Invorm

de schoonmaakploeg

het werk dat niemand ziet, en toch ook weer wel

NIels & MIlan, Gerbert & Thomas
Het zit er wel in maar komt er niet uit…

sponsor in beeld

2 gasten die maken wat je zelf had willen bedenken

vriendschappen binnen DES
De mannen van de ronde tafel
april 2019 - JAARGANG 4 - NUMMER 15

INVORM IS EEN OFFICIEEL ORGAAN VAN VOETBALVERENIGING des UIT nIJVERDAL

Dé nieuwe sportwinkel
in Nijverdal!

colofon

inhoud

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

Bezoekadres
Sportpark Gagelman Noord,
Duivecatelaan 10, Nijverdal

Telefoon clubhuis

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

E-mailadres redactie
invorm@vvdes.nl

Redactie

•
•
•
•
•
•

posters
flyers
clubbladen
magazines
bierviltjes
glossy foto-vergrotingen

ADVERTENTIE
Drukwerk
scoor je bij
PONSTEEN

Drukkerij Ponsteen

Drukkerij Ponsteen bv
Rijssensestraat 61
7442 MR Nijverdal

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

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

3

VAN DE VOORZITTER

5

VERDERE BESPARING ENERGIEKOSTEN
ACCOMMODATIE DES DOOR TOEPASSING
ZONNEPANELEN

6

10 VRAGEN AAN HENK SCHOLTEN

7

SPONSOR IN BEELD: 2 GASTEN DIE MAKEN
WAT JE ZELF HAD WILLEN BEDENKEN

9

DE SCHOONMAAKPLOEG: HET WERK DAT NIEMAND ZIET…
(EN TOCH OOK WEER WEL)

0548-612321

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

VAN DE REDACTIE

Robbert Flim, Martin Bronsvoort,
Rutger Eissens, Casper Flim,
Gerben Hulsman, Gert de Vries,
Pascal Meulenbelt, Matthijs Fransen,
Thijs Broeze, Patrick Nieboer

Fotografie

14

VRIENDSCHAPPEN BINNEN DES
DE MANNEN VAN DE RONDE TAFEL,
EEN BIJZONDERE VRIENDSCHAP

17

HET ZIT ER WEL IN MAAR KOMT ER NIET UIT…

21

KIDSCORNER!

26

MAAIKE BROEZE VERTROUWENSPERSOON
DES WIL EEN VEILIGE VERENIGING ZIJN, WAAR IEDEREEN
ZICH THUISVOELT EN MET PLEZIER BEZIG IS MET VOETBAL

31

ACTIVITEITENKALENDER

35

18 SEIZOENEN SELECTIE MET ”SJAKIE”

37

SFEERACTIES EN SUPPORT RONDOM
TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN DES 1

42

RABO CLUBKASCAMPAGNE LEVERT MAAR LIEFST € 1700,- OP!

44

NIEUWE RECLAMEBORDEN RONDOM VELD 1

44

COLUMN: ZENUWPOEPJES VOOR IEDERE WEDSTRIJD

47

Ellen Nieboer, Peter Calkhoven,
Werner Mensink, Annemiek Völkers,
Peter Voort

Coördinatie bezorging
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Foto omslag
Grote groepen DES-jeugd zorgen
voor veel sfeer tijdens zowel uit- als
thuiswedstrijden van DES 1 dit
seizoen. Volg deze jongens via hun
Instagramaccount: @vvdes_support
en blijf op de hoogte van alle acties.
(zie ook pagina 42-43)

Idee lay-out
2gasten.nl

Ontwerp & Druk
Drukkerij Ponsteen

Het aprilnummer van InVorm. De winterstop ligt alweer een tijdje achter
ons en voordat we het weten zit de competitie erop en kunnen we ons
gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen. Eerst hebben we nog een
nieuwe InVorm, de derde van dit seizoen. Onze redactie is uitgebreid met
een nieuw redactielid! Wij zijn super blij dat Thijs Broeze onze redactie is
komen versterken.
In deze editie weer een aantal leuke interviews en natuurlijk een aantal
vaste rubrieken. Zo is het weer een goed gevuld magazine geworden.
Wij wensen u veel leesplezier!
PN
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van de
voorzitter
PIJNVRIJ
BEWEGEN?

April, mei en juni zijn de laatste maanden waarin de
beslissingen in de competities vallen. Veel teams van
onze vereniging strijden nog om een kampioenschap
te behalen, te weten JO19-1, 19-2, 15-1, 13-1, 13-2,
12-1 en 11-1. De kanshebbers bij JO10, 09 en 08 moet
ik u schuldig blijven, want de standen in die competities worden niet gepubliceerd. Vrouwen 1 draait mee
in de middenmoot en MO17-1 staat in hun competitie bovenaan en zijn dus ook kansrijk voor het behalen
van het kampioenschap. Zorgen zijn er voor DES 1 en
2. Ons 1e team moet nog punten pakken in de laatste
wedstrijden voor continuering van het 3e klasse-schap
en het 2e team staat momenteel onderaan. Dus ook
zij moeten punten pakken om in de 2e reserve klasse
te blijven. Alle teams wensen wij heel veel succes toe.
Ons nieuwe kunstgrasveld is nog steeds te glad volgens velen die op het veld gespeeld hebben. Onlangs
zijn 3 teststroken ingericht en hebben testen plaatsgevonden. De resultaten van de testen zijn positief uitgevallen. Twee van de drie teststroken bieden uitkomst
om het probleem gladheid te elimineren. De voorkeur
gaat daarbij uit naar een non-infill veld. De gemeente
en Ten Cate gaan met elkaar in overleg en binnenkort
zullen wij een briefing ontvangen van de overeengekomen verbeteringen en wanneer deze uitgevoerd gaan
worden. Gesteld door de verenigingen is, dat in ieder
geval voor aanvang van de nieuwe competitie er geen
klachten meer mogen zijn. We hebben nog steeds vertrouwen dat het goed komt.

tiegericht op zaterdag gaan spelen, omdat voetballers
(sters) niet meer op zondag willen voetballen. Ook in
het district Oost maken steeds meer clubs een overstap, zo ook onze mede sportparkgebruiker De Zweef.
Vrij recent hebben zij gepubliceerd dat hun 2e zondag team met ingang van het volgende seizoen in wil
stromen in de 4e klasse van het zaterdagvoetbal. Hoe
lang het zal duren voordat ook hun zondag 1e team die
overstap gaat maken is niet te zeggen. Krijgen we er
dan een concurrent bij? We gaan het zien en houden de
ontwikkelingen zondagvoetbal versus zaterdagvoetbal
nauwlettend in de gaten.
Onlangs zijn tijdens de extra ALV Hans Lohuis en Adriaan Harmsen toegetreden tot ons Bestuur. Beide heren zijn al jarenlang lid en dragen nu op bestuurlijk vlak
hun steentje bij aan onze vereniging en daarmee zijn
we erg content. Hans heeft de functie penningmeester ingenomen en Adriaan zal zich voornamelijk bezig
houden met kleding en materialen. Tijdens de extra
ALV is gesproken over het wijzigen van de statuten en
is besloten om tijdens de ALV in het najaar de wijzigingen te behandelen, daarbij zullen ook de wijzigingen
in het Huishoudelijk Reglement meegenomen worden.
Het huidige voetbalseizoen loopt dus ten einde. Alle
teams nogmaals succes gewenst en tevens zien we
jullie allemaal graag tijdens de seizoenafsluitende activiteiten.
Met vriendelijke groet,

Al een tijdje wordt veel gesproken over zondagvoetbal versus zaterdagvoetbal. Landelijk vinden veel verschuivingen plaats van zondagverenigingen die presta-

voorzitter vv DES
Henny Broekman
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10 vragen
aan HENK
SCHOLTEN
Verdere besparing
energiekosten
accommodatie DES
door toepassing
zonnepanelen
De accommodatiecommissie van Voetbalvereniging DES
heeft het afgelopen jaar veel werk verzet om de accommodatie verder te verduurzamen. Nadat de accommodatie
in 2015 volgens de huidige eisen werd uitgebreid, was het
volgende doel om het bestaande deel ook te gaan verduurzamen, om zo een forse besparing op het energieverbruik
te krijgen.
Met het online beheren van de thermostaat, het vervangen
van het dak inclusief nieuwe isolatie en het plaatsen van
HR+ beglazing in de kantine is er het afgelopen jaar al ruim
de helft bespaard op het gasverbruik (dit betekent ruim
7000 m³ gas)

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?

7.

Ik volg het 1e elftal al vanaf mijn jeugd. Eerst ging ik
met mijn vader mee en later als ik zelf niet hoefde te
voetballen om half 3. Het verschil tussen toen en nu
is denk ik de snelheid van spelen en het beleven van
voetbal.

2.

3.

Die wedstrijd dat DES 1 kampioen werd. SVVN stond
5 punten voor met nog 3 wedstrijden te gaan. SVVN
verloor alle 3 wedstrijden en DES won alle 3 de wedstrijden. De laatste wedstrijd maar wachten op het
veld voor de uitslag van SVVN. Dit alles in het voordeel van DES.

Bekijk je alle wedstrijden van DES 1?
Ik ga zoveel mogelijk naar de thuis- en uitwedstrijden,
meestal samen met nog 3 DES-vrienden.

8.

Volg je nog meer teams dan het 1e elftal?

Kun je vertellen wat DES voor je betekent?
DES is voor mij een deel van mijn leven, een soort
familie. Dat is wel gebleken bij de ziekte van Ronald
een aantal jaren geleden. Deze steun en medeleven
van de leden doet je goed en voetbal is natuurlijk een
mooie sport.

