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VAN DE REDACTIE

Een rustige periode tussen het einde van het seizoen en het begin van de
vakantie. De afgelopen tijd werd er een aantal activiteiten georganiseerd
om de competitie af te sluiten en je voor te bereiden op een welverdiende
rustperiode. Een mooi moment om even onderuit te zakken met de laatste
InVorm van dit seizoen.
In deze editie interviews met een aantal echte DES’ers. We hebben o.a.
een interview met Joop van Keulen, Harry Poorterman en Ivo Mooibroek.
Ook hebben we een bezoek gebracht aan de familie Heerdink. Daarnaast
besteden we in deze editie aandacht aan het afscheid van Pieter Rozema.
Al met al wederom een gevarieerd magazine dat het lezen en het bekijken
meer dan waard is. Allen een fijne vakantie gewenst. Geniet!
PN
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van de
voorzitter
PIJNVRIJ
BEWEGEN?

Het seizoen 2018-2019 is ten einde, dus we kunnen
even genieten van een rustigere periode, waarin vakantie en andere leuke zaken meer aan de orde zijn
dan het bezig zijn met voetbal en/of onze vereniging.
Als we terugblikken op het afgelopen seizoen, kunnen
we uiteindelijk tevreden zijn. Diverse kampioenschappen werden gevierd en ons vlaggenschip kon zich handhaven. De afsluitende activiteiten waren een ongemeen
succes, waarbij de saamhorigheid binnen onze vereniging duidelijk zichtbaar was. Hulde aan alle DES’ers,
maar met name aan alle vrijwilligers, die het gehele
seizoen voor ons klaar hebben gestaan en ook aan het
einde nog vol energie hun steentje bijgedragen hebben.
We kregen de beschikking over een kunstgrasveld en
daar zijn we ontzettend blij mee. Het pilotveld van Ten
Cate gaf na de ingebruikname een niet gewenste veldkwaliteit te zien: te veel gladheid en de ballen vlogen
soms alle kanten op en dat lag niet aan de kwaliteiten
van de gebruikers. Met de Gemeente en Ten Cate is continu gecommuniceerd over de kwaliteit van het kunstgrasveld, mede in samenspraak met vertegenwoordigers van Hulzense Boys, dat met dezelfde problematiek
kampte. Een aantal weken geleden is het veld van Hulzense Boys voorzien van ander (beter) zand, wat voor
meer grip (minder gladheid) en noem het maar betere
”ballijnen” moet zorgen. De reacties bij Hulzense Boys
zijn op dit moment louter positief. De werkzaamheden aan ons kunstgrasveld zouden begin juli afgerond
moeten zijn, dus in ieder geval ruim voor aanvang van
de nieuwe competitie. Daarmee hopen we definitief van
de klachten af te zijn, zodat in het nieuwe seizoen een
optimaal gebruik van onze accommodatie mogelijk is.

door duurzaam (optimale isolatie) glas en sinds een
aantal weken beschikken we ook over zonnepanelen.
De buitenzijde heeft een schilderbeurt ondergaan en in
de kleedkamers wordt de laatste hand gelegd aan het
opknappen van tegelwerk e.d. Fantastisch werk, uitgevoerd door mensen met clubliefde. Onze dank daarvoor
is groot.
Vanuit het Bestuur kunnen we verder melden dat
het sleutelbeheer is overgedragen aan ons bestuurslid Accommodatie Evert van der Steege en dat alle financiële zaken inmiddels opgepakt worden door onze
penningmeester Hans Lohuis. Ook de overdracht voor
wat betreft Materialen naar Adriaan Harmsen heeft
plaatsgevonden. In het najaar staat onze ALV gepland
en volgen we ons aftreed- en/of herkiesbaarschema.
Bestuurslid Voetbalzaken Ronald Scholten en ondergetekende zijn in ieder geval aftredend, maar over
herkiesbaarheid aan wordt nog nagedacht. Daarnaast
heeft onze secretaris Harry van Driel laten weten dat
we op zoek moeten naar een geschikte vervanger. Dit
is niet eenvoudig, dus tips en het melden van eventuele
kandidaten zijn van harte welkom.
Aan het begin van het nieuwe seizoen gaan we een
Gedragscode introduceren. Naast ons reeds jaren bestaande document ”Normen, waarden en respect”
vinden we het tijd alle relevante onderwerpen in een
Gedragscode onder te brengen en deze breed bekend
te maken en te handhaven.
We wensen iedereen een hele fijne vakantieperiode toe
en we zien u graag terug in het nieuwe seizoen.
Met vriendelijke groet,

