslag DES1 - SVVN1
voor meer foto's check www.vvdes.nl
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Ep, Hans, Richard en Lars Loooooohuis……!

DES is een
gezellige familieclub
met veel clubbinding
Op de ochtend van 17 november, daags nadat onze Oranje
leeuwen de Fransje haantjes verslonden, was het koud,
erg koud. Als redacteur van ons prachtige cluborgaan
had ik het voorrecht aanwezig te mogen zijn bij een topwedstrijd. Er waren veel overeenkomsten met de avond
ervoor. Met een voetbaltas op mijn rug en eenzelfde tas
op mijn stuur haastten we (ik met mijn 2 jongste zoons)
ons richting het mooiste sportpark van onze gemeente, zo
niet van onze provincie. De avond ervoor was ik (hoewel ik

echt geen Feyenoord-supporter ben) samen met mijn gezin in het mooiste stadion van Nederland getuige geweest
van de wederopstanding van Oranje. Vandaag mocht ik
naar het mooiste sportpark van onze gemeente. Gisteravond gingen we gekleed in Siberische oranje-kledij naar
Rotterdam. Met de auto vol met versnaperingen en alle
5 zeer goed (oranje) gemutst reden we over de overvolle
wegen naar Rotterdam. Ons stond een heerlijk avondje
te wachten. De uitkomst is bekend!! Het was überhaupt
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een wonder dat ik met de jongste 2 op dit tijdstip richting
Gagelman fietste. Deze topvoetballer en topkeeper (ik ben
niet geheel neutraal ;)) lagen, door het bezoek aan De Kuip,
pas om 1:3 0uur in hun bed. Gelukkig lukte het mij om met
enige dwang de jongens wedstrijdklaar te krijgen.

Skup m veur de kneiskuwe
Deze ochtend had ik als vader van 3 voetballende zoons
geluk. Ze speelden alle 3 thuis. Ons prachtige sportpark
lag er met de kou die zijn intrede had gedaan prachtig
bij. Ouders die verkleumd buiten stonden te wachten op
hun eerste kopje koffie van de dag. Begeleiders die zich
haastten richting de velden om hun teams en de velden
te preparen maakten het Anton Piek-tafereel compleet.
De JO 10-1 speelde tegen het altijd lastige ”Skup m veur
de kneiskuwe” Excelsior JO-10-1. Maar op datzelfde veld
speelde ook het sterrenensemble van de JO8-1 onder leiding van Jaap Dannenberg en Maarten van Zalk. Dit team
beschikt over aardig wat talentjes in de dop. Een speler
die wekelijks zeer stabiel speelt, is de keeper Lars Lohuis,
alias showhuis. De jongste telg uit de Lohuis familie. Lars
wordt wekelijk aangemoedigd door zijn vader, de eerder
genoemde HAANS LOOOHUIS en veelal ook zijn opa Ep
Lohuis. Beide heren hebben in de jaren hun strepen al wel
verdiend binnen onze DES-familie, maar daarover later
meer. De JO8-1 is sinds de zomerstop als team bij elkaar,
maar heeft sindsdien nog niet echt het geluk aan haar
zijde. Vandaag zou echter het tij worden gekeerd. Gelukkig voor de jongens kregen ze deze keer bezoek van Enter-Achteruit. In tegenstelling tot de andere club uit Enter

Naam:
Leeftijd:
n:
Supporter va
ers:
Favoriete spel

voetbalde dit team deze zaterdag voornamelijk achteruit.
Niet in de laatste plaats door de ongelofelijke druk die ze
door de spelers van JO8-1 werd opgelegd. Zeker geïnspireerd door de grote mannen van Oranje speelden ze de
sterren van de hemel. Een enthousiast meebewegende,
trotse vader Hans moedigt zijn zoon Lars aan en coacht
hem op de momenten dat hij het nodig vindt. Hoewel Lars
ook zonder deze aanwijzingen en visuele krachttermen
een prima keeper is, is het voor de neutrale supporter een
lust voor het oog om vader en zoon zo actief bezig te zien.
Deze ochtend werd Enter gedwongen tot verdedigen en
moest Lars slechts een aantal keer ingrijpen. Helaas kon
hij zijn doel niet drooghouden, maar dankzij goals van Julian Zwiers, Nilz Fransen en een prachtig, verwoestend,
bekeken, volledig doordacht schot van Bram Dannenberg
was de marge voldoende om de wedstrijd winnend af te
sluiten. Reden te meer om eens nader kennis te maken
met deze topkeeper Lars Lohuis en zijn gevolg.

Egbert (Ep) Nijstad
De familie Lohuis is net als vele andere families als Berenschot, Van Petersen, Harmsen, Fransen een echte
DES-Familie. Pater des familias Ep Lohuis werd in 1954 lid
van vv DES. Na 2 wedstrijden begreep Ep als snel dat zijn
kwaliteiten niet op het voetbalveld lagen. Hij stortte zich
dan ook volledig op zijn studie. In 1962 meldde Ep zich
opnieuw aan als lid van onze prachtige club. ”Ep” Lohuis:
onduidelijk blijft waar hij zijn naam aan te danken heeft.
Of zijn oom Egbert, of zijn buurman Ep zouden daarbij een
rol kunnen hebben gespeeld. Men was in die tijd niet erg

LARS LOHUIS

7 jaar
cles
Ajax en Hera
öpper
Huntelaar, Pr
t least
no
t
bu
st
en la
a.
Andre Onan

Naam:
Gewerk
t bij:
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s:
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origineel in de naamgeving. Meer voor de hand liggend als
naamgever was een idool van die tijd (1942): Egbert Nijstad.
Deze Nederlandse oud-atleet, die zich had toegelegd op de
middellange en lange afstanden, veroverde vele nationale
titels en vestigde Nederlandse records op vijf verschillende
atletiekonderdelen. In zijn periode van 1964 tot 1974 was
Nijstad, die als bijnaam 'De Locomotief' had, een boegbeeld
voor menig sporter. Kijkend naar het postuur van de gemiddelde Lohuis, lijkt deze Egbert dus meer een logische
keus. Of het nu het atletische karakter of de bijnaam ‘De
Locomotief’ was, laat ik in het midden.

Gooi er een kwartje in.....
Ep Lohuis is van het type ”gooi er een kwartje in …..”. Zijn
zoons Hans en Richard, ook 2 bekende gezichten binnen de
DES-familie, doen daar zeker niet voor onder. Deze ochtend
spraken we elkaar in een ”stille hoek” in ons clubgebouw.
Ep vervulde binnen onze verenigingen diverse (bestuurs)
functies. Deze inzet is door vv DES ook gewaardeerd en zodoende is Ep in 1995 benoemd als lid van verdienste. Ep
bezorgt al ruim 50 jaar ons prachtige clubblad (en inmiddels
magazine). Dit hoefde overigens niet vermeld te worden,
bescheiden als Ep is. Hans en Richard hebben veel respect
voor hun vader, maar tijdens het gesprek wordt hij ook zeker niet ontzien. Af en toe gaan ze er met gestrekt been in
en blijkt dat de heren over een gezonde dosis (voetbal)humor beschikken. Ep denkt met weemoed terug aan de jaren
dat onze vereniging de landstitel greep. Kas Woudsma en
Rini Poelakker worden in één adem genoemd, waarbij de
eerstgenoemde toch wel van de buitencategorie was. Ep
merkt op dat het voetbalsysteem vroeger heel anders was
dan tegenwoordig. ”Destijds was men de tijd ver vooruit en
werkte men niet met briefjes (Dwight Lodeweges, red.). Met
5 voorhoedespelers (linksbuiten, linksbinnen, rechtsbuiten,
rechtsbinnen en een spits) speelde men heel aanvallend.
Dit systeem had veel weg van de opportunistische laatste 5
minuten van Duitsland-Nederland (19-11-2018). Vandaag
de dag wordt er veel meer getraind en ligt het tempo veel
hoger. Maar toch was het voetbal vroeger ook prachtig.”