Door het vervangen van alle verlichting in de kantine, de
oude kleedkamers en overige ruimten door LED-verlichting
leverde dit ook nog eens een forse stroombesparing op van
ongeveer 6000 kWh.

5.
In 2019 zijn de oude koelingen achter de bar vervangen. Afgelopen week zijn op het dak van de kantine 12 stuks zonnepanelen geplaatst. Dit is mede mogelijk gemaakt door
Van Keulen Interieurbouw en One Solar. Ook deze toepassingen zullen bijdragen aan het verder terugdringen van
onze energielasten.

Wie is je favoriete DES-speler uit het huidige 1e
elftal en waarom?
Pieter Rozema door zijn inzet en spel. Ik hoop voor de
jonge spelers dat hij volgend seizoen nog meedoet.
Hierdoor kan hij zijn ervaring aan de jongere spelers
overdragen.

6.

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

Wat vind je van het huidige seizoen van DES 1 en
wat verwacht je er nog van?
Het is op en neer. De ene keer gaat het goed, de andere keer slecht. Uit tegen Wilhelminaschool was niet
om aan te zien. Thuis tegen PH was prima en hadden
we zelfs wel kans om te winnen

Als mijn zoon Ronald thuis met het 3e elftal moet
voetballen en af en toe het 2e elftal.

4.

Wat is de meest memorabele wedstrijd die je ooit
van het 1e elftal hebt meegemaakt?

9.

Wat was de mooiste/beste wedstrijd van dit
seizoen?
Ik denk de wedstrijd tegen koploper PH.

10. Wat zou je tegen het 1e elftal willen zeggen en wil
je zelf nog wat kwijt?
Als het voetballend niet lukt, probeer dan door hard
te werken met elkaar de wedstrijd naar je hand te
zetten, zodat je een eenheid vormt. Ik hoop dat we
in de 3e klasse blijven en we het volgende seizoen
met de nieuwe trainer een mooi jaar zullen krijgen.
Aan de steun van het publiek (de bult) zal het niet
liggen.
CF

Dat zijn er denk ik meerdere. Om er 1 te noemen:
Harrie Poorterman. Door zijn verwoestende vrije
trappen en passes met de buitenkant.
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Sponsor in beeld:

2 gasten
die maken wat je zelf
had willen bedenken
Sinds een tijdje mogen wij ons bij DES verblijden met een nieuwe sponsor. Het zijn twee super gemotiveerde en enthousiaste jonge mannen, die een tijd geleden een nieuw avontuur zijn aangegaan onder de naam
2gasten.nl. Met één van deze twee heren had ik afgesproken. Helaas was het plan technisch niet mogelijk om
ook met de andere helft van 2gasten.nl af te spreken. Al was een dagje Tilburg misschien nog helemaal niet
zo gek geweest. Uiteraard was ik ook blij dat ik bij Bart Meijer (35) thuis werd uitgenodigd op een avond door
de week. En zo toog ik op mijn fietsje door Nijverdal richting zijn woonadres.
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wat is er nu mooier
dan iets doen
wat je écht
leuk vindt?

Bart Meijer is binnen DES geen onbekende. Sinds een
aantal jaren voetbalt hij in het team van DES 6 en maakt
hij ook deel uit van de sponsorcommissie binnen onze
vereniging. Hoe is hij bij DES terechtgekomen?
”Ik heb vroeger bij de Zweef gevoetbald. Van jongs af aan.
Mijn pa is een echte Zwever en ja, dan kom je daar natuurlijk terecht. Ik ben er tot mijn 16de blijven voetballen.
Na de B1 had ik er niet zoveel plezier meer in en wilde
ik op zaterdag een bijbaantje. Ik heb toen
een aantal jaren niet
gevoetbald en ben
gaan fitnessen, tennissen en hardlopen.
Via Rob Veltmaat en
Jimmy Witteveen ben
ik drie jaar geleden bij
DES terecht gekomen.
Dit was tijdens een zeer gezellig teamfeestje in de Gauwe
Geit, waarvoor ik door Jimmy en Rob werd uitgenodigd.
Het klikte toen zo goed met de jongens van DES 6, dat ik
direct de volgende dag op de site een lidmaatschapformulier heb ingevuld. Mijn pa heeft er wel een klein beetje
moeite mee dat ik nu bij DES zit. Hij had denk ik liever
gezien dat ik nog bij de Zweef had gevoetbald, maar hij is
wel een paar keer bij ons wezen kijken.”

Oké, het alom bekende DES 6 dus. Wat heeft dit team
wat andere teams niet hebben?
”Wat ik zo leuk vindt aan het team is dat het ook echt
een team is. Wij blijven na de wedstrijd ook allemaal in
de kantine om nog even een biertje te drinken. Dat is bij
sommige teams wel anders. We maken ook elk jaar een
leuk uitje. Zo zijn wij een tijdje terug naar Groningen geweest. Het is gewoon een hechte, leuke club jongens die al
een hele tijd samen voetballen. Ook de resultaten zijn dit
zijn seizoen naar behoren. We staan volgens
mij rond de vierde plek.
Ik heb alleen het laatste halfjaar last van
een liesblessure en dus
niet zoveel gevoetbald,
dat is jammer. Normaliter voetbal ik als
voorstopper en af en
toe als middenvelder. Dit doe ik puur voor de lol. Ik heb ook
absoluut niet de ambitie (gehad) om hogerop te spelen.”

Bart: Ik heb absoluut
niet de ambitie gehad om
hogerop te spelen
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En je zit ook nog in de sponsorcommissie van DES?
”Ja, ik zit sinds een jaar in de sponsorcommissie van DES.
Ik bemoei mij vooral met de uitingen. Dus bijvoorbeeld als
er een advertentie in het magazine moet worden ontworpen of een bepaald reclamebord moet worden gemaakt.”

Hoe ben je eigenlijk in de grafische wereld
terechtgekomen?
”Ik heb op Landstede in Raalte gezeten. Daar deed ik de
opleiding richting Detailhandel. Vervolgens heb ik een
verschillend aantal baantjes gehad. Onder andere bij Ton
Wippert, leverancier van groente & fruit aan de groothandel, heb ik een aantal jaren gewerkt. Daarna ben ik
bij Jaarsma in Almelo terechtgekomen. Daar heb ik twee
jaar gewerkt in de schoolartikelenbranche. Maar nooit
écht iets kunnen vinden dat ik met veel passie veel kon
doen. En wat is er nu mooier dan iets doen wat je écht
leuk vindt?
Ik heb altijd al iets met ontwerpen gehad, het bedrukken
van t- shirts of het bedenken van logo’s. Grafische vormgeving leek mij daarom de perfecte richting. Ik wilde alleen
niet weer jaren naar school en besloot daarom cursussen
te volgen. Daarnaast ben ik toen één dag in de week gaan
werken bij een reclamebureau (Explano) in Almelo. Dit om
meer van het vak te leren en verschillende programma’s
onder de knie te krijgen. Dit zijn namelijk best ingewikkelde programma’s. Naast de cursussen die ik gevolgd heb
ben ik ook gewoon aan het uitproberen gegaan en als ik
het niet wist, zocht ik het uit. Zo heb ik alles mezelf ei-

gen proberen te maken. In die tijd, het was 2014, kwam ik
met Frank Evers in gesprek. Dit was al een kameraad van
mij. Hij was toen net klaar met zijn hbo-studie Kunst en
Techniek en wilde ook graag als grafisch vormgever aan
de slag. Wij besloten het toen samen te proberen en zo is
dus 2gasten.nl ontstaan.”

Maar dit deden jullie in eerste instantie parttime?
”Ja, dat klopt. Het belangrijkste is om de grafische programma’s onder de knie te krijgen, anders kom je nooit
ergens als vormgever aan de slag. Omdat Frank en ik vanaf 2014 samenwerkten, konden wij onze portfolio vullen.
Dit bracht mij in 2016 tot een baan als grafisch vormgever
bij Fysius in Nijverdal. Naast deze werkzaamheden bleven Frank en ik een dag in de week samenwerken aan
2gasten.nl Ook Frank had naast onze samenwerking een
andere baan.”

En wanneer neem je dan een beslissing om er volledig
voor te gaan?
”Dat was best een spannende tijd en een lastige beslissing. We besloten het te proberen en namen uiteindelijk
de beslissing om onze vaste banen op te zeggen en ons
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volledig te richten op 2gasten.nl. In het begin hadden we
maanden dat het echt heel goed ging, maar er zaten ook
wel maanden tussen die wat rustiger waren. Inmiddels
zijn wij een goed jaar verder en gaat het echt super. Het
is ook echt tof om te doen. Je hebt het vanaf het begin
zelf opgebouwd en wij zijn ook steeds professioneler geworden. Wij werken beiden vanuit ons huis. Frank woont
in Tilburg en ik in Nijverdal. We spreken regelmatig af en
verdelen de verschillende opdrachten en projecten. Daarnaast hebben wij hebben dagelijks telefonisch contact
en dus is het niet nodig om altijd bij elkaar te zijn. In de
toekomst willen we wel graag een ”eigen plekje” hebben,
maar vooralsnog werkt het prima vanuit huis.”

2 Gasten stelt de klant
centraal en betrekt
hem/haar bij het creatieve
proces, zodat we samen
een smaaksensatie
kunnen creëren

Expert Doornenbal • Rijssensestraat 280 • 7441 AN Nijverdal • 0548-620000

Smidsweg 93
7441 EL Nijverdal
Telefoon: 0548-612334

Voor een modern en perfect zittend kapsel

Naam:
Werk:

Benieuwd naar jouw unieke recept? Kijk maar eens op
www.2gasten.nl”
Ik verzeker Bart dat ik dat zal doen en ik dank hem voor zijn
tijd. Bart is een ontzettend openhartige en enthousiaste
jonge ondernemer. De bevlogen manier waarop hij over zijn
vak vertelt, is prettig om te beluisteren. Ik wens hem en
Frank daarom ook erg veel succes om van 2gasten.nl een
nog mooier bedrijf te maken dan dat het nu al is.