Onze commissie Accommodatie is het afgelopen seizoen ook weer druk gewest met diverse verbeteringen,
zoals het vervangen van alle ramen in de bovenbouw

voorzitter vv DES
Henny Broekman
5

10 vragen aan
Gerben Hekman
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?
Als klein jongetje volgde ik DES al. Ik woonde op steenworpafstand. Mijn vader Bats Hekman was supporter en zijn
broers Henk, Jelle en Rudolf speelden al bij DES. Weinig
keuze voor mij dus. Het voetbal van vroeger en nu kun je
niet meer met elkaar vergelijken. Net als in de maatschappij gaat het nu veel sneller dan vroeger. Vroeger was er
voor de jeugd alleen ”het voetbal op zaterdag”. Nu hebben
mensen zoveel andere mogelijkheden en interesses. Ook
het clubleven zal zich hierop moeten aanpassen.
DES had in de jaren zestig een bijzonder goede generatie
voetballers. Zowel DES 1 als DES 2 speelde op het hoogste
niveau. We hebben wel eens de neiging om dat met nu te
vergelijken. Niet altijd terecht, laten we vooral trots zijn op
wat we toen hadden en vooruitkijken naar wat we nu kunnen bereiken met de huidige generatie voetballers.

Bekijk je alle wedstrijden van DES 1?
Bijna alle wedstrijden, thuis en uit samen met Henk Scholten en Gerard Calkhoven, af en toe met Peter Calkhoven.
Dinand Goossen ging dit seizoen niet mee wegens zijn
knie-reparatie.

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

Kun je vertellen wat DES voor je betekent?
Veel! Het is een deel van mijn leven. Vroeger samen
voetballen en een biertje drinken na de wedstrijd. Nu
met dezelfde mannen de wedstrijden kijken, een
biertje drinken, bitterballetje, slap ouwehoeren.

Wie is je favoriete DES-speler uit het 1e elftal van
afgelopen seizoen en waarom?
Leon Galgenbeld. Niet omdat hij de beste is, maar altijd hard werkt, nuttig en positief is en nooit zeurt,. Hij
zou volgend jaar zomaar een belangrijke rol kunnen
spelen. Samen met alle aankomende, maar onervaren talenten.
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Wie is de beste DES-speler ooit en wat maakte
hem zo bijzonder?

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

Onmogelijk een antwoord op te geven. Maak maar
eens een keuze uit: Ben van de Velden, Herman Mensink, Harrie Poorterman, Dick Bergman, Hannes Joel,
Mark Kiel. En dan zijn er ook nog vele die ik nooit bewust heb zien voetballen. Eén speler wil ik er toch uitlichten: Pieter Rozema, zeker 10 jaar de beste speler
van DES en altijd bij DES gebleven. Iets wat ook heel
bijzonder is tegenwoordig, deze Clubliefde!

Ik heb vertrouwen in komend seizoen en in
de nieuwe trainer. Hij laat zich volop zien
bij de wedstrijden van DES 1, uit en thuis.
In de wandelgangen hoor ik dat hij ook
regelmatig te zien is bij A1, of hoe dat
ook heet tegenwoordig (vroeger was
alles beter). Het zal een lastig seizoen worden, waar er veel andere (jeugd)
spelers moeten worden ingepast. Dat zal
zeker van invloed zijn op de resultaten.
Handhaving zal het eerste doel moeten
zijn. Komende seizoenen, met de huidige en komende talenten, kunnen er
stappen gezet worden, naar misschien wel
een hoger niveau.

Wat is de meest memorabele wedstrijd die je ooit
van het 1e elftal hebt meegemaakt?
Het laatste kampioenschap is me zeer bij gebleven!
Waar de Volharding een straatlengte voorstond en
DES de laatste wedstrijd won. Iedereen op en naast
het veld wachtte op de verlossende uitslag. De Volharding verloor en DES kampioen!