Kleine Broertje
Hans is net als zijn ”kleine broertje” (voor zover je hiervan
kunt spreken) in 1982 lid geworden van vv DES. Al snel
bleek dat Hans op diverse posities inzetbaar was. Hij zwierf
het hele veld over. Hans, die in de jaren dat hij nog voetbalde bekend stond om zijn verwoestend harde schot, heeft
het nooit geschopt tot de selectie, maar heeft zeer verdienstelijk meegedraaid in het 3e en 4e elftal. Drie jaar geleden
heeft Hans besloten om te stoppen met actief voetbal. In
de lagere elftal blonk men vaak niet uit in een uitvoerige
warming-up. Hans merkt echter op dat hij bij zijn ”nieuwe
hobby” atletiek één lange warming-up doet. Velen van u
zullen Hans of de naam Haaaaans Looooohuis …..geregeld
voorbij hebben horen komen. Tijdens één van de verlotin-

gen schalt deze naam geregeld door de kantine. Zelfs als
Hans plaatsneemt aan een willekeurige tafel in de kantine
en deze tafel valt bij de verloting in de prijzen, wordt zijn
naam gescandeerd. Vragend naar zijn succesformule, geeft
Hans aan dat hij geluk aantrekt en het spel vaak doorziet.
Hans biecht mij op dat je af en toe het geluk ook een handje
moet helpen.

Showhuis
Terug naar Lars. Lars heeft zijn bijnaam Showhuis te danken aan zijn oom Richard. Richard, die nog steeds actief
is als keeper van het 6e, maakte en maakt nog steeds de
meest weergaloze reddingen met prachtige showduiken.
Lars heeft dit staaltje vakwerk overgenomen van zijn oom.
Richard, die evenals zijn broer Hans in 1982 lid werd van
vv DES, is in tegenstelling tot Lars begonnen als voetballer.
Hoewel hun vader Ep al reeds jaren lid was van vv DES, zijn
Hans en Richard zeker niet gedwongen om te gaan voetballen bij vv DES. Er was echter maar 1 keus. Wil je voetballen,
dan ga je bij DES. Zoals dat vroeger -en tegenwoordig nog
steeds- ging, moest iedere speler bij toerbeurt als keeper
aantreden. Richard deed dit zeer verdienstelijk. Maar ja,
de meeste vaders dromen toch van een zoon die als snelle
spits doorbreekt in het eerste elftal, AJAX/PSV/Feyenoord,
of zelfs het Nederlands elftal. Zoals het een goede leider
betaamt, ging de leiding van Richard destijds ook langs bij
zijn ouders en vroeg om toestemming om hem in het vervolg altijd op te mogen stellen als keeper. Aangezien vader Ep niet thuis was, bleef moeder Fenny, die overigens
niets met voetbal had, als enige over die op dat moment
toestemming kon geven. Moeder Fenny is dus eigenlijk
verantwoordelijk voor het feit dat we nog steeds mogen
genieten van de keeperskwaliteiten van Richard. Indirect is
ze dus ook verantwoordelijk voor het feit dat Lars is gaan
keepen. Uit eigen ervaring (ik ben van dezelfde generatie
en heb diverse seizoenen van hem mogen genieten) weet
ik dat je met Richard in de goal als verdediger een stuk relaxter voetbalde. Ook weet ik uit eigen ervaring dat menig
aanvaller met angst en beven het één-op-éénduel met Richard aanging. Er kwam wel wat uit de goal als Richard op
je afkwam. Zo vergeet ik nooit het thuisduel op veld 2 tegen
onze zustervereniging SVVN, waarbij een episode tussen
David en Goliath een keer anders afliep. Verdere details zal
ik u besparen, maar laten we het zo stellen…. ”Van de betreffende speler van Volharding A.K. kon je aan de punten
van zijn schoenen niet zien waar de voorkant zat!”

Silkeborg
Richard voetbalt nog steeds en al heel lang met dezelfde
mannen in DES 6. Dit hechte team bestaat uit een vaste
kern die al sinds de jeugd bij elkaar is. Richard kijkt met veel
plezier terug op zijn jeugd bij vv DES. In de beginjaren reed
er nog een bus rond op de trainingsavonden om de pupillen
te halen en brengen naar de training. In de junioren heeft
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Richard met zijn team deelgenomen aan enkele internationale toernooien. De toernooien en daaraan gekoppelde
reizen naar Denemarken springen daar zeker uit. Richard
had met zijn teamgenoten zelf de brochures opgevraagd
van diverse internationale toernooien. Vervolgens werd het
meest geschikte toernooi geselecteerd. Doordat het toernooi in Silkeborg als één van de weinige toernooien geen
speel-/finaledag had op zondag, kwam deze als beste uit
de bus. Daardoor zijn ook na de lichting van Richard nog
vele lichtingen naar Silkeborg geweest. Tijdens deze toernooien wordt het DES-gevoel nog eens extra aangewakkerd. Het hechte team, zoals DES 6 best omschreven kan
worden, kenmerkt zich door de vele activiteiten, ook buiten het voetbal. BBQ’s, housewarmings, stapavondjes, en
weekendjes weg houden dit hechte team bij elkaar.

Iedereen kan wel iets…
Ep, Hans en Richard hebben veel gemeen. Naast hun passie
voor het spelletje, vervullen ze al jaren een rol als vrijwilliger
binnen DES. Zoals eerder gemeld, zorgt Ep dat ons clubmagazine iedere keer weer netjes bezorgd wordt. Daarnaast
heeft hij diverse (bestuurs functies gehad binnen onze
vereniging. Ook Hans en Richard hebben het voorbeeld
van hun vader gevolgd. Hans maakt op dit moment deel
uit van de financiële commissie en Richard coördineert de
keepers. Alle drie geven ze aan dat het vervullen van deze
kaderfuncties een vanzelfsprekendheid is. Vele handen
maken licht werk, zo kan iedereen wel iets doen. Van het
organiseren van de teambarbecue tot het wassen van de
shirtjes. Vrijwilligerswerk binnen een vereniging hoeft niet
heel ingewikkeld te zijn. Iedere ouder of speler heeft naast
het voetbal wel kwaliteiten. Dat is volgens de heren ook de

kracht van DES (Door Eendracht Sterk). DES is een gezellige
familieclub met veel clubbinding. Een club waar alle 4 heren
veel tijd doorbrengen. Dit mag overigens best een wonder
genoemd worden. De vrouwen van Ep, Hans en Richard
hebben alle drie niets met voetbal. Voetbal wordt dus gedoogd in huize Lohuis.
Zowel Ep, Hans als Richard beamen dat we en prachtige
club hebben, met een accommodatie die hoofdklassewaardig is. Maar realistisch als de heren zijn, is het hoogst haalbare niveau de 2e klasse. Op dit moment bestaat het 1e
team uit een mooie talentvolle groep. Deze groep zal alle
zeilen bij moeten zetten om zich te nestelen in de middenmoot van de 3eklasse.
Lars, de reden waarom dit hele interview plaats heeft gevonden, wil zeker nog wel even vermelden dat hij graag een
keer samen wil trainen met zijn oom Richard. Richard doet
direct de toezegging dat dit op korte termijn gaat gebeuren. Als redacteur van dit mooie magazine maak ik direct
van de gelegenheid gebruik om Richard te polsen voor een
vacante positie in onze redactie. De prachtige wedstrijdverslagen van DES 6, die hij afwisselend met Patrick Schreurs
maakt, worden niet alleen in onze vereniging gewaardeerd.
Zo werd het wedstrijdverslag dat was gemaakt naar de
songtekst van een van de nummers van Armand opgepikt
door de Armand-fanclub. Richard (Patrick ook trouwens)
zou dus een mooie aanvulling zijn voor onze redactie.
Volgens mij kunnen we nog wel uren door praten met elkaar, maar helaas was de tijd beperkt deze ochtend. Heren
bedankt voor dit leuke gesprek en Lars, die handtekening
houd ik nog tegoed!
MF