T 0548-612250
E info@debudde.nl

BART MEIJER

Leeftijd:
Burgerlijke st
aat:
DES-lid sinds
:
Hobby’s:

Grafisch ontw
erper &
webdesigner
bij 2gasten.nl
35 jaar
vrijgezel
2015
hardlopen, fit
nessen, voet
ballen
en muzieklie
fhebber.

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

Dorpsstraat 66, 7447 CT Hellendoorn

Constantijnstraat 19, 7442 MC Nijverdal
Telefoon: 0548 612 771

Waarin onderscheiden jullie je van anderen?
”Bij 2 Gasten stellen we de klant centraal en betrekken
we hem/haar bij het creatieve proces, zodat we samen
een smaaksensatie kunnen creëren. Dat is onderdeel van
ons unieke concept, waarmee wij ons onderscheiden. Elke
opdracht is anders, daarom bereiden wij een uniek recept
dat we koppelen aan de vormgeving. Kortom ”Wij maken
wat je zelf had willen bedenken”.

Grotestraat 167, 7443 BE Nijverdal

Naam:
Werk:
Leeftijd:
aat:
Burgerlijke st
’s:
by
ob
H
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FRANK EVER
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Profile Baan | Boomcateweg 77, Nijverdal | 0548-614017

31 jaar
vriendin
ken
stivals en ko
fitnessen, fe

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

Veldkampsweg 35
Telefoon 0548-615558

voor
* leren schooltassen
* schoenreparatie
* steunzolen
* leren ballen

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

RE

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

de stoelen en tafels weer op de juiste plek zetten, de bestuurskamer stofzuigen, ramen lappen en alles wat hier
verder bij komt kijken. De kleedkamers schoonmaken behoort niet tot de taak van de schoonmaakploeg. Dit wordt
gedaan door een drietal dames, waaronder Alja.
Hans toont zich zeer content met de club heren, al is er
in de loop der jaren wel wat veranderd: ”Vroeger was de
schoonmaakploeg veel groter en was je slechts eens in de
twee weken aan de beurt. Tegenwoordig zijn we met deze
club elke maandagmorgen aanwezig.” De schoonmaakploeg is daarentegen wel tevreden over de staat waarin
ze de kantine op maandagmorgen aantreffen: ”Over het
algemeen wordt de kantine netjes achtergelaten op zaterdag. Natuurlijk is dit weersafhankelijk en de ene keer is
het wat viezer dan een andere keer.” Wat steeds weer opvalt, is het gemak waarmee mensen dingen van zich afgooien. Hans: ”Er ligt zo ontzettend veel zwerfaval en dan
met name plastic flesjes rondom de kantine. Het lijkt wel
alsof mensen ervan uit gaan dat het ‘toch wel opgeruimd
wordt’… en dat gebeurt dus blijkbaar ook.” Zo loopt Hans
elke vrijdag nog even het veld rond om prullenbakken te
legen. Het is echter maar een kleine moeite om je afval in

De schoonmaakploeg

Het werk dat niemand ziet…
(en toch ook weer wel)
Zomaar een maandagmorgen in maart. In tegenstelling
tot de dagen ervoor komt de regen niet met bakken uit de
lucht, maar schijnt er een flets lentezonnetje. Ik ben voor
‘InVorm’ onderweg naar de kantine om een stuk te schrijven over iets wat iedereen eigenlijk als vanzelfsprekend
beschouwt, maar dat maar weinigen ooit daadwerkelijk
zien: het schoonhouden van onze prachtige accommodatie.
Bij het betreden van het sportpark hoor ik het geluid van
een bezem over de stoep. Nog voor ik de hoek om loop, zie
ik Tinus Mooibroek de entree van de kantine aanvegen.
Het logo in de klinkers bij de ingang van onze club wordt
vakkundig ontdaan van zand, modder en kunststofkorrels. Van boven klinkt door de geopende deur ondertussen het geluid van schuivende tafels en een stofzuiger die
aangezet wordt. Hier wordt gewerkt, dat is wel duidelijk.
Elke maandagmorgen is er een vaste club van negen heren, aangevuld met één dame, aan het werk om de kan-
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de daarvoor bestemde prullenbak te gooien. Het scheelt
zeker een hoop werk!
Om klokslag 10 uur gaan de doeken in de emmers, de bezems tegen de muur en worden de stofzuiger en dweilmachine uitgezet: het is koffietijd. Het moment om het wel
en wee binnen de vereniging in zijn geheel en de wedstrijd
van het eerste afgelopen zaterdag in het bijzonder door
te spreken. De club heren heeft een duidelijke mening
over de spelwijze van het vlaggenschip en de stand op de
ranglijst, al blijft alles hierover binnenskamers. Met een
knipoog: ”Als de trainer tips nodig heeft: we zijn hier elke
maandagmorgen.” Het toont in ieder geval de betrokkenheid bij vv DES.
Mijn opmerking dat de schoonmaakploeg werk doet dat
niemand ziet valt niet bij iedereen van de schoonmaakploeg in goede aarde: ”Ik mag toch hopen dat men op
maandagavond ziet dat we weer geweest zijn. Men ziet
het pas als we niet geweest zijn.” Dit is natuurlijk ook een
zienswijze.
RF

Als de trainer tips nodig
heeft: we zijn hier elke
maandagmorgen

tine schoon te maken na weer een zaterdag voetbal. Dit
schoonmaakteam bestaat uit ‘aanvoerder’ Hans Priem,
Bertus Hartgers, Roelof Ros, Bertus Tuller, Tinus Mooibroek, Jan Freie, Harry Fransen, Henk Kelder, Henk Hekman en Alja Ravenshorst. Volgens Hans een mooie, jonge
groep vrijwilligers, waarvan de jongste nog maar 65 is en
Jan Freie met zijn 81 jaar de oudste. (Alja niet meegerekend. red.)
De klus die elke maandagmorgen gedaan wordt, is eigenlijk heel simpel te omschrijven: de kantine, de entree en het
terras moeten schoongemaakt worden. Dit betekent echter dat elke maandag de keuken, de bar, de trapopgang,de toiletten, de vloeren, de overlegruimtes en het terras
schoongemaakt moeten worden. De tafels gaan aan de
kant, de stoelen worden opgestapeld en als een geoliede
machine gaat iedereen volgens vastomlijnde taken aan
het werk: Vegen, met de dweilmachine achter degene die
veegt aan, prullenbakken legen, toiletten schoonmaken,
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Vriendschappen binnen DES

De mannen van de ronde
tafel, een bijzondere
vriendschap
In dit magazine leest u uitgebreid over het wel en wee van onze voetbalvereniging. Artikelen die vanzelfsprekend
veelal over voetbal gaan, maar zoals wel vaker uitgesproken is DES veel meer dan voetbal alleen. Onze club wordt
vaak geprezen vanwege de gemoedelijkheid die er heerst. Een club waar iedereen bereid is zijn of haar steentje bij
te dragen en waar ook mensen van ‘buiten’ zich welkom voelen.

Wellicht ligt de basis van onze vereniging niet zozeer in de
sportieve prestaties op het veld, maar juist in de vriendschappen die zijn ontstaan rondom het veld. Vriendschappen die beginnen vanaf de vroegste jeugd en duren

tot aan de stamtafel. Het begon immers al op 2 oktober
1922, toen 13 vrienden uit het 'rooie dorp' onze voetbalvereniging oprichtten.
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Met Alfa
scoor je altijd

verzoek: ”Haal eens even bier op
en snel een beetje.”
Sindsdien is dit een wekelijks terugkerend tafereel, waar iedere
gelijkgestemde welkom is. Zoals
de heren zelf aangeven: ”Iedereen
vindt het fijn om ergens bij te horen. Als dat niet meer bij
een elftal is, dan maar bij een ‘herenclub’ in de kantine.”
Sterker nog, de heren zien het als een groot gemis als er
een voetbalvrije zaterdag is, maar zelfs dan wordt het initiatief genomen om even bij elkaar te komen voor een middag onnozelheid en gezelligheid.