Wat vind je van het afgelopen seizoen van DES 1
en wat verwacht je van het komende seizoen?
Vooral opluchting aan het einde en af en toe best
een goede wedstrijd en dan weer drama. Positief was het optreden van een aantal jeugdspelers.
Jochem Top begon aarzelend, maar ontwikkelde zich
in de laatste wedstrijden prima. Mathijs Geugies
heeft laten zien onder moeilijke omstandigheden
(erop of er onder tegen Voorwaarts) een heel goede
wedstrijd te kunnen spelen. Ook de andere jeugdspelers geven hoop voor de toekomst. Van Jurre hoop ik dat hij zich doorontwikkelt tot een echte
spits, die we sinds Wissink niet meer hebben gehad.
Verder hoop ik op een snelle terugkomst van Alex
Tatranov, die we al veel te lang hebben moeten missen
door een zware blessure.

Persoonlijk hoop ik dat onze club haar
eigen(wijs)heid behoudt. De zaken bij
DES zijn meestal prima geregeld, we
hebben een pracht sportcomplex, een
geweldig en gezellig clubhuis met terras. Veel vrijwilligers, nog steeds in
deze tijden, en zelfs eigen barpersoneel. Logisch dat andere clubs hier
weleens jaloers op zijn. Laten we de
komende jaren hopen dat ook het
voetbal naar een hoger niveau
zal gaan. Ik wens onze nieuwe
trainer Randolph de Fretes heel veel
succes.
CF

Wat was de mooiste/beste wedstrijd van dit seizoen?
Tja, tegen Voorwaarts, waar we ”ons” min of meer veilig
speelde. Niet de beste of mooiste, wel de spannendste en
DES1 toonde karakter waardoor ”we” wonnen door een
prachtig doelpunt van Pieter. En natuurlijk de Derby tegen
onze geliefde vijand de Volharding.
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Harry Poorterman

Vrije trappen
die Messi nu maakt,
die maakte ik
vroeger ook
Wie kent hem niet? Die fanatieke man die wekelijks nog bij onze vereniging komt. De man die 78 keer scoorde
voor DES 1 in 297 wedstrijden. De man die bevlogen is van voetbal en de man die deel uitmaakt van het beste
DES-team aller tijden: Harry Poorterman.

Harry in actie tijdens het seizoen 1986 - 1987 tegen Excelsior '31
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Levensloop DES
Toen hij net uit de luiers was en kon lopen, begon Harry
met voetballen. De bal speelde sinds die tijd een belangrijke rol in zijn leven. ”Ik woonde toen achter de muziekschool in het centrum van Nijverdal en voetbalde dagelijks
op het schoolplein”, dat herinnert Harry zich nog goed. ”De
voetbaluren na schooltijd hebben op moeten lopen tot 20
per week, dat kan niet anders.” Op het schoolplein heeft
Harry zijn techniek geleerd. Op 6-jarige leeftijd wordt hij
lid van DES.
Harry is altijd rechtsbenig geweest. Het is jammer dat er
in die tijd niet meer op twee benen werd getraind. Harry
zegt het niet met zoveel woorden, maar eigenlijk neemt
hij het de trainers van destijds nog wel een beetje kwalijk.
Harry vertelt dit namelijk met bevlogenheid én de overtuiging dat hij mogelijk verder was gekomen bij Twente
en in de voetballerij, als hij zich het voetballen met twee
benen eigen had kunnen maken. Harry ging als voetballer
door het leven als puur rechts, maar wel ging hij creatief
om met de situatie: ”ik gaf de ballen gewoon met de buitenkant en met mijn rechterbeen was niet zoveel mis.”
Sterker nog, Harry’s rechterbeen ontwikkelt zich als wapen. Schieten en het geven van een diepe pass worden
zijn kwaliteiten, alsmede het nemen van vrije trappen.
Als er een muur wordt gezet, is de bal voor Harry. ”Vrije
trappen die Messi nu maakt, die maakte ik vroeger ook”,
lacht Harry. Zijn minder goede kant was verdedigen. ”Ik
liet mijn man nog wel eens lopen.”
Harry doorloopt alle hoogste elftallen van de jeugd en
slaat C over en van B gaat hij vrij snel door naar A. Op
14-jarige leeftijd speelt hij in A en een jaar later, op
15-jarige leeftijd speelt hij zijn allereerste wedstrijd
in het eerste elftal. ”Ik viel in tegen Schoonoord en
schoot direct op de lat, dat waren vroeger nog van die
mooie vierkante palen.”
Een ander mooi moment dat Harry nooit meer vergeet, is dat hij met het Nijverdals elftal tegen FC
Twente voetbalt. ”Dat was ergens in de jaren ‘70.
We stonden met rust 1-2 achter en we verloren de
wedstrijd uiteindelijk met 7-1. Kas Woudsma, interim-coach zei toen: ”We pakken ze op conditie.”
Mooie humor, waar je bij had willen zijn. ”