Naam:
Beroep
:

Naam:
Beroep:
aat:
Burgelijke st
b:
Favoriete clu

24

UIS
RICHARD LOH
anager bij
M
it
s Un

Busines
elo.
Cogas in Alm
Marja en
getrouwd met
:
ze 3 dochters
en
bb
he
en
sam
e.
in
El
en
th
Anna, Judi
Heracles

Burgeli
jke sta
at:
Favorie
te club
s:

HANS L
OH

UIS
is regis
teracco
untant
en werk
t als Bu
sinesscontroll
er voor
DNVGL
voorma
(het
lige KE
MA-ke
getrou
ur).
wd me
t
M
arieke
samen
en
hebben
ze 2 kin
Lars en
deren:
Lieke.
Ajax en
Heracle
s.

Met Alfa
scoor je altijd
Jouw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het van
dichtbij meemaken. Vanuit een landelijk actieve organisatie met meer dan 900 specialisten in accountancy en
bedrijfsadvisering, maar met een kantoor bij jou om de
hoek. Met brede financiële kennis én specialistische
branchekennis.
Thuis in jouw omgeving, dichtbij jou en je werkgebied.
Daar zijn we op ons best.
We voelen ons sterk betrokken bij en geloven in de kracht
van het lokale midden- en kleinbedrijf. Daar weten we
dan ook alles van. Ontdek het zelf en neem contact op met
het kantoor bij jou in de buurt. Waar je ook bent, wij zijn
overal dichtbij.

Alfa Nijverdal
Anders Celsiusstraat 3
7442 PB Nijverdal
088 2532750
nijverdal@alfa.nl

Alfa Hardenberg
Hessenweg 29
7771 CH Hardenberg
088 2532850
hardenberg@alfa.nl

WILLEM ALEXANDERSTRAAT 9A • 7442 MA NIJVERDAL
0548-624131 • info@grandcafetoitoi.nl

WWW.GRANDCAFETOITOI.NL

Finishing

‘THE
FINISHING
TOUCH’

0850667
951

Metal stud wanden
Luxe wanden
Systeemplafonds
Verlichting
Brandwerend bekleden
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www.tib-finishing.nl

Gewone mensen
gezocht voor een
bijzonder kind!
Ieder kind heeft het recht om in een liefdevol gezin op te
groeien. Lukt dit (tijdelijk) niet in het eigen gezin, dan biedt
een gezinsvervangende situatie zoals pleegzorg een goed
alternatief. De vraag naar pleeggezinnen groeit. Ook in de
gemeente Hellendoorn. Regelmatig houdt Trias een vrijblijvende informatieavond over pleegzorg.
Kijk op www.trias-groep.nl/pleegzorg/informatieavonden
voor de actuele data en locaties.

Voetbalvereniging DES deed tijdens de week van de pleegzorg mee aan de actie #doneerjesporthek. Wij hebben bij
ons nieuwe kunstgrasveld een tweetal spandoeken opgehangen waarmee we Pleegzorg Nederland helpen met de
zoektocht naar nieuwe pleegouders! #SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT

Vaak denken mensen dat je als pleegouder iets speciaals
moet kunnen. Pleegzorgbegeleider Eric legt uit: ”We zoeken juist gewone mensen die zich in willen zetten voor een
bijzonder kind. Stabiliteit en veiligheid kunnen bieden en
openstaan voor samenwerking. Alleenstaand, getrouwd
of samenwonend, (buitenshuis) werkend of thuis, met of
zonder eigen kinderen: het kan allemaal. In persoonlijke
gesprekken screenen we en kijken we wat elk gezin kan
bieden.”
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Edward Wassink

Prestatie, progressie
en plezier
Edward Wassink leidt dit seizoen het tweede elftal van DES. Met 29 jaar is de getogen Entenaar aan de jonge kant,
wat voor hem allesbehalve nieuw is. Als talentvolle scheidsrechter genoot hij van de verantwoordelijkheid die
grote wedstrijden met zich meebrengen en als docent marketing en sales onderstreept hij het belang van passie.
Een kennismaking aan de hand van zijn stokpaardje: de drie P’s.
Prestatie

de didactische
en pedagogische
vaardigheden gebruik
ik als trainer

”Mijn voetbalcarrière bij
Enter Vooruit kenmerkte
zich niet door prestaties.
In de B-jeugd heb ik de
keus gemaakt om wedstrijden te leiden, in plaats
van te spelen. Op mijn
vijftiende floot ik A-jeugd
op eersteklasse-niveau,
daar zag ik ook carrièrekansen. Ik kwam in een talententraject te zitten van de
KNVB in Zeist. Ik haalde het plezier uit de verantwoordelijkheden die wedstrijden met zich meebrengen. Zo was
er bij KHC – DOS kampen een geweldige ambiance met
vijftienhonderd man langs de lijn. Hoe hoger je fluit, des
te meer discipline de spelers hebben. Ze nemen gewoon
minder tijd om zich met de scheids bezig te houden. Ik heb
mooie dingen meegemaakt. Zo was ik vierde official bij een
Jupiler League-wedstrijd en floot ik de A1 van FC Twente.
Helaas kwam ik er meer en meer achter dat het belangrijk

is in Zeist om een grote
kruiwagen te hebben. Iedereen op dat niveau kan
fluiten, maar ik heb niet het
gevoel dat ik een eerlijke
kans kreeg. De top is smal,
waardoor ik vijf jaar geleden gekozen heb om ermee
te stoppen en me te richten
op een maatschappelijke
carrière.”

Progressie
”Als leraar op het mbo ben ik in het dagelijks leven bezig met jongeren. De didactische en pedagogische vaardigheden gebruik ik als trainer. Ik stel bijvoorbeeld per
training doelen en evalueer deze. De drie P’s probeer ik zo
goed mogelijk in te vullen; prestatie, progressie en plezier
vullen elkaar aan. Ik ben als trainer bij RKSV beland na
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Jeffrey Ekkelkamp: ‘Als aanvoerder heb ik elke vrijdag even contact met Edward over de aankomende wedstrijd. Het is natuurlijk een jeugdige trainer, die
in sommige situaties wat ervaring mist. Hij is erg sterk in het vertalen van de
spelgedachte naar het trainigsveld. Dat uit zich in oefeningen waar de spelers
niet altijd even blij van worden, maar er zit wel een gedachte achter. Dat is wat
je nodig hebt in de tweede klasse. Hij kan daarnaast de spelers een spiegel
voorhouden om ze na te laten denk over de dingen waarmee ze bezig zijn.’