vrijwilligerswerk: het minste wat
je voor de club terug kan doen
Normaal speel ik op zaterdag mijn eigen wedstrijd en
schuif ik vervolgens aan bij mijn teammaten om de wedstrijd te evalueren met een wel of niet verdiend biertje.
Deze zaterdag stap ik van deze mooie wekelijkse traditie af
en schuif ik aan bij de befaamde ronde statafel tussen de
bar en de deur naar de toiletten. Aan deze tafel staan vrijwel elke zaterdagmiddag Gerben Braker, Marty Poelakker,
Gert Kalvenaar, Jack van Egmond, Johan Hogenkamp, Arjan
Poelakker en Roland Kleinjan de zin en onzin van het leven
met elkaar te bespreken. Deze zaterdag krijg ik de kans om
met enkele van deze heren te praten over het ontstaan van
een bijzondere vriendschap.
De heren zijn stuk voor stuk bekende gezichten binnen
onze vereniging. Is het niet van bovengenoemde plek in de
kantine, dan is het wel door één van de vele vrijwillige taken
die de heren stuk voor stuk voor DES uitvoeren en dat is
ook wat de heren bindt. De vereniging geeft ze elke zaterdag de mogelijkheid om gezellig met elkaar een drankje te
drinken en dan is vrijwilligerswerk het minste wat je voor
de club terug kan doen, klinkt het eensgezind.
Op de vraag of iedereen altijd eensgezind is, klinkt het unaniem: ”Nooit, maar dat hoeft ook helemaal niet.” In de vele
discussies over DES 1, FC Twente, maar ook over politiek
gaat het er soms stevig aan toe. Feitelijk is de groep een
perfecte afspiegeling van de maatschappij. Iedereen is verschillend van elkaar en dat brengt juist dat onderwerpen
vanuit diverse invalshoeken bediscussieerd worden. ”Maar
het gaat er altijd harmonieus aan toe”, wordt er benadrukt.
Ondanks het verschil in opleidingsniveau of functie (”Van
tokkie tot directeur”, zoals Gerben het omschrijft) hebben
alle heren respect voor elkaar. Dreigt een discussie in een
uitzonderlijk geval dan toch (verbaal) uit de hand te lopen,
dan gooit Johan of Marty er weer even een scherpe opmerking in, met als resultaat dat er meestal weer zo hard gelachen wordt dat de rest van de kantine er last van heeft.
Het ontstaan van deze vriendenclub komt voort uit een
troosteloze zaterdagmiddag in het seizoen ‘02/’03. DES 1
voetbalt op dat moment nog in de 2e klasse. Vader Hans
Poelakker besluit zijn zoon Marty en diens vrienden Gerben
en Gert mee te nemen naar de uitwedstrijd van het eerste
in de Toyota Carolla, die maar net voldoende ruimte biedt.
Wat het niveau en de einduitslag van deze wedstrijd was
weten de heren niet meer, maar wat nog wel helder voor de
geest staat, is dat Hans na de wedstrijd in de kantine een
tientje op tafel gooit met het vriendelijke doch dringende
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Ook tijdens deze zaterdagmiddag vindt er op een gegeven
moment een typerend moment plaats. Typisch, omdat dit
de dynamiek van deze stamtafel weergeeft. Gerben (Geppie) Valk komt even aan in niet mis te verstane bewoordingen: ”Hé Dorpsgek”, om vervolgens Gerben de hand te
schudden en even te vragen hoe het gaat. Later komen ook
de zonen van Johan (Corné) en Jack (Jelle) even langs om
te vertellen hoe respectievelijk de wedstrijd van het eerste
elftal en van de JO19-1 verlopen zijn. Elke zaterdag schuift
er wel even iemand aan om mee te praten in één van de
vele discussies of, zoals in het geval van Hans Priem, om
even een borrelhapje mee te pikken van de trakterende Johan.
Door de jaren heen hebben de heren elkaar zo goed leren
kennen dat ook persoonlijke zaken niet onbesproken blijven. Binnen de groep is er bijvoorbeeld sprake geweest
van ziekte en het overlijden van één van de ouders. ”Het
is bijzonder dat ook dit soort onderwerpen besproken
kunnen worden en dat je elkaar hierin steunt als daar behoefte aan is.”
Naarmate de tijd verstrijkt, wordt ook deze zaterdag alsmaar gezelliger. De gezelligheid van de groep kan over het
algemeen afgemeten worden aan het volume dat wordt
geproduceerd. En dat terwijl de groep deze zaterdag niet
eens op volle sterkte is.
Het was leuk om eens het achterliggende verhaal te horen van één van de vele vriendengroepen die DES tot stand
heeft gebracht. De heren zullen moe en voldaan met een
glimlach terugkijken op weer een gezellige zaterdagmiddag
in de kantine. Vanaf de bank zullen ze elkaar, zoals elke zaterdagavond, weer appen: ”Het was weer hééééél gezellig.”
TB

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

Het zit er wel in
maar komt er niet uit…
Volendam
23 februari stond met grote letters in mijn agenda. Er stond
een gesprek gepland met één van de meest illustere duo’s
binnen onze prachtige vereniging. Dit duo is eenvoudig te
plaatsen in het rijtje Bassie en Adriaan, Peppie en Kokki,
Bert en Ernie, Gert en Samson, Kooten en De Bie, Bud Spencer en Terence Hill, Tiny en Lau, Geer en Goor. Kortom, duo’s die je niet al te serieus moet nemen, maar wel oneindig
lang onafscheidelijk zijn. Ik ken dit duo redelijk goed, ze zijn
namelijk van hetzelfde bouwjaar, waardoor we vele jaren
samen een team mochten vertegenwoordigen van onze
prachtige club. Toch leek het me goed om me, ondanks
onze gezamenlijke voetbalgeschiedenis, toch goed voor te
bereiden op het gesprek met dit duo. Daarom besloot ik
om me samen met mijn gezin een aantal dagen onder te
dompelen in de leefomgeving van één van de meest bekende duo’s van dit moment. Het immer omhoog kijkende
duo van de palingsound, de aanbidders van Rosanne en
Julia; Nick en Simon. Hoewel dit uitje puur professioneel
was, hebben we genoten van de lokale lekkernijen en de
klederdracht-transformatie, om maar te zwijgen van onze
gastheren in de lokale Bed en Breakfast. Hierdoor kon ik
als redactielid nog beter begrijpen dat het leven van een
duo niet altijd rozengeur en maneschijn is. Het nadeel van
een interview met een duo is dat je beide leden van het duo
ook nodig hebt voor het gesprek. Dus als één van de leden afhaakt, dan valt alles in het water, of in dit geval in
de Zuiderzee. Zo was het ook nu het geval. Hoewel 23 februari toch al wel redelijk lang in onze agenda’s stond als
datum voor het gesprek, moesten we toch onze afspraak
verplaatsen. Uiteindelijk kon een maand later in de drukke agenda’s een plekje worden gevonden voor dit langverwachte gesprek. Op de ochtend voorafgaand aan de derby
tegen Hellendoorn ontmoetten we elkaar in ons prachtige
clubhuis. Ondanks het feit dat het clubhuis op dit tijdstip,
op het barpersoneel na, leeg was, voelde het weer als thuis
plaatsnemen aan de keukentafel.

Vrienden voor het leven -1Het duo waar het in dit geval over gaat, is het duo waar
palingpop-ster Jan Smit al een over zong: ”Vrienden voor
het Leven”. Niels van Keulen en Gerbert (Geppie/Gep) Valk.
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Aangezien Thomas Valk en Milan van Keulen ook als onafscheidelijk duo door het leven gaat, en niet geheel toevallig ook nog eens de zoons van respectievelijk Gep en Niels
zijn, leek het mij leuk om dit kwartet eens aan het woord
te laten. Afgaande op de embargo’s die Gep en Niels mij
meegaven, zou dit een zeer kort artikel worden….. Geregeld
werd er gezegd, zet dat er maar niet in of dat hoef je niet
te vermelden…. Hier heb ik me uiteraard niet veel van aangetrokken.

Herman Imhof
Niels en Gep kennen elkaar van hun peuterspeelzaal- en
later lagere schooltijd. Doordat destijds een groot gedeelte van hun klas bij onze zustervereniging op het Lochter
speelde, maakten de beide heren voor eerst kennis met
voetbal bij S.V.V.N. Bij de Vladding was het in die jaren
gebruikelijk dat je in de jeugd training kreeg van Herman
Imhof. Deze man die nou niet bekend stond om zijn voetbalkwaliteiten, roept bij beide heren mooie herinneringen
op. Een MARS als beloning voor degene die het verst kon
ingooien was een wekelijks hoogtepunt van de training.
Aangezien Joost Hekman als enige van hun klasgenoten,
ongetwijfeld ingefluisterd door zijn vader, wel gekozen had
voor een voetbalcarrière bij vv DES, werden Niels en Gep
verleid om zich te laten transfereren naar onze prachtige
vereniging. Het prachtige tenue en het prachtige sportpark
en de geweldige doorgroeimogelijkheden hebben hierbij
een belangrijke rol gespeeld. Natuurlijk hadden zowel Niels
als Gep al een (bloed) lijntje bij DES lopen. Van Keulen en
Valk waren en zijn natuurlijk namen die reeds vele jaren
binnen onze vereniging rondzingen.