Trainers

op 15-jarige leeftijd speelt
Harry zijn allereerste wedstrijd
in het eerste elftal
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In al die tijd komt Harry met
veel trainers in aanraking.
Trainers die stuk voor stuk
hun eigen kenmerk hadden.
Enkele trainers zijn hem
bijgebleven. Jan Verdriet uit
Hengelo had altijd heel veel
afwisseling in zijn training.

Herman Morsink was vooral een conditietrainer en onder
zijn leiding werd DES 1 kampioen. Het hoogtepunt van
Harry in zijn carrière bij DES.
Een anekdote van weleer: ”Ter voorbereiding van het seizoen in de tweede klasse zijn we naar Papendal geweest.
Na de trainingsdag dronken we gezellig een biertje. De
dag erna moesten we een vriendschappelijk wedstrijd
spelen. We ontsnapten in de late avonduren onze kamers
en gingen tot diep in de nacht de kroeg in, tot ongenoegen
van de trainer. Voorafgaand aan de wedstrijd werden we
getrakteerd op conditietraining. De wedstrijd ging verloren met 3-1. Wat waren we kapot aan het einde van dit
trainingsweekend. Prachtig.”
Met Dick Schneider had Harry een haat-liefdeverhouding.
Harry kwam wat meer op leeftijd en werd tot zijn onvrede
meer en meer gewisseld. De trainingen van Dick waren
erg sterk: twee keer raken, zeven tegen zeven en altijd
twee keepers. Ben Spanhaak uit Zwolle, was een sympathieke man, maar hij wisselde te veel. Zowel in spelers als
in systemen. En zo heeft Harry over elke trainer wel wat
te vertellen.
Jaar in jaar uit speelt Harry in het eerste. Al met al 21 jaar
en 297 wedstrijden. 78 goals worden er gemaakt. Het
mooiste doelpunt dat hem is bijgebleven is de 1-1 tegen
Enter Vooruit: vanaf het middenveld direct na de 1-0 de
1-1 scoren. Daarnaast maakt Harry deel uit van het beste
team van DES, iets waar Harry trots op is. Hij voelt zich
vereerd dat er destijds zo veel op hem gestemd is.
Na zijn carrière wordt Harry trainer van F1. Zijn zoon
Sjoerd speelt hierin. Hij volgt zijn zoon Sjoerd in alle elftellen tot en met A1. ”Ik heb dit zolang vol kunnen houden
omdat Sjoerd hier geen problemen mee had. Trainerspapieren heb ik echter nooit gehaald.”
Harry zelf houdt het een ruim jaar uit om niet te voetballen, maar dan begint het toch weer te kriebelen. Harry keert terug in het derde elftal en later in het veteranenteam. Half in de 40 stopt Harry in verband met een
heupblessure. Artrose. Een vorm van reuma die hem nog
dagelijks belemmeringen oplevert.

Zonen
De babyvoedingblikken werden vroeger bewaard. Oudste
zoon Onno moest daar doorheen dribbelen. Voetbal werd
eigenlijk nooit de sport van Onno, hij heeft uiteindelijk
voor basketbal gekozen. Jammer, maar hierin krijgt Onno
wel de volledige steun van Harry en Leny.
Onno loopt tegenwoordig hard en pakt regelmatig een podiumplek. Vroeger liep Harry de halve marathon in 1:24:50,
daar trekt zijn zoon Onno tegenwoordig de schoenen niet
eens meer voor aan. Dit tot balens toe van vaders.