dat vrienden van me daar in het eerste gingen spelen. Ik
kreeg de A1 onder mijn hoede, waarmee we van de vierde naar de tweede klasse zijn gepromoveerd: iets dat best
bijzonder is voor zo’n kleine vereniging. Hierna ben ik assistent geworden van Henk Mennegat, mede omdat er erg
veel spelers uit de A-jeugd ingepast moesten worden. Als
teambuilder heb ik erg veel geleerd van Mennegat. Ook ben
ik hem erg dankbaar voor de verantwoordelijkheden die hij
met me deelde. Zo deden we samen de veldtrainingen. Ik
mag graag aanvallend voetbal spelen, al is dit afhankelijk
van het materiaal dat ik ter beschikking heb. Bij het tweede
heb ik in de huidige situatie niet veel te kiezen, waardoor
we veelal 4-4-2 voetballen in plaats van 4-3-3. Ik spar daar
over veel met de oudere jongens uit het team, die toch een
bepaalde status binnen het team genieten. Ik hoop in de
tweede seizoenshelft meer moeilijke keuzes te kunnen
maken, wat nu door veel blessures niet kan. Vorig jaar
scoorden we veel en werd er geen enkele pot verloren. Dit
seizoen hangen we (nog) onderaan, wat te zien is in de trainingsopkomst. Ik geloof dat wanneer we derde hadden gestaan, er minder blessures zouden zijn en de opkomst ook
beter was. We hebben daarbij ook de nodige pech gehad; in
de tweede klasse worden foutjes meteen afgestraft. Feit
is wel dat we de tweede klasse onderschat hebben, maar
ik heb alle vertrouwen in de tweede seizoenshelft waarin
we meer punten gaan pakken.”

Plezier
”Ik ben trainer omdat ik een liefhebber ben. DES past als
vereniging goed bij me. Het is een familiaire voetbalvereniging, vergelijkbaar met Enter Vooruit. Ik ben ook wel
een type dat snel contact maakt, dat heb je ook nodig om
ervoor te zorgen dat de spelers voor je door het vuur gaan.
Ik probeer iedereen serieus te nemen en gelijk te behandelen. Daarnaast is gezelligheid erg belangrijk, bijvoorbeeld
door mee te gaan stappen met het team. Toch houd ik in
mijn achterhoofd dat het dinsdagavond op trainen wel
weer moet gebeuren. DES twee is een geweldige groep
mensen die ook na een verliespartij blijft nazitten. Ooit wil
ik wel een eerste elftal leiden, maar ik ben niet zo ambitieus meer als in mijn tijd als scheidsrechter. Ik haal enorm
veel voldoening uit mijn maatschappelijke carrière als docent online marketing en sales. Ik vind het belangrijk om
iets met passie over te brengen, zo gebruik ik veel praktijkvoorbeelden. Ik sta dicht bij de leerlingen, mede omdat ik
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zelf nog jong ben. De mbo-doelgroep
is leuk, veel leerlingen zijn in meer
of mindere mate volwassen, maar
elke leerling voelt zich in ieder geval
volwassen. Ik ben een type leraar die
leerlingen veel zelfstandigheid geeft
tot op een bepaalde hoogte. Als ze
daarmee om kunnen gaan hebben
ze aan mij een fijne leraar. Als dat
niet zo is, ga ik het gedrag van leerlingen spiegelen, maar
vaak is dat van korte duur omdat ik daarna met de leerlingen in gesprek ga. Ik ben er voor de studenten, maar
uiteindelijk moet de leerling het zelf doen.”
GH
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28 jaar
Enter

KORTE VRAGEN
Favoriete speler: Messi
Favoriete trainer: Onder anderen Bosz
Favoriete club: Feyenoord
Stadion naar je vernoemd of een school naar
je vernoemd: School
Favoriete vakantieland: Voor korte reizen is
dat Spanje

1 miljoen op de bank of 1 miljoen doneren:
Doneren, als je ziet hoe het nu in Jemen gaat
Penalty’s na de verlenging: Nee, Shoot-outs

Grootste wens vervuld of je grootste vraag
beantwoord: Grootse wens vervuld
Hoeveel punten haalt DES 2 dit seizoen: 28
Hobby’s: Hardlopen, fitnessen, dingen doen
met familie en vrienden, op vakantie gaan
Krijgen we een witte kerst: Nee

kampioenen:
des jo10-1

DES JO10-1
kampioen najaar 20
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Scoren
doe je zo!
Scoren is het mooiste wat er is. Bij Ronaldo en Messi ziet
het er erg gemakkelijk uit. Dit seizoen zien we bij het eerste hoe moeilijk het is om te scoren. Jasper Bunskoek was
vorig jaar de spits bij DES 1 en hij maakte daar veel doelpunten. Een paar tips van hem om in de toekomst mee te
scoren!

Denk niet te veel na

Jasper Buns
na weer eenkoek juicht
doelpunt
Train op een snelle kapbeweging

Wanneer je 1 op 1 op de keeper af gaat, moet je maar aan
één ding denken: scoren! Probeer niet te twijfelen of een
oplossing te zoeken om de keeper te slim af te zijn. Kijk
waar de meeste ruimte ligt en schiet met overtuiging.

Vaak komt een keeper snel uit zijn goal, het is dan makkelijk om hem uit te kappen. Je moet dan wel een vlijmscherpe kapbeweging in huis hebben. Ook is het belangrijk om de bal na de kapbeweging nog onder controle te
hebben, om er snel vandoor te gaan of om te scoren!

Train je snelheid

Schiet door de benen van de keeper

Als spits moet je ruimte maken om te schieten of een
actie te kunnen maken. Het is dan handig als je al een
voorsprong hebt op de verdediger van de tegenpartij. Hoe
meer ruimte, hoe meer tijd om het gaatje te vinden om de
bal tussen de palen te schieten. Je kunt je snelheid trainen
door sprintjes en explosiviteitsoefeningen te doen.

Keepers letten vaak op van alles en nog wat, maar vergeten vaak hun benen dicht te houden. Dit is een mooie
poort om de bal tussendoor te spelen. Omdat de keeper
altijd voor zijn doel staat, is het bijna altijd raak. Zorg er
wel voor dat je niet al te opvallend kijkt naar zijn benen,
maar doe alsof je de bal laag in de hoek wil schieten.
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puzzel

Hattrickheld
Een echte hattrick is wanneer 1 speler in 1 helft 3 keer achter elkaar
scoort, zonder een tegendoelpunt of een doelpunt van een medespeler tussendoor. In 1940 werd dit woord in Nederland in gebruik
genomen en het komt officieel uit Engeland. Het komt eigenlijk uit de
cricketsport. Bij een cricketwedstrijd zamelden de supporters geld in
wanneer een speler een hele bijzondere prestatie leverde. Zo kreeg
Engels international Bowler Stephenson na drie wickets met drie ballen achter elkaar zo’n collecte. De fans kochten een hoed voor Stephenson. Het werd een gewoonte om elke keer wanneer een speler dit
lukte een hoed te kopen: de speler deed een hat-trick (hoeden-truc).
In het hockey en het voetbal kennen we nu dus ook hattrickhelden. In
het voetbal wordt er soms over de perfecte hattrick gesproken: een
doelpunt met links, eenmaal met rechts en een goal met het hoofd!

Vlugge
vragen aan
Jurre Canter
Visscher
1. Favoriete voetbalclub: FC Twente, daar heb ik
zelfs een seizoenskaart van.

2. Mooiste DES-moment: De opkomst tegen SVVN
met het vuurwerk en alle supporters.

3. Favoriet YouTubekanaal: Ik kijk meestal van
allerlei filmpjes.

4. Grootste wens vervuld of je grootste vraag
beantwoord: Grootste wens vervuld.
5. 100 kilometer per uur vliegen of 5 kilometer
per uur kunnen vliegen: Vliegen!
6. Mijn droomreis: Naar de finale van de
Champions League met FC Twente in de finale!