Rotte vis
Ikzelf kan me nog herinneren dat we de beide heren mochten verwelkomen bij DES. Aangezien ik als voetballer over
vergelijkbare kwaliteiten beschikte als de eerder genoemde
heren, was het logisch dat onze wegen elkaar kruisten. Als
ik het mij goed voor de geest kan halen, was het op sportpark de Voordam, een wedstrijd tegen Vesos of SOS, waar
deze potentiële DES-legendes voor het eerst hun opwachting maakten. Ik vond het best bijzonder dat 2 jongens
tegelijk van SVVN naar DES kwamen. Uiteraard waren de
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verwachtingen gezien hun afkomst niet heel hoog gespannen. Als snel bleek dat beide heren hun kwaliteiten hadden,
daarover later meer. In de jeugd speelden Niels en Gep ook
vaak samen in één elftal. Waarbij af en toe Niels eerder in
de 1e selectie kwam en Gep niet veel later volgde. Of dit
nu echt door de voetbalkwaliteiten van Niels kwam, of door
het gebrek aan concurrentie laat ik in het midden. Feit is
wel dat beide heren terugkijken op een hele mooie tijd in de
jeugd van DES, waarin diverse kampioenschappen werden
gevierd. Tijdens hun voetbaljaren in de jeugd hebben diverse trainers geprobeerd om deze raspaardjes te temmen.
Gerrit Rozendom, Willem de Vries en Emiel Staman waren
enkele van de oefenmeesters die een poging hebben gewaagd. Emiel Staman riep steevast bij iedere oefening op
de training Gep en Niels niet bij elkaar. Gep en Niels hadden
het tijdens een wedstrijd of training geregeld met elkaar aan
de stok. Maar na de wedstrijd zaten ze weer gebroederlijk
naast elkaar aan de ranja of later het biertje. Niels speelde
veelal in de spits en Gep was de snelle rechtsbuiten met een
prachtige voorzet. De mooiste herinneringen hebben zowel
Niels als Gep aan het seizoen 94/95. Het seizoen waarin DES beschikte over een gouden lichting en het seizoen
waarin zowel A1 als A2 kampioen werden en beide heren
deel uitmaakten van deze beide teams. Gerbert, die deel uit
maakte van A2 mocht onder leiding van Gerrit Tijhof, Gerrit
Scholten en Gerrit Langkamp een prachtig seizoen beleven
en afsluiten met een kampioenschap. Maar hij mocht ook
een groot deel van de competitie aansluiten bij zijn maatje
Niels in A1, dat onder leiding stond van Gerrit Rozendom,
Teun Visser, Harry Tijhof en Henk Klompenmaker en ook
zij sloten het seizoen met een kampioenschap af. Dat jaar
werd er zelfs gespeeld met de A1 van DES tegen de B1 van
Go Ahead Eagles. Als ik het me goed kan herinneren eindigde dit in een gelijkspel. Ook de terugblik op de internationale toernooien, waaronder Silkeborg brengt een glimlach
bij beide heren op het gezicht. Tijdens zo’n toernooi kweek
je nog meer het DES-gevoel, vriendschappen ontstaan en
herinneringen worden gemaakt. Het is dan ook niet zo raar
dat, zoals ik ook al in één van mijn vorige artikelen schreef,
veel van deze heren nog steeds samen spelen bij DES, dan
wel een gezamenlijke vriendengroep vormen.

Vrienden voor het leven -2Het is dan ook best bijzonder, of misschien ook niet, dat
Thomas Valk en Milan van Keulen (de zoons van Gerbert en
Desiree Valk en Niels en Judith Van Keulen) ook reeds jaren
bevriend zijn. Beide jongens zijn overigens een stuk bescheidener dan hun beide vaders. Toch hebben de jongens
veel overeenkomsten met hun vaders. Ze zijn al vrienden
vanaf hun peuterjaren, ze zitten bij elkaar in de klas en zijn
beide gek van voetbal. Milan heeft een duidelijke voorkeur
als het gaat om een favoriete club. Hij is net als zijn vader
gek van Twente. Thomas is wat onverschilliger en heeft
niet echt een favoriete club. Hoewel zijn vader een die-hard
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Feyenoord-supporter is, heeft Thomas deze genen niet
overgenomen. Ook niet nadat Gerbert zijn zoon vriendelijk vraagt: ”Ben je dan niet voor Feyenoord?” ”Nee! ”, zegt
Thomas vol overtuiging. Onlangs bezochten de heren Valk
en Van Keulen de wedstrijd Nederland- Wit- Rusland in de
Kuip. Niels en Gerbert benadrukken te genieten van deze
vader/zoon-momenten.

Het zit er wel in, en komt er ook uit…
Thomas is de linksmidden van de JO11-1 en Milan rechtsachter van ditzelfde team. Een team dat naast deze beide
heren beschikt over zeer veel potentie. Na 4 winstpartijen
en slecht 1 verliespot staan ze op het moment van schrijven op een gedeelde 1e plaats. Vanaf de mini’s hebben
Thomas en Milan training of leiding gehad van hun vaders.
Dit seizoen is het eerste seizoen dat de vaders zich zonder
taak kunnen vergapen aan de jaloersmakende voetbalkwaliteiten van hun zoons. Uiteraard beschikten Niels en Gep
zelf ook wel over de nodige voetbalkwaliteiten, maar, zoals Niels zelf aangaf tijdens het gesprek: ”Het zat er wel in,
maar kwam er niet uit.” Dat de beide heren op dit moment
geen taak meer hebben als leider/trainer, wil niet zeggen
dat ze niets meer doen voor onze vereniging. Gerbert is
wedstrijdsecretaris voor de jeugd. Dit is een taak die mooi
te combineren is met zijn drukke baan als Senior medewerker Customerservice bij Müller in Holten. Niels is sinds
10 jaar actief als zelfstandig ondernemer. Samen met zijn
vader is hij eigenaar van het Nijverdalse bedrijf Interbake.
Zij verkopen bakkerijmachines in 80 landen verspreid over
de hele wereld. Met zijn bedrijf is hij gewaardeerd sponsor
van onze club. Het was in de tijd bij de Vladding niet bijzonder dat je in een team zat zonder leider. Tegenwoordig zie
je in ieder geval bij DES vele jeugdspelers enthousiast een
jeugdteam onder hun hoede nemen. Zaterdags voor dag
en douw zijn die knaapjes al bij de club. Gekscherend stelt
Niels hen wel eens de vraag of ze in het clubhuis geslapen
hebben. In mijn tijd lag ik op zaterdagochtend nog onder
de lakens. Dus ik heb veel respect voor deze jongens. En ze
doen het nog eens leuk ook.
Zowel Niels als Gerbert zouden wel graag wat meer willen
doen voor de club, echter zijn ze ook realistisch. Op dit moment is nog meer tijd vrijmaken voor de vereniging gewoon
lastig. Hopelijk kunnen we in de toekomst gebruik blijven
maken van hun (voetbal)kwaliteiten.

Kelderklasse
Niels en Gep maken reeds vele jaren deel uit van Hét Kelderklasse-team van de regio: vv DES 6. Na de succesjaren
in de A-junioren bleek al snel dat zowel Niels als Gerbert
niet van het kaliber Bergman, Mensink, Exoo, Kiel of Top
(eerste-elftalspelers uit die jaren) waren. Waar Niels meer
af dan toe zijn opwachting mocht maken in het vlaggenschip, vond Gerbert zijn plek eerst in het 3e, waar hij samen
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speelde met wereldspelers als Gerard Pellegrom, Gerben
Braker, Gert Kalvenaar en de gebroeders Poelakker. Gerard
Pellegrom, die als spits met een bal in de vijandelijk 16 meter zeer trefzeker was, weerhield Niels van een overstap
naar het 3e. Nadat Gerard Pellegrom zijn schoenen aan de
wilgen had gehangen en met de noorderzon vertrok, zag
Niels zijn kans schoon om zich weer bij zijn maatje te voegen. Zo speelden ze nog enkele jaren samen in DES 3, alvorens ze gezamenlijk de overstap maakten naar DES 6. In dit
laatste team mochten ze zelfs een kampioenschap vieren.
Zoals ik eerder al aangaf, kunnen de beide heren elkaar en
hun medespelers in het veld de waarheid zeggen en elkaar
soms uitmaakten voor rotte vis. Daarom was ik benieuwd
of ik beide heren kon verleiden tot het opnoemen van elkaars kwaliteiten. Heren wat zijn nu echt jullie kwaliteiten,
waar zijn jullie goed in, was mijn vraag. Voordat ik was uitgesproken, riep de bescheiden Thomas: ”De derde helft”.
Enigszins overdonderd door deze uiting van zoonlief stak
Gerbert toch van wal over zijn kompaan Niels: ”Niels was
VROEGER heel snel, tegenwoordig is hij zeer balvast, waardoor je er lekker onder kunt komen. Ook scoort hij makkelijk. Wel is Niels een echte luie spits en hij zet geen stap te
veel.” Dan is het beurt aan Niels over zijn maatje Gep: ”Gep
is technisch vaardige speler met overzicht. Hij heeft een
perfecte aanname. In 1 tegen 1 situaties is hij echter dramatisch, waardoor het scoren van goals moeizaam gaat.
Hij is dan erg onrustig.” Vragend naar de oorzaak hiervan,
geeft Gep aan dat het dan toch de zenuwen zijn. Alle ogen
zijn op hem gericht. Volkomen begrijpelijk natuurlijk. Spelen in de kelderklasse neemt de nodige druk met zich mee.
Bij teams als DES 6 staan natuurlijk wekelijks 3 rijen dik
langs de lijn.

Zo veel waardering voor onze vrouwen!
Met 2 voetballende echtgenoten en 2 voetballende zoons
wordt van de moeders/vrouwen ook de nodige flexibiliteit verwacht. Gelukkig zijn beide stellen al jaren bij elkaar,
waardoor het niet bijzonder is dat de donderdag en zaterdag de voetbaldagen zijn en hier geen vragen over worden
gesteld. Zowel Judith als Desiree zijn actief bij de hockey
van hun dochters. Een mooie bijkomstigheid is dat de dames ook nog eens vriendinnen zijn van elkaar.

Zijn er nog zaken die moeten veranderen bij DES? Volgens
Thomas en Milan zou het leuk zijn als er een jeugdhonk
komt, met een tafeltennis tafel, voetbaltafel of een Playstation. Daarnaast zou een opknapbeurt van de pannakooi
wel een keer goed zijn. Leuk jongens dat jullie zo meedenken.