Zelfs een spel met een
kleinkind wil ik winnen
Sjoerd heeft zijn hele jeugd bij DES gevoetbald, tot het
eerste elftal aan toe. Sjoerd lijkt als speler veel op vader
Harry. Sjoerd praat alleen minder. Hij heeft ook een sterke
pass en trap en is een vrijetrappenspecialist. Een gouden
linker, zoals zijn pa een gouden rechter heeft.
Sjoerd vertrekt in 2014 naar de Zweef. Daar wordt in die
tijd veel over gepraat. De zoon van een rasechte DES’er
gaat naar de Zweef. De reden dat Sjoerd naar de Zweef
ging was om zich op een hoger niveau verder te ontwikkelen. ”Dat je dat toelaat, Harry”, was een veelgehoorde opmerking. Zelfs opmerkingen als: ”als oe va dat had geweten, had ie zich omgedraaid in het graf…” werden gemaakt
en dit heeft Harry toch een minder gevoel gegeven. Maar
ja, wat kan Harry eraan doen? Ondanks dat hij nog wel
eens woorden had met toenmalige trainer Herman Hegeman bij DES, gaat Sjoerd hem achterna naar de Zweef.
Sjoerd is goed opgevangen bij de Zweef. Hij voetbalt zich
in de basis, wordt kampioen en keert na drie jaar weer terug bij DES. Helaas krijgt Sjoerd een zware knieblessure
te verwerken en kan hij vandaag de dag nog steeds niet
voetballen vanwege deze blessure.

Karakter en fanatisme
Harry was en is een man van karakter en machtig fanatiek.
Soms te fanatiek. Medespelers waren soms bang voor de
uitspattingen van Harry. En met enige zelfspot bekent
Harry dat hij soms ook écht te ver is gegaan. ”Om een wissel werd ik zo boos dat ik de prullenbak kapotschoot.” Dit
fanatisme heeft Harry tegenwoordig nog steeds, dat zie je
in de bevlogenheid van vertellen en in de voorbeelden die
hij geeft. ”Een potje badminton op vakantie geef ik niet
zomaar gewonnen. Zelfs een spel met een kleinkind wil ik
winnen. Met een familieweekend weg heeft mijn schoondochter mijn fanatisme ook duur betaald met een dikke
blauwe enkel.”
En Harry gaat nog even door, want zelfs met het mixtoernooi is het fanatisme van Harry ongepast en daarom doet
hij op voorhand niet mee. Leny zegt altijd: ”Ga toch fluiten.” Tegenwoordig geeft Harry gehoor aan dit signaal van
zijn vrouw.
Ook de dieptepunten in de carrière van Harry hebben te
maken met zijn eigen fanatisme. Schorsingen van respectievelijk twaalf en acht wedstrijden voor het geven van
een elleboog, het duwen van de grensrechter en voor dreigementen. Tegenwoordig zul je er wellicht voor opgepakt
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worden. Harry is hier zichtbaar niet trots op. Het zit er nu
eenmaal in.
In 20 jaar heeft Harry één competitiewedstrijd gemist.
Toen was hij een weekend op Texel en kon hij vanwege de
bootreis niet zomaar even terug. ”Ik leefde voor de voetbal
en ik zorgde gewoon dat ik er was.” Ook dat zegt wat over
de beleving en het fanatisme van deze man.

DES - SVVN, de derby’s

vrienden - tot ongenoegen van z'n vader - nog op hoog niveau in de zaal voetballen voor SVVN. "Pa belde mij op en
vroeg waar ik dacht mee bezig te zijn. Hij was niet blij en
vond dat ik niet voor de vijand uit kon komen." Harry hield
echter vol en speelde nog tien jaar met veel plezier in de
zaal. "Ook mijn vader kon er - nadat hij was wezen kijken
- mee leven en werd vaste toeschouwer. Aangezien deze
zaalactiviteiten synchroon met de veldvoetbalactiviteiten
plaatsvonden, werd bij
een matig of slechte wedstrijd ook vaak verwezen
naar Harry’s zaalactiviteiten. ”Dat heb ik altijd flauwekul gevonden.” Harry
weet in derby’s tegen
SVVN maar liefst 8 keer te
scoren en is daarmee topscorer in de derby’s.