7. Blijf je altijd bij DES voetballen? Ja, natuurlijk!
8. Hoeveel punten haalt het eerste dit seizoen?
Ik denk 136 punten

9. Eén voor allen of allen voor één? Allen voor één.
10. Hoe juich je na een doelpunt? Altijd samen
met mijn teamgenoten.

11. Welke tip zou je een jeugdspeler geven?
Goed je best blijven doen en plezier maken,
want dat is het belangrijkste!
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Waar is
de bal?
Voetbal
moppen
RAPPORT
De zoon van een profvoetballer komt
thuis met zijn eindrapport. Vader:
”Alles in orde?” ”Ja” , zegt de zoon,
”ik heb mijn contract met de 4e klas
verlengd.”

BEROEP
Wat is het verschil tussen een
bankovervaller en een voetballer?
De bankovervaller zegt: ”Geld of ik
schiet!” De voetballer zegt: ”Geld of
ik schiet niet!”

TE LAAT
Jantje komt weer eens te laat op
school en de juf vraagt waarom hij
weer te laat is. Jantje antwoordt:
"Ik droomde over voetbal juf."
"Maar dat is toch geen excuus om
te laat te komen Jantje?"
"Jawel", zegt Jantje, "want er was
een verlenging."

KABOUTERS
Waarom lachen kabouters
als ze voetballen?
Antwoord:
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Omdat het gras in hun oksel kietelt

Optellen voor Prijzen!
• In het stukje over de panna staat een fout! Welk nummer klopt niet?
• Hoe oud is vv DES?
• Hoeveel ”enen” (1, een, één, tenen) tel je in het artikel waarin Jasper tips geeft om te scoren?
• Waar is de bal? Positie 1, 2 of 3
• Hoe oud is Jurre?
Weet jij de oplossing? Tel alle antwoorden bij elkaar op en mail je antwoord naar invorm@vvdes.nl voor een mooie prijs!
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Jan Calkhoven
opent kunstgrasveld
op Gagelman
Op zaterdag 10 november werd door Jan Calkhoven, samen met achterkleinzoon Vince Scholten op symbolische
wijze het kunstgrasveld op sportpark Gagelman geopend. Hiermee kwam voor DES een langgekoesterde wens in
vervulling: eindelijk dat felbegeerde kunstgras!
Dat de opening door Jan Calkhoven en Vince Scholten gedaan werd, was niet geheel toevallig: Jan is het oudste lid
van DES en zijn achterkleinzoon de jongste telg van de DES-familie. Reden voor ‘InVorm’ om hier met Jan even op
terug te blikken.

37

Zoals het hoort kondigde ik mijn bezoek aan met een telefoontje, beseffende dat een telefoongesprek met iemand
van 95 nog wel eens lastig kon zijn. Het bleek echter mee
te vallen: ”Ie komt mar langs, ik bin d’r wel”. Zo gezegd, zo
gedaan.

Welkom!
Bij het openen van de voordeur klinkt het joviaal: ”Wim
Flim, komt d’r in!”
”Nou”, moet ik toegeven: ”Ik ben Robbert, de zoon van Wim
en de kleinzoon van Herman Flim.” Jan begin te lachen,
schuift een stoel achteruit, gebaart mij om te gaan zitten
en zegt: ”Noe wordt ’t interessant, goa zitt’n!” Ik voel mij
meteen welkom.
Ik hoef mij niet af te vragen of ik bij een DES-man thuis
ben: Aan de wand hangen verscheidene foto’s met de clubkleuren rood en zwart. Jan werd op 16-jarige leeftijd lid van
DES en heeft verscheidene jaren in het eerste gevoetbald.
”Ik word in januari 96, dus reken zelf maar uit hoe lang ik
lid ben.” Jan vertelt dat hij geen bijzonder goede voetballer
was, maar dat hij tweebenig was, het altijd moest hebben
van zijn inzet en daar stond waar de bal kwam. Omdat de
derby tussen DES en SVVN net geweest is, vraag ik naar
zijn herinneringen daaraan. ”Tegenwoordig leeft de derby
niet meer zo als vroeger. Vroeger was dat echt haat en nijd
hoor, nu niet meer. De wedstrijd begon al in de week voor-
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afgaand aan de derby. Nu leeft de wedstrijd op een andere manier en zijn spelers soms zelfs collega’s van elkaar.
Toch blijft dat wel een bijzondere wedstrijd.”
Naast voetballen en zijn werk als boekhouder bij d’Oale
Bleeke (en later bij Thiokol) was Jan nauw betrokken bij de
kerk. Hij fungeerde jarenlang als voorzitter van het mannenkoor en kijkt daarnaast met heel veel plezier terug op
de vele keren dat hij als jeugdleider meeging tijdens jeugdkampen.
Helaas komt Jan tegenwoordig niet meer zo vaak bij DES.
Vroeger was het vaste prik om ’s ochtends met een vast
clubje mensen een kop koffie te drinken en even bij te
praten in de kantine. Nu hij niet meer mag autorijden en
lopen hem te ver is, is hij afhankelijk van mensen die hem
halen en brengen. Dat hij dit enorm waardeert, herhaalt hij
meerdere keren.
Het openen van het kunstgrasveld was een grote eer voor
Jan. Samen met achterkleinzoon Vince (die weer geassisteerd werd door broertje Daley en ouders Ronald en kleindochter Lizanne) en de burgermeester het lint doorknippen was een mooie ervaring. Vooral omdat hij weer even
bij ‘zijn’ DES was op ‘zijn’ sportpark Gagelman.
RF

Op zaterdag 1 december bereikte ons
het droevige bericht dat Jan Calkhoven
was overleden. Hij is 95 jaar geworden.
Vrijdag 7 december hebben veel DES’ers
afscheid van Jan genomen tijdens de
uitvaartplechtigheid.
In Jan verliezen wij een dierbaar lid en
we zullen hem als zodanig ook blijven
herinneren.
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sponsornieuws:
De Sterkerij én Brasserie De Stadsboerderij
nieuwe sponsoren G-Team
Het G-team van DES vierde de afgelopen maand het 12,5 jarig jubileum! In mei 2006 werd er voor het eerst een training
georganiseerd voor deze enthousiaste groep die niet meer weg te denken is binnen voetbalverenging DES.
De jongens en één meisje zijn dit seizoen voorzien van nieuwe kleding door 2 nieuwe sponsoren. Marco Woertman van
de Sterkerij Rijssen en Arthur Knobben van Brasserie De Stadsboerderij uit Rijssen zijn bereid gevonden dit fanatieke
team in het nieuw te steken.

DJvoorjou.nl sponsort DES VR1
De komende 4 seizoenen lopen de dames van DES er weer
piekfijn bij, dankzij sponsor DJvoorjou.nl. Vorige maand
ontvingen de dames gloednieuwe wedstrijdtenues, poloshirts, trainingspakken en tassen. Tijdens het fotomoment van vorige week ontving sponsor Martijn Rutgers als
dank een mooie bos bloemen van het team.
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Gert de Vries, leider/grensrechter bij DES VR1, maakte namens 2-Write.nl het feest compleet door de dames
te voorzien van All Weather Jacks en de begeleiding van
coachjassen.