Fusie of nie?
Gerbert en Niels hebben ook een duidelijke visie over de
toekomst van DES. Als eerste willen ze melden dat ons
vlaggenschip speelt naar de mogelijkheden. Hopelijk weten
ze zich te handhaven in deze klasse. Wel hoopt Niels dat
Pieter Rozema nog veel jaren in het eerste zal spelen. Uit
eigen belang zou hij het mooi vinden als Pieter zich na zijn
carrière in het eerste zal voegen bij het Kelderklasse-team
van onze vereniging, DES 6.
DES is een zeer toegankelijke club voor iedereen, echt een
familieclub. Maar feit blijft wel dat er te veel verenigingen
zijn in Nijverdal. Het samenvoegen van het damesvoetbal
en de jeugd met die andere vereniging op ons sportpark
zou een eerste stap kunnen zijn om de toekomst veilig te
stellen. Er zal nog wel heel wat water door de Regge moeten stromen voordat dit zal gebeuren, maar we willen hier
best in meedenken. Wellicht moet er iets van een denktank
komen vanuit beide verenigingen, een keer een gesprek
aanknopen kan geen kwaad. We hebben al één sportpark.
Nu De Zweef ook bezig is om de zaterdagtak meer leven in
te blazen, moet je het ijzer smeden als het heet is.
Als het over voetbal gaat, kun je volgens mij urenlang met
deze beide heren praten.
Aangezien er 2 belangrijke derby’s voor de deur stonden
die middag: vv HELLENDOORN 5 – vv DES 6 (uitslag 2-4),
vv HELLENDOORN 1- vv DES 1 (1-1), moesten we ons gesprek afronden. Het was leuk om jullie te spreken, heren.
Milan en Thomas, succes met jullie team, en hopelijk kunnen jullie dit seizoen succesvol afsluiten. Wellicht met een
kampioenschap! Milan, Thomas, Gerbert en Niels, bedankt
voor dit gesprek.
MF

DES is geen vereniging voor goede voetballers…
Milan en Thomas voelen zich net als hun vaders thuis bij
DES. Ze zijn dan ook naast hun eigen wedstrijden vaste
supporter van hun vaders en/of van ons eerste elftal.
Wat vinden jullie dan zo leuk bij DES? ”De activiteiten: de
bingo, playbackshow en het laser-gamen.” Niels en Gerbert onderschrijven dit. ”DES voelt als familie. DES is geen
vereniging voor hele goeie voetballers”, spiegelt Niels op
zichzelf. Geweldig deze zelfspot!
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Vlugge vragen aan
Leon Galgenbeld
(centrale verdediger DES 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opmerkelijke
feitjes DES 1
Jantje: 'Mama mag
ik
vanavond op tv na
ar
voetbalwedstrijd kij de
ken?'
Mama: 'Ja, maar
slechts
1 helft.' Jantje: 'O
ke,
doe de tweede helf
t
dan maar.'

Favoriete voetbalclub: FC Twente
Favoriete Verdediger? Sergio Ramos
Favoriete Youtube kanaal? Geen
Favoriete Game? Fifa
Mooiste DES-moment? De derby thuis 4-0 winnen
Mijn Droomreis? Door Amerika reizen
Grootste wens vervuld of je grootste vraag beantwoord?

Grootste uitslag: DES 1 – PSVL 1 (Lichtenvoorde) 16-1 (1951-1952)
Grootste nederlaag: DOVO 1 – DES 1 10-0 (1967-1968)
Grootste overwinning: DES 1 – PSVL 1 (Lichtenvoorde) 16-1 (1951-1952)
Minst aantal tegendoelpunten in één seizoen: 13 doelpunten in 20 wedstrijden (1978-1979)
Meeste doelpunten in één seizoen: 80 doelpunten in 16 wedstrijden, (1951-1952). Is gemiddeld 5
doelpunten per wedstrijd. In het seizoen 1933-1934, het seizoen dat DES landskampioen werd,
scoorden ze maar liefst 5,9x per wedstrijd. (10 wedstrijden – 59 doelpunten)
Kampioenschappen: DES 1 is totaal 12 keer kampioen geworden in het 97-jarig bestaan.
Check voor meer feitjes de archiefkast op onze website.

Grootste wens vervuld

8.
9.
10.
11.
12.

Blijf je altijd bij DES spelen? Ja
Hoeveel punten haalt DES dit seizoen? 33
Merk voetbalschoenen? Adidas
Zwarte voetbalschoenen of een kleurtje? Zwart
Welke tip zou je een jeugdspeler geven? Fanatiek blijven trainen

Tips voor een
centrale verdediger
Als centrale verdediger speel je een
centrale rol in de verdediging. Je krijgt
te maken met heel veel verschillende
onderdelen van het voetbal. Ieder foutje dat je maakt, kan een tegendoelpunt
betekenen. Daarom is het belangrijk
dat je letterlijk én figuurlijk stevig in je
schoenen staat!
- Verdedig altijd positioneel ten opzichte van je eigen doel: de eerste
taak van iedere verdediger is het
afschermen van de looplijn richting
zijn eigen doel. Weet waar je staat.
- Rugdekking geven als centrale verdediger: op die manier voorkom je
dat als je mede centrale verdediger
wordt uitgespeeld, de weg vrij ligt
naar je eigen doel.
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- Niet direct instappen op de speler
met de bal: dit noemden ze vroeger
ook wel ”happen”.
- Dwing de aanvaller met bal naar de
buitenkant: aan de zijkant is een
aanval altijd minder gevaarlijk dan
in het midden.
- Train je zwakke been voor het blokkeren van een schot: zo voorkom je
een eigen doelpunt.
- Centrale verdedigers ‘spreiden’ in de
opbouw: loop in de opbouw uit elkaar om het veld groter te maken.
- Verbeter je balcontrole: een slechte
balaanname kan balverlies opleveren.
- Een sliding-tackle is het laatste redmiddel. Op het moment dat je een
sliding-tackle inzet, kun je niet meer
corrigeren.
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WILLEM ALEXANDERSTRAAT 9A • 7442 MA NIJVERDAL
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Gert de Vries
Adres

Amaliastraat 6-30
7442 NX Nijverdal

Telefoon

0548 540 942
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info@2-write.nl

Internet

www.2-write.nl

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

‘THE
FINISHING
TOUCH’

0850667
951

Metal stud wanden
Luxe wanden
Systeemplafonds
Verlichting
Brandwerend bekleden

www.tib-finishing.nl
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Maaike Broeze vertrouwenspersoon

DES wil
een veilige
vereniging zijn,
waar iedereen
zich thuisvoelt
en met plezier
bezig is met voetbal

Naam:
Leeftijd:
Geboren:
Burgerlijke staat:
Werkzaam:
Hobby’s:

MAAIKE BROEZE

34 jaar
te Hellendoorn
eren
getrouwd met Thijs, en 2 kind
Mees (3) en Siem (1)
Trias jeugdhulp, ambulante
hulpverlener
sportschool, bootcamp
(Strongmanrun)

Het was een uitdaging om tot een afspraak te komen. Zowel Maaike als de interviewer zitten namelijk in de
tropenjaren. Een jong gezin, werken en hobby’s zijn nu eenmaal tijdrovende bezigheden. Daarnaast moest het
interview in alle vertrouwelijkheid afgewerkt worden, zonder bijzijn van anderen. Want alles wat er tijdens zo’n
vertrouwensgesprek plaatsvindt, blijft tussen Maaike en de interviewer. Enkele zaken wil ik wel prijsgeven en lees
je hieronder in het interview. Alles wat niet in dit interview staat, is dus strikt vertrouwelijk.
Wie is Maaike?
Maaike is 34 en staat in de bloei van haar leven. Met haar
twee mooie kinderen Mees en Siem en haar partner Thijs
Broeze geniet ze van het leven. Een paar keer per jaar op
vakantie en gezelligheid staan hoog in het vaandel. Of dat
nu gezelligheid is met Thijs, met de kinderen of met haar
vriendinnen. Hobby’s zijn dan ook een avondje naar de film,
een dagje shoppen, met vrienden naar de kroeg, uit eten en
leuke dingen ondernemen met de kinderen. Maaike houdt
echt van gezelligheid en is erg sociaal.
Maaike vindt veel dingen dan ook leuk om te doen, maar
haar sociale kant heeft de doorslag gegeven om te kiezen
voor werkzaamheden in de zorg. Ze helpt mensen graag
en zo is ze 12 jaar geleden terechtgekomen bij Trias Jeugdhulp. Bij Trias verleent Maaike ambulante ondersteuning

30

op maat in het gezin en de omgeving: van opvoedadvies tot
een intensief ondersteuningstraject. Ambulante hulp is er
voor ouders die (ernstige) problemen in de opvoeding ervaren met kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar.
Daarnaast ondersteunt Trias (voetbal)trainers, leiders
en kaderleden van sportverenigingen in de omgang met
kwetsbare kinderen en jongeren, met als doel kinderen met
bijvoorbeeld gedragsproblematiek binnen het ‘speelveld’
van de sportvereniging te (be)houden.

Relatie tot vv DES
Veertien jaar geleden kreeg Maaike een relatie met Thijs.
Maaike beschrijft Thijs als een echte DES’er die zeer betrokken is bij de vereniging. Zo heeft hij in verschillende
commissies gezeten en ooit het initiatief genomen voor de
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playbackshow. Daarnaast speelt hij wekelijks in het tweede
elftal, waar hij erg fanatiek mee is. Omdat hij deel uitmaakt
van een hecht team komt het gezin op zaterdag vaak op de
tweede plaats. Echter, sinds de komst van Mees en Siem is
voetbal in plaats van hoofdzaak een belangrijke bijzaak geworden. Er is een kans dat Mees en Siem ook bij DES gaan
voetballen, want de kinderen waren amper geboren en ze
waren al lid van DES.
Regelmatig komt Maaike met de kinderen een wedstrijd
van Thijs bekijken. ”Het liefste met mooi weer”, benadrukt
Maaike met een lach. Zelf heb ik nooit gevoetbald, maar
mijn zusje Nadyne Ruiter voetbalt ook bij DES. Toch haalt
ze het niet in haar hoofd om alsnog eens voetbalschoenen
aan te schaffen.