De dieptepunten in de
carrière van Harry
hebben te maken met
zijn eigen fanatisme

"Mijn vrienden voetbalden
bijna allemaal bij SVVN.
Ik bij DES. Dat maakte de
wedstrijden altijd al bijzonder. Als de wedstrijd
op het programma stond,
werd er een week van
tevoren al veel over gepraat. Ik kan me nog een
wedstrijd aan de Ericaweg herinneren, waar 2450 man publiek op af kwam. Het
stond helemaal vol", vertelt Harry. Verliezen van de vijand
was geen optie: "Je werd van huis uit al opgejut voor de
wedstrijd. Ik weet nog goed dat ik op een zaterdagochtend
gebeld werd door mijn moeder. ”Je weet toch wel tegen
wie je vanmiddag moet, of niet?”, zei ze. Natuurlijk wist ik
dat, maar zo erg leefde het. Maar er was na die tijd vaak
niets meer te merken van vijandigheid. Je dronk gewoon
samen een pilsje." Harry Poorterman zou later met zijn

Uiteraard pikt Harry ook nog wel eens een wedstrijd van
het eerste mee. ”Ik ben blij dat ze erin gebleven zijn. Uiteraard heeft de stand alles te maken met de kwaliteiten in
het team”, aldus Harry. ”En ondanks dat we wellicht niet
voldoende kwaliteiten hadden moet DES gewoon DES blijven en zeker niet betalen”, voegt Harry toe.
Harry zal zolang hij kan nog wel bij DES blijven. Een man
van de club blijft een man van de club. Zeker voor deze
man, een man met een gouden hart, fanatiek, gestructureerd en gedisciplineerd. Een DES-man voor het leven.
Harry, bedankt voor een mooi’n oamd! En we spreken elkaar.
MB

Heden ten dage
Harry is noodgedwongen gestopt met voetbal door artrose in zijn heup. Ondanks dat komt hij de dagen tegenwoordig goed door. Sport kijken, festivals bezoeken, tuinieren en vrijwilligerswerk kosten voldoende tijd om de
dag te vullen. Harry verveelt zich geen moment. Zoonlief
Onno support hij regelmatig bij het hardlopen en met zijn
andere zoon Sjoerd speelt hij regelmatig biljart. Ook pas
hij op de kleinkinderen en haalt en brengt hij ze regelmatig van en naar school.

Naam: HAR
RY POORTE
RMAN
Geboren:
7-5-1954
Burgerlijke
staat: ge
huwd met
Leny, 2 zoon
s Onno (36)
en Sjoerd (3
Beroep:
2) en 4 klei
nkinderen
gepensione
Hobby’s:
erd.
wandelen,
fietsen, fest
ivals (blues
en hardrock
) bezoeken
en allerlei
verschillen
de sporten:
snooker,
basketbal,
Positie vroe
te
nnis en wat
ger:
erpolo
aanvallend
Wedstrijde
e middenvel
n DES 1: 29
der
7 stuks (197
Doelpunten
0-1991)
DES 1: 78
stuks
Favoriete cl
ub:
Feyenoord

Harry zittend rechtsvoor
in DES A1 1970

Harry na de wedstrijd tegen Enter Vooruit
in het seizoen 1977 - 1978

Harry, gehurkt 2e van rechts op
18 jarige leeftijd in DES 1 bij de opening van
het clubhuis op 24 juni 1972
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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.

kampioen: des 6
DES 6 is dit seizoen kampioen geworden van de 6e klasse.
Van de 22 wedstrijden wisten de mannen er 18 te winnen en
werden er 2 gelijkgespeeld en 2 verloren. De laatste wedstrijd
tegen SC Daarle werd in Daarle met 1-7 gewonnen, waarna het
feest losbarstte.

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

Kampioen en
bekerwinnaar: DES JO10-1
DES JO10-1 is zaterdag 25 mei voor 2e keer op rij kampioen geworden in de Hoofdklasse! Deze talentvolle groep
speelde de 2e seizoenshelft maar één keer gelijk. De overige 12 wedstrijden werden gewonnen! De laatste wedstrijd van het seizoen tegen Colmschate '33 werd met 9-1
gewonnen. Rens, Milan, Luuk, Levi, Quin, Tijl, Stijn en Yoek
wisten in 13 wedstrijden maar liefst 143 keer te scoren en
kregen 36 doelpunten