Wilt u ook reclame
om ons kunstgrasveld?
De realisatie van de kunstgrasvelden op sportpark
Gagelman is snel en succesvol verlopen Op 10 november
hebben we het veld officieel geopend. Voor het
aanbrengen van reclame-uitingen bij ons kunstgrasveld
hebben wij besloten geen reclameborden aan te brengen,

reclamedoek a

75 * 240 cm (enkelzijdig bedrukt)

Kosten per seizoen* (excl. BTW)
1 stuk: € 50,2 stuks: € 90,3 stuks € 120,extra doeken kosten € 30,- per stuk
* minimale contractduur 3 seizoenen
Opmaak van de reclamedoeken wordt

maar reclamezeilen. De eerste reclamezeilen zijn reeds
aangebracht. Wie volgt?
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de
sponsorcommissie.

reclamedoek B

150 * 240 cm (dubbelzijdig bedrukt)

Kosten per seizoen* (excl. BTW)
1 stuk: € 100,2 stuks: € 175,3 stuks: € 225,extra doeken kosten € 50,- per stuk
* minimale contractduur 3 seizoenen

gedaan door voetbalvereniging DES.

De kosten opmaak zijn éénmalig €

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

MOODSOCKS.NL

10% korting voor alle DES-leden met de code: 10winningmood
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VOETBALKENNER?

Vrijdag 25 januari

Kantine v.v. DES
voetbalquizmasters.nl/twente

Twents Voetbalquiz
kampioenschap 2019
Het begint langzamerhand een traditie te worden: op de
laatste vrijdagavond van januari vindt het Twents Voetbalquizkampioenschap bij DES plaats. Teams uit Twente en
ver daarbuiten strijden om de eer en de felbegeerde titel
‘Grootste voetbalkenners van Twente’. Vorig jaar won een
team bestaande uit Hulzense Boys-leden aangevuld met
AD Sportwereld-journalist Daniel Dwarswaard. Onder de
oud-winnaars bevinden zich o.a. ook Fox Sports-commentator Mark van Rijswijk en oud-winnaars van het NK Voetbalquiz dat ieder jaar in de Kuip in Rotterdam plaatsvindt.
De zevende editie van dit evenement staat gepland op
vrijdagavond 25 januari 2019.Het belooft weer een avond
vol nuttige en minder nuttige voetbalfeitjes, mooie anekdotes, strijd, maar vooral veel plezier te worden in een
ouderwets gezellige en bomvolle voetbalkantine. De
quiz staat onder de deskundige leiding van DES-lid Peter
Minkjan.

Er is plek voor maximaal 30 teams, dus meld je snel aan,
want de afgelopen edities zaten we helemaal vol.
INFO
Wanneer? Vrijdagavond 25 januari 2019.
Waar? Kantine vv DES in Nijverdal (Duivecatelaan 10).
Hoe laat? Inloop vanaf 19.30 uur. De quiz begint om
20.00 uur en eindigt rond 23.00 uur.
Hoeveel deelnemers per team? De deelnemende teams
mogen uit maximaal 5 deelnemers bestaan.
Kosten? Slechts 2 euro per deelnemer, betalen kan op de
avond zelf.
Alleen voor Tukkers? Nee, zeker niet. Iedereen kan
meedoen. Graag zelfs.
Opgeven? Kan via www.voetbalquizmasters.nl/twente

Strijd ook mee en geef je nu snel op voor het Twents Voetbalquizkampioenschap 2019 en maak kans op de felbegeerde titel en bokaal.
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IBZ

Raadgevend
Ingenieursburo

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

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

OOK ZONDER
AFSPRAAK

Vonderweg 27, 7468 DC ENTER
Telefoon: 0547-386100
E-mail: info@rikkertafbouwgroep.nl
Internet: info@rikkertafbouwgroep.nl
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Sfeer is voor mij het
allerbelangrijkste
Gert de Jong, Café in de Gauwe Geit

Als er ergens een tweede DES-kantine zou moeten komen, dan is het misschien wel aan de Joncheerelaan 15.
Het is daar waar de Gauwe Geit is gevestigd. Een heerlijke, beetje nostalgische, bruine kroeg. Bij binnenkomst
voel je direct de gezelligheid van een kroeg in een huiselijke sfeer. Het is hier waar ik een afspraak heb met
de kastelein him self, Gert de Jong. Gert runt al geruime tijd deze kroeg en even zolang is hij waarschijnlijk
sponsor van onze vereniging. Reden te meer dus om eens met hem af te spreken.

En zo fiets ik op een avondje door de week richting de
kroeg aan de Joncheerelaan. Het is voor mij geen dagelijkse kost meer (het bezoeken van kroegen), maar het vergt
geen enkele moeite om hier omstreeks 19.15 uur binnen
te stappen. Op de site van de Gauwe Geit had ik al gelezen
dat de kroeg al rond 1920 zijn deuren opende. Zij het toen
onder een andere naam, maar toch. Ook op de site valt
te lezen dat de naam ”Gauwe Geit” bedacht is door een
aantal bezoekers die in de gauwigheid even iets kwamen
drinken. Bij binnenkomst blijk ik niet de enige bezoeker.
Aan de bar zitten een aantal heren en verderop is iemand
aan het ‘warmstoten’ voor een biljartwedstrijd. Gert de
Jong staat zoals gewoonlijk achter de bar en schenkt
een aantal bakjes koffie in. ”Neem maar plaats aan de
stamtafel, ik kom eraan”, zo verzekert hij mij. En even later neemt hij plaats op de stoel naast mij. Gert blijkt een
prima gesprekspartner, of misschien gedraagt hij zich gewoon zoals een echte kastelein zich hoort te gedragen.
Iemand bij wie je je welkom voelt en met wie je gemakkelijk in gesprek kunt. Het maakt hierbij niet uit wat het
onderwerp is. Ik vraag Gert hoe hij er toch toe gekomen is
om een eigen kroeg te beginnen.
”Ik heb eigenlijk altijd in het onderwijs gezeten. In totaal
heb ik 34 jaar gewerkt op een basisschool. Dit was eerst
in Rozenburg en later in Okkenbroek. Van leraar tot directeur, ik heb het allemaal gedaan. In Okkenbroek woonde
ik ook in het meestershuis. Dit is het huis dat naast de
school stond en er nog steeds staat. Inmiddels woont
mijn zoon in dit huis. Het was een geweldige tijd. Op een
gegeven moment ging in Okkenbroek het plaatselijke café
dicht. Toen zijn wij met vier vriendenstellen het plaatselijke horecagedeelte van het buurthuis gaan runnen.
Dit wilden wij eigenlijk doen tot dat er weer een café zou
komen, maar die is er uiteindelijk nooit gekomen. Ik ben
daardoor in aanraking gekomen met iemand van Heine-