Maaike heeft zo’n 8 maanden geleden het stokje overgedragen gekregen van Charlotte Gasman. ”Ronald Scholten
heeft mij benaderd voor deze functie. Even heb ik erover
nagedacht en contact gezocht met Charlotte.” Al vrij snel
kon Maaike de keuze maken om deze functie te accepteren. De eerste officiële functie voor DES waarmee ze haar
steentje aan de vereniging kan bijdragen. Door haar ervaring bij Trias schrikt Maaike niet zo snel van lastige casussen. ”Tevens kan ik goed overzien wat de mogelijkheden
zijn om eventuele vervolgstappen te nemen”, aldus Maaike.
”De afgelopen maanden heb ik nog geen case in behandeling hoeven nemen. Mocht je echter last hebben van
ongewenst gedrag, zit je iets dwars of wil je gewoon even
een luisterend oor, dan kun je contact met mij opnemen via
vertrouwenspersoon@vvdes.nl.

Vertrouwenspersoon
Sinds 2013 hebben we binnen onze voetbalvereniging een
vertrouwenspersoon. DES wil een veilige vereniging zijn,
waar iedereen zich thuisvoelt en met plezier bezig is met
voetbal. Met elkaar doen we er immers alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, agressie, conflicten,
discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. Op deze manier zorgen we voor een
prettig en veilig sportklimaat.

Ik zal je dan zo goed mogelijk proberen te helpen, door:
• te luisteren naar jouw klachten en/of problemen
• na te gaan of bemiddeling wenselijk is
• in samenspraak met jou te bepalen wat de te
ondernemen stappen (kunnen) zijn
• het doorverwijzen naar hulpverlening
• je te ondersteunen
• nazorg te bieden

Een vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt
je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen.
Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Ze doet
niets wat je niet weet. De vertrouwenscontactpersoon kan
je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging,
sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Het is voor iedereen goed en belangrijk om te weten dat ik
een geheimhoudingsplicht heb ten aanzien van persoonlijke zaken.”
Maaike, bedankt voor het leuke interview en succes in je
eerste officiële functie gewenst!
MB

Informatie wordt strikt
vertrouwelijk behandeld,
ik heb een geheimhoudingsplicht ten aanzien van
persoonlijke zaken
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OP HET GEBIED VAN DRANK BENT U
BIJ ONS TREFZEKER!

Het interview vindt plaats in Martins huis in de Kruidenwijk. In de kamer staat een grote box, waarin zijn dochter van bijna een half jaar in ligt. De oudste twee jongens liggen in bed, terwijl vrouw Maria aan het werk is. Aan
de muur en in de vensterbank hangen souvenirs die net als de rij reisboeken getuige zijn van landen die hij en
zijn vrouw Maria beleefd hebben. De hond popelt om uitgelaten te worden en de televisie is afgestemd op Fox
Sports, waarop Martins club FC Twente speelt tegen Den Bosch, waarbij het bagger speelt maar ook deze vrijdag de volle buit pakt. Hij drinkt een alcoholvrije Radler, omdat hij graag rekening houdt met de halve marathon
die hij zondag wil gaan lopen. Boven op de kast staat de kampioensschaal van zijn laatste seizoen in de selectie:
”Die is daar nog niet weg geweest”, zegt hij met zijn grote glimlach.

18 seizoenen selectie
met ”Sjakie”
Trotse sponsor van DES en
Uw specialist in dranken:

Ruim assortiment wijn

Meer dan 160 soorten speciaalbier

Meer dan 280 soorten whisky

Achttien jaar is Martin Bronsvoort selectiespeler geweest van DES. Met zijn kenmerkende lange benen -of
hoog opgetrokken broek, het is maar hoe je het bekijkt- draafde hij fanatiek vanaf zijn stekkie op de rechtsback naar voren. Sinds dit seizoen verlegt hij zijn prioriteiten naar andere zaken, al doet dit geen afbreuk aan
zijn fanatisme en bevlogenheid.

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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De immer fanatieke Sjakie
is nog lang niet uitgedraafd
37

Jeugd

Mijn moeder zei vaak bij het eten:
Kom nou eens rustig zitten

Door Jorie Harmsen ben ik op mijn
zevende bij DES gekomen. In F2
begon het, maar ik deed vaak op
dezelfde dag ook al mee met F1.
Na school pakte ik meteen een
bal en toog naar het Rembrandtplein om te voetballen met
onder anderen Stevie van Geldere. Mijn moeder zei vaak bij
het eten: ”Kom nou eens rustig zitten,” maar ik moest alweer voetballen. Altijd bezig en stilzitten zat er toen al niet
in Vanaf mijn elfde tot mijn vijftiende zat ik bij de Twente
selectie waarvoor ik geselecteerd werd. Met een beetje
zelfspot kan ik zeggen dat ik toentertijd was, zeker voetballend gezien Helaas was ik toen behoorlijk iel en kreeg
ik mijn groeispurt heel laat, wat me mogelijk genekt heeft.
Toen de droom om profvoetballer te worden uit beeld
raakte, ging het voetballen ook hard achteruit, omdat ik
mijn prioriteiten verlegde naar werken, stappen en biertjes
drinken.

Selectie
Ik was achttien toen ik bij de selectie begon. Het niveau
was niet eens veel hoger, maar de omgang was anders.
De jongeren moesten toen naar de ouderen luisteren. Dat
werd ook hardop gezegd: ”Je moet nu luisteren, want ik
speel al tien jaar in de selectie en jij komt net kijken”. De ouderen kwamen voor elkaar op en als je niet luisterde, kreeg
je een zaag. Dat denken in gradaties zie je nu veel minder,
de jeugd is veel mondiger geworden. Gevolg is dat er tegenwoordig wat leiding ontbreekt die vroeger vanzelfsprekend
was. Vroeger haalde ik het ook niet in mijn hoofd om een
weekendje weg te gaan of een training te missen. Aan het
eind van mijn selectietijd kon ik dit niet meer bolwerken
door mijn gezinssituatie, al zorgde ik er wel voor dat ik altijd
fit was. De selectie was vroeger ook breder, want ik vond
mezelf niet veel minder spelen dan de concurrentie op mijn

positie in het eerste. Er werd toen voor de en meer ervaren spelers gekozen, waardoor ik de eerste twee jaar in het
tweede heb gespeeld. In 2001 heb ik wel de kampioenswedstrijd gespeeld, omdat Nathan -à la Martin Bronsvoort
in 2018- zijn vakantie had gepland, waardoor hij de laatste
speeldag miste. We wonnen thuis met 5-1, waarbij ik helemaal stuk zat. Ik wilde een wissel, waarop Jeffrey Ekkelenkamp zei: ”Ben je gek! Met nog vijf minuten te spelen ga jij
er in deze wedstrijd niet uit!”
Mijn beste seizoen was na het kampioensseizoen
2006/2007 in de tweede klasse, waarin zeventien keer in
de basis van het eerste startte. In totaal heb ik zevenennegentig wedstrijden in de hoofdmacht gespeeld, verdeeld
over alle seizoenen, waarbij ik bijna elk jaar wel een wedstrijd heb meegedaan.
Voor mij persoonlijk was ook het jaar waarin we net niet
gedegradeerd zijn met het eerste een hoogtepunt. Tonnie
van Veen ging tien wedstrijden voor het einde weg, waarop
de combinatie Post en Titsing onder anderen Thijs Broeze, Wouter Velten en mij vroegen, omdat er uit een ander
vaatje getapt moest worden. De eerste twee wedstrijden
gingen nog verloren, waarna we laatste stonden. Daarna
hebben we het roer om weten te gooien en mede door een
goal van Thijs-Jan Hut tegen hoogvlieger O.N., die nota
bene bij winst de periode titel konden pakken , ons veilig
gespeeld. We hadden ontzettend gepiekt, wat ook te zien
was in de laatste wedstrijd, waarin de focus van de laatste tijd verdwenen was en we er met 7-1 af gingen. Toch
maalde daar toen niemand om, omdat we het op karakter
geflikt hadden.

Met A1 wonnen we de beker en het kampioenschap, één
van de mooiste seizoenen. We kwamen op weg naar die
bekerwinst in een penaltyserie terecht. In de week ervoor
schoot Sjaak Polak in eveneens een penaltyserie FC Twente naar de halve finale, uit tegen Vitesse. Daarom zei iedereen tegen me dat ik ‘Sjakie’ was, een naam die is blijven
hangen. Jaren later speelde ik de wedstrijd DES – FC Twente, waarbij de Sjakies samen op de foto zijn gegaan.
Als ik ergens voor ga, ga ik er ook helemaal voor en moet
het goed gebeuren. Op het werk plan ik veel en moet alles
perfect geregeld zijn. Daar staat tegenover dat ik thuis veel
meer de touwtjes laat vieren. Ook bij het reizen laat ik niet
veel aan het toeval over. Ik regel wat ik in de hand heb. Al is
het ook wel een beetje zoals de wind staat. Toen ik bijvoorbeeld net bij de selectie kwam, was ik bloedfanatiek. Als
iemand zich ziek afmeldde, moest dat geen lulsmoes zijn.
Ook wanneer iemand verzaakte, kon hij de wind van voren
krijgen. Daarin ben ik met de jaren wel meer in gaan relativeren. Je kunt wat mij betreft nog steeds niet verzaken, dat
is een basisprincipe. Toch baalde ik vroeger minstens tot
zondag van een
nederlaag, waar er
in de laatste seizoenen ook bij een
nederlaag de vlag
uit kon in de kantine. In totaal ben
ik drie keer geholpen aan mijn knie.
Twee keer een
meniscus en een keer de kruisband. Vooral de kruisband
was het dieptepunt in mijn carrière. Ook heb ik in die jaren
twee keer een wereldreis gemaakt en heb ik stage gelopen
in Zuid-Afrika en Curaçao. Wel kwam ik altijd sterker terug
na deze perioden, wat ook met karakter te maken heeft.