ken die mij een café aanbood. Ik werkte op dat moment
nog fulltime in het onderwijs en ik wilde eigenlijk helemaal geen eigen café. Uit nieuwsgierigheid ben ik toen
toch gaan kijken. En dit was dus in Nijverdal bij de Gauwe
Geit, dat op dat moment gesloten was. Ik ben mij daarna
toch meer gaan oriënteren en heb er met verschillende
mensen over gesproken. Het was ook best lastig om het
allemaal financieel rond te krijgen en ik was sterk aan het
twijfelen. Ik woonde toen al zo’n 30 jaar in Okkenbroek en
kende daardoor veel mensen. En ja, als je in Okkenbroek
woont, dan woon je daar niet alleen, maar dan werk je dus
ook in het buurthuis, ben je buschauffeur, breng je eten
bij zieke mensen en ben je koster van de kerk. Tenminste,
dat is wat ik daar onder andere deed. En ik weet het nog
goed, het was op een woensdag en het was dankdag. Ik
was in de kerk aan het werk toen Heineken belde. Ze vertelden mij toen dat ze het eigenlijk niet meer deden, maar
voor mij wilden ze nog een uitzondering maken om garant
te staan. Maar ik moest dan wel snel beslissen. Ik dacht
toen echt bij mijzelf: waar kun je een beter seintje krijgen
dan in de kerk? Daarom besloot ik dus om de Gauwe Geit
te gaan runnen. De eerste jaren heb ik het wel gecombineerd gedaan hoor. Drie dagen school en de overige dagen de kroeg.”
De geboren Haarlemmer Gert woont in zijn jongere jaren
in het Westen van het land. In Utrecht heeft hij de meeste jeugdherinneringen. Via Nieuwegein komt hij met zijn
toenmalige vrouw terecht in Rozenburg en hij gaat daar
als leraar aan het werk op een basisschool. Uiteindelijk
komen ze terecht in het kleine plaatsje Okkenbroek. Ook
hier is Gert werkzaam als leraar. Na de keuze om de Gauwe Geit te gaan runnen pendelt hij de eerste jaren heen en
weer tussen Okkenbroek en Nijverdal. Uiteindelijk maakt
hij de keuze om in Nijverdal een plek te vinden.
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”Ik heb wel zo’n 25 à 30 jaar in Okkenbroek gewoond. Inmiddels woon ik dus in Nijverdal. Dit was voor mij geen
moeilijke stap hoor. Ik wil niet mijn hele leven op één en
dezelfde plaats leven. Na mijn scheiding bleven mijn kinderen Jos en Marloes bij mij in Okkebroek wonen. Toen zij
het huis uit waren besloot ik naar Nijverdal te vertrekken.
Uiteindelijk ben ik zelfs twee keer naar Nijverdal verhuisd.
Ik heb eerst boven het café gewoond, waarna ik weer een
tijdje in Okkenbroek ging wonen. En ik woon nu al zo’n vier
jaar aan de overkant van het café.”

Is de Nijverdaller anders dan de Okkenbroeker?
”Nee hoor. Het is maar net hoe je jezelf laat zien. Ik heb
nog wel veel contacten in Okkenbroek. En ze komen ook
regelmatig in het café. Daarnaast ben ik daar ook nog
geregeld te vinden, want mijn zoon woont nu dus in mijn
oude meesterswoning. Na al die jaren Geit ken ik uiteraard ook veel mensen uit Nijverdal. Ik was pas geleden bij
de wedstrijd DES-SVVN, maar toen kwam ik erachter dat
ik nog lang niet iedereen ken hoor.”

Zijn er veel verschillen tussen het leraar zijn en het
runnen van een kroeg?
”Wat ik zo mooi vind aan het runnen van een kroeg is dat
je met iedere leeftijdscategorie te maken krijgt. En je gaat
ook met iedere leeftijdscategorie anders om. Dan komt
er zo’n 17-jarige binnen en zegt: ”Hé Gertje!” Dan denk ik:
ik had je opa kunnen zijn, man. Maar ach, dat vind ik dan
ook wel weer leuk. Als ik ze dan vertel hoe oud ik ben, dan
hoor ik: ”Dan ben je net zo oud als mijn opa.” Het klinkt
misschien oubollig, maar het werk houdt je echt jong. In
2008 ben ik helemaal gestopt met het onderwijs. Ik was
er eerlijk gezegd wel een beetje klaar mee. Niet van het
lesgeven hoor, maar wel met al die randvoorwaarden.
Nee, het lesgeven heb ik altijd geweldig gevonden als ik
nu terugkijk naar het onderwijs. Ik heb nu drie keer een
reünie gehad van leerlingen die nu 50 jaar oud zijn en die
ik nog les heb gegeven in Rozenburg. Geweldig vind ik dat.
En één van deze oud-leerlingen vindt het zo geweldig dat
hij iedere maand een keer achter de bar staat in de Geit. Ik
heb hem zelfs op papier gezet als leidinggevende.”

in een kroeg als deze
hoort een biljart te staan
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Wat maakt de Geit de Geit en had Gert toen hij
de kroeg overnam ideeën over hoe hij het wilde
inkleden?
”De sfeer was en is voor mij het allerbelangrijkste.
Dat vind ik zelfs belangrijker dan winst maken. Ik
ben eigenlijk best wel tevreden over hoe het nu

loopt. Ik zie de kroeg eigenlijk als een grote huiskamer. Zo
hoop ik ook dat het op de mensen overkomt. Dat ze ook
zelf een biertje kunnen pakken, hartelijke en gemoedelijk. In de beginjaren had ik wel eens van die feesten waar
heel veel jeugdigen op afkwamen. Dan had ik zelfs wel
eens het gevoel van als dat maar goed gaat. Dan stonden
ze op de tafel, of vlogen er kerstballen door de kroeg. Nu
gebeurt dat niet meer. Ik heb iedere maand een bandje in
het café, maar ik ben er nooit meer bang voor dat het uit
de hand loopt. Ik vind het wel heel erg mooi dat er nog
steeds veel verschillende mensen komen, van jong tot
oud. En hoe ze zich gedragen in de kroeg. Zo kwam hier
laatst een wat oudere vrouw alleen binnen. Het bleek een
heel aardig mens die een biertje wilde drinken. Inmiddels
komt ze nu iedere keer als er een bandje is. Dan praat ze
met die, dan met die. Dat vind ik erg mooi om te zien. Mijn
dochter stond in het verleden achter de bar. Toen was er
eens een man -iedereen was al weg- die zijn hele levensverhaal begon te vertellen. Ik zag dat mijn dochter steeds
ongeduldiger werd, want ze wilde opruimen en naar huis
toe. Maar toen zei die man: ”Ik wil toch nog even wat
kwijt”, en hij begon zo weer opnieuw zijn levensverhaal
te vertellen. Ik zag de stoom bij mijn dochter uit de oren
komen, echt geweldig, wat heb ik gelachen. Maar er zijn

Ik drink eigenlijk
nooit, zeker niet als ik
aan het werk ben
zoveel bijzonderheden die ik heb meegemaakt in al die jaren. Ik had hier eens een feestje. Ze hadden er een ‘Tropical Geit’ van gemaakt. En wat ook nog grappig was: ik heb
al twee of drie keer een kerstmarkt hier georganiseerd.
Dit wil ik in de toekomst nog wel een keer doen, maar dit
kost best wel veel tijd en energie.”

En het biljart altijd in de kroeg gehouden?
”Ik vind dat er een biljart in zo’n kroeg als deze hoort te
staan. In het begin hoorde ik dan wel eens van gooi dat
biljart er toch uit, Nijverdal heeft een danscafé nodig.
Maar ik ben blij dat ik de keuze heb gemaakt om het biljart te houden. Inmiddels wordt er ook erg veel gebruik
van gemaakt. Op dinsdag, woensdag en donderdag heb ik
er een biljartgroep op.”
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de kroeg zie ik
eigenlijk
als een grote
huiskamer

De Gauwe Geit is
al een lange tijd
verbonden aan
vv DES. Hoe is dit
eigenlijk tot stand
gekomen?

”Ik sponsor al een
hele lange tijd bij
vv DES. Ik weet
eigenlijk niet eens
hoelang al. Volgens
mij sponsor ik nu twee elftallen met shirts. In ieder geval
de jongens van DES 6. Maar je krijgt best wel snel een
band met de jongens van vv DES. Ze komen gewoon regelmatig. Als elftal, maar ook wel gewoon individueel.”