Slot
In al de jaren selectie heb ik me ingezet voor het G-Team,
clubblad, mini’s en als scheidsrechter. Voor alles waar je
energie in stopt, krijg je iets terug. In het boekje dat ik kreeg
bij mijn afscheidswedstrijd staan veel mooie woorden. Ook
opvallend vaak dat
ik ‘mezelf’ moet
blijven. Dit zegt
wat over hoe ik
dingen beleef en
dat ik mijn emoties soms laat
zien. Het afscheid
van de selectie
is zeker geen afscheid van de club. Nu voetbal ik eens per drie weken bij de
35+ waar ik op het middenveld gezet wordt, zodat ik mijn
energie toch kwijt kan en blijf ik actief bij de mini’s en het
magazine.
Uiteindelijk is het Martin gelukt om in de hardloopwedstrijd
voor het interview zijn eerste PR van dit jaar aan te scherpen tot een klinkende 1:28:42 op de halve marathon. Waarop hij laat weten: ”Dat mag ook zeker in het interview!” Het
toont aan dat de immer fanatieke ”Sjakie nog lang niet is
uitgedraafd.
GH

Als ik ergens voor ga,
ga ik er ook helemaal voor
en moet het goed gebeuren

Doelen stellen
Alles in het belang van het team. Ik heb weleens een hele
tweede helft warmgelopen omdat het nodig was. Het
teambelang is groter dan Martin Bronsvoort. Ik ben transparant en weet heel goed dat anderen meer technisch in-
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zicht hebben. Ik ben er om de mensen aan te sturen. Ik hou
mezelf scherp door altijd doelen te stellen (vorig jaar was
dat het kampioenschap): dat ik fit wil blijven en dat ik over
twee dagen een PR ga lopen. Een iets groter doel is dat ik
dit op elke afstand tot de marathon een PR ga lopen. Ook
bij Vitens wil ik een keer iets anders gaan doen, niet per
se hoger, maar mezelf blijven verbreden vind ik belangrijk.
Als alles maar kabbelt, begint het te prikkelen, dan denk ik
dat het weer tijd is voor iets nieuws. Voor mijn gezin zijn
de doelen minder SMART. Zo wil ik ze gewoon het beste
geven. Ook op reisgebied staan er alweer doelen in de steigers, dit blijf ik ook met kinderen doen. Zo zijn we vorig jaar
naar Canada geweest met zijn allen, wat ook wel een land
is dat daarvoor geschikt is.
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Squadra di calcio D.E.S.
IBZ

Raadgevend
Ingenieursburo

Ontwerpen,
berekenen,
en tekenen
van constructies

Regali:

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

TRENTACINQUE + COMPETIZIONE

24 Maggio 2019
Parco Sportivo Gagelman

Grande lotteria

della Pizza

Ruota della fortuna
Reso Possibele da:

Casa
Stromboli
Grote pizza-verloting
met het rad van fortuin
mogelijk gemaakt door:
Casa Stromboli

De opbrengst van de
pizza-verloting gaat naar:

in Foresta del Dottore Nijverdal
Vonderweg 27, 7468 DC ENTER
Telefoon: 0547-386100
E-mail: info@rikkertafbouwgroep.nl
Internet: info@rikkertafbouwgroep.nl

Voetbalvereniging D.E.S.
presenteert:
Intersport Ramon Zomer 35+ Voetbalcompetitie
vrijdag 24 mei 2019
Sportpark Gagelman in het Doktersbos Nijverdal
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sfeeracties en support
rondom trainingen en
wedstrijden des 1
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Rabo Clubkascampagne
levert maar liefst
€ 1700,- op!
De Rabo Clubkascampagne heeft dit seizoen ruim € 1700,- opgeleverd.
Onze penningmeester Hans Lohuis was zaterdag 13 april namens vv DES
aanwezig bij de uitreiking van de cheque in het centrum van Nijverdal. Elke
stem die de leden van de Rabobank afgelopen weken mochten uitbrengen
was uiteindelijk € 3,35 waard.
Hans ontving uit handen van de Rabobank een schitterende cheque van
€ 1203,35. Mede dankzij het ‘geluk’ van Hans Lohuis werd het bedrag
nog opgehoogd met maar liefst € 500,- doordat Hans bij het drukken op
een knop het ‘gouden gelukje’ in de wacht sleepte! Hiermee kwam het
totale bedrag uit op € 1703,35.
Wij willen de Rabobank en haar leden die op voetbalvereniging DES
hebben gestemd hartelijk bedanken voor dit mooie bedrag.

Nieuwe reclameborden
rondom veld 1
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De afgelopen tijd hebben de mannen van de sponsorcommissie het aantal reclameborden rondom het hoofdveld uitgebreid met een aantal nieuwe exemplaren.

me te maken en direct de sport binnen onze vereniging
te bevorderen. Door het vele bezoek op ons sportpark is
de attentiewaarde hoog.

Voor u als bedrijf bieden de reclameborden rondom het
hoofdveld en/of kunstgrasveld u de mogelijkheid recla-

Informeer via sponsorcommissie@vvdes.nl naar de mogelijkheden.

ZAKELIJK LEASEN?
PRIVÉ LEASEN?
AUTO/BUS HUREN?

Autolease Twente combineert de schaalvoordelen van een grote landelijke
leasemaatschappij met de persoonlijke
benadering van een regionaal opererende
onderneming. Als het je aanspreekt om
een contactpersoon te hebben, bij wie je
altijd kunt aankloppen met jouw vragen
en/of problemen, ben je bij ons aan het
juiste adres. Door deze aanpak zijn wij
een flexibele en daadkrachtige partner
in mobiliteit!
Autolease Twente is een universele
leasemaatschappij en maakt deel uit
van Autogroep Twente, met vestigingen
in Almelo, Hengelo en Enschede.
Door deze goede regionale dekking
binnen Twente kunnen wij jou met
alle mobiliteitszaken van dienst
zijn.
+ 31 (0)74 - 20 20 111

autoleasetwente.nl

Column:

Zenuwpoepjes
voor iedere wedstrijd
Wanneer je wel eens naar een live voetbalwedstrijd kijkt,
zie je vaak de gespannen koppies van de spelers voorafgaand aan de aftrap. Iedere wedstrijd weer moeten zij
presteren, laten zien wat zij kunnen en de 3 punten weer
in de tas mee terug nemen. Logisch dat er wat spanning
op staat, er staat immers veel op het spel. Niet alleen voor
de club, maar ook voor de speler zelf, gezien de meesten
ook spelen om hun pensioen te waarborgen. Maar als dit
zo zou zijn, dan zou er op lager niveau nooit spanning zijn.
En dat is geenszins waar.

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

Telefoon (0548) 61 05 55

|

Internet www.keulen.com

Het is een mooie zonnige lentezaterdag, het elftal waar ik
in voetbal staat ergens in de middenmoot en in principe
spelen we nergens meer om. Ondanks dat er niets op het
spel staat, ondanks dat ik voetbal voor mijn plezier, gaan
mijn gedachten op vrijdag al richting de wedstrijd. We voetballen om 14:30 uur thuis en wat wil het geval, we mogen
zelfs op het hoofdveld (voor voetballers met twee linkervoeten en een techniek van een houten teddybeer is dit
niet gebruikelijk). In mijn hoofd maak ik al een schema: rond
9 uur ontbijten en dan omstreeks 12 uur een bordje pasta.
Terwijl ik dit denk, tik ik mijzelf tegen mijn hoofd. Doe niet
zo stom man, je speelt op ongeveer het laagste niveau van
Nederland. Ondanks deze tik zit ik zaterdagochtend toch
om 9 uur aan mijn ontbijt. Heel toevallig hebben we gisteren pasta gegeten en er is nog precies één bordje pasta
over. De tijd verstrijkt en naarmate de tijd verstrijkt, merk

ik dat ik de kraan bijna leeg gedronken heb (genoeg vocht
schijnt te helpen tegen kramp (zeggen ze)). Mijn vriendin
attendeert mij erop dat ik steeds meer heen en weer drentel en wel heel vaak naar de toilet moet. ”Je bent toch niet
zenuwachtig?”, vraagt mijn vriendin. ”Niet zenuwachtig?
Ondanks het niveau, de stand enzovoort, ben ik nog steeds
iedere wedstrijd zenuwachtig. Ik eis van mijzelf het beste
uit mijzelf te halen en hoop dat ik het team kan helpen aan
de overwinning”, zeg ik tegen mijn vriendin, die bevestigend
antwoordt. Ze snapt het wel en zou het zelf ook hebben.
Het maakt niet uit op welk niveau ik speel, ik wil altijd het
beste uit mijzelf halen en dan leg je jezelf druk op.
Voor mij is er echt niets meer te winnen in het voetballen.
Ik ga nooit een transfer maken en al helemaal niet mijn
pensioen bij elkaar voetballen. Toch voel ik iedere wedstrijd
spanning en ik denk dat ik echt niet de enige ben. Ondertussen voetbal ik al bijna 20 jaar en toch heb ik zelden om
mij heen gehoord dat er spanning is (of ik luister niet goed,
ik blijf wel een man hè ;)). Daarom ben ik nieuwsgierig of jij
wel eens spanning ervaart voor een wedstrijd of misschien
net als ik voor iedere wedstrijd?
PM

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