Maar hoelang denkt Gert nog door te gaan met de
Gauwe Geit?
”Misschien wordt het wel net als met het onderwijs. Dat
ik er een keer klaar mee ben. Maar zoals ik er nu naar kijk,
ga ik nooit helemaal stoppen. Ik blijf altijd wel wat doen in
de kroeg. Misschien eerst wel met iemand anders samen,
maar dat zie ik dan te zijner tijd wel.”

ik al eens gedaan, maar dat is echt geweldig. O ja, ik doe
ook nog aan toneelspelen bij toneelvereniging ‘het rode
dorp’. Dit deed ik altijd in Okkenbroek en ze hadden hier
in Nijverdal mensen nodig. En ze hebben lang bij mij aangedrongen. Ik heb het nu zo geregeld dat zij zorgen dat er
dan gratis iemand bij mij in het café komt staan, zodat ik
naar de toneelvereniging kan.”
Een best wel druk bestaan blijkt Gert dus te hebben. Jammer genoeg heeft hij daardoor niet veel tijd om bij DES te
komen, maar gelukkig komen er genoeg DES’ers richting
de Geit, zo vertelt hij. Inmiddels is het rond half 9. In de
kroeg ziet het er nog gezelliger uit dan toen ik er aankwam. De biljartwedstrijd is in volle gang en er zitten een
aantal oudere heren aandachtig te kijken. Aan de bar zit
iemand die Gert erop attendeert dat hij nu toch echt richting de toneelvereniging moet. ”Ik had al aangegeven dat
ik wat later kwam, maar ik ben onderweg ”, roept Gert.
Ik kan hem nog net hartelijk bedanken voor het prettige
interview en een openhartig kijkje in zijn leven als kroegbaas. We zien elkaar wel weer in de Gauwe Geit!
RE

De Gauwe Geit is 364 dagen per jaar open. Gert is
zelf bijna altijd aanwezig. Heeft hij nog wel tijd voor
andere dingen?
”Mijn vriendin Anja en ik hebben een vakantiechalet in
Laag Soeren. Dit is op een camping, midden in het bos.
Wij gaan hier iedere maandag en dinsdag naartoe. Dan
komen we echt tot rust. Dat vinden wij heerlijk. Het is
op een camping waar ik vroeger met mijn ouders altijd
al kwam. Mijn zus heeft daar ook een huisje. Daarnaast
sport ik drie keer in de week bij Basic Fit en één keer in
de week volg ik personal training in Wierden. Dit houdt
mij lekker fit en zo voel ik mij goed. Ik drink verder ook
eigenlijk nooit. Zeker niet als ik aan het werk ben. Dat wil
ik niet, want als je daar aan begint, dan gaat het mis. Ja,
heel af en toe als ik zelf eens uitga drink ik wat. Ik weet
nog: de playbackshow bij DES een paar jaar geleden. Daar
ga ik overigens altijd graag naartoe. Maar ze hadden mij
eens als jury uitgenodigd. Daar hebben ze mij toen helemaal dronken gevoerd, dat weet ik nog goed. Verder
maken mijn vriendin en ik jaarlijks graag een mooie reis.
Dit jaar zijn wij in Noorwegen geweest en ik wil erg graag
met haar nog eens de Transsiberië Express doen. Dat heb
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2 Write nl
copywriting & correctie

Gert de Vries
Adres

Amaliastraat 6-30
7442 NX Nijverdal

Telefoon

0548 540 942

E-mail

info@2-write.nl

Internet

www.2-write.nl

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

DE JoNChEERElaaN 15, 7441 ha NIJVERDal | 0548-619846 | www.INDEgauwEgEIT.Nl

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

Telefoon (0548) 61 05 55

|

Internet www.keulen.com

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

Column:

Voetballen we nog om te winnen?
De afgelopen jaren zijn wij, wij Nederlanders, massaal dikker en zwaarder geworden. Meerdere onderzoeken hebben
uitgewezen dat de Nederlanders gemiddeld veel te veel
zitten en te weinig bewegen. Haaks hierop staat de trend
van gezond eten en de toename van het sporten. Hardlopen, fietsen, maar ook het beoefenen van teamsporten als
voetbal stijgt nog steeds. Maar waarom gaan wij sporten
tegenwoordig? Waarom gaat bijvoorbeeld de jeugd juist
voetballen of wielrennen?
Zo oud ben ik nog niet, maar ook ik mag tegenwoordig al
van ‘ vroeger’ spreken. In de jaren ‘90 was het gebruikelijk
dat je een voetbalclub koos op je geloof en/of een voetbalclub koos waar je vriendjes/vriendinnetjes actief waren. Maar je koos voor voetbal omdat jij de nieuwe John
de Wolf, of de nieuwe Gaston Taument wilde worden (ja, ik
ben voor Feyenoord). Om die ambitie na te jagen wilde je
het liefst iedere dag op het veld staan en keek je er de hele
week naar uit om op zaterdag met je team te voetballen.
Als er daarna gevraagd werd wie er nog zin had om met
een ander (hoger) team mee te doen, stond iedereen met
de vinger omhoog om gekozen te worden. En als het nog
even kon, ging je daarna ook bij het eerste elftal kijken, of in
sommige gevallen de volgende dag bij het zondagvoetbal.
Maar we speelden om het hoogst haalbare te bereiken. Of
dat nou C3 was, of toch het eerste elftal van de C maakte
dan niet uit. Als het maar het hoogst haalbare was voor
jou. En daar was je dan ook trots op.
Wanneer je het over vroeger hebt, dan ga je al gauw vergelijken met het hier en nu. Uiteraard zijn er nog vele jongeren
die de nieuwe Clasie, Berghuis of Lieke Martens willen worden. Maar toch denk ik hier wel een andere tendens in te

zien. De jeugd speelt voetbal omdat het gezellig is, voor het
sociale aspect, maar niet meer om het beste uit zichzelf te
halen. Wanneer er nu aan de jeugd gevraagd wordt om na
hun eigen wedstrijd een wedstrijd te spelen met een hoger
elftal, of zelfs met de senioren, dan zie je geen enkele vinger meer in de lucht. Hetzelfde geldt voor het winnen/verliezen van een wedstrijd. Misschien zit ik er volledig naast,
maar voor mijn gevoel is de sfeer in de kantine bij winst of
verlies hetzelfde. Waar is dat moment van balen bij verlies? Waar is dat moment van chagrijnigheid bij het spelen
van een slechte wedstrijd? Komt dit omdat wij ons minder
verantwoordelijk voelen, omdat wij niet meer het beste uit
onszelf willen halen, maar sporten voor het sociale aspect,
of omdat wij minder betrokken zijn bij de club, maar ons
richten op ons ‘eigen’?
De binding met de club staat hierdoor onder druk, wat ervoor kan zorgen dat ‘we’ ons allemaal minder inzetten. Dit
is al terug te zien bij de ‘ooit’ zo succesvolle Playbackshow.
Voorheen was dit een gezamenlijk project, het hele team
werkte hieraan mee. Tegenwoordig is het bij de senioren de
vraag of het überhaupt door kan gaan. Gelukkig was het de
laatste jaren bij de jeugd nog wel een groot succes. Maar
wat gebeurt er als we dit ook af gaan gelasten? Zetten we
dan niet dat laatste stukje binding dat er nog is met de club
op het spel? De toekomst begint namelijk bij de jeugd.
Misschien begin ik zelf wel gewoon een oude lul te worden
en zit ik er volledig naast.
Ik hoop het…
PM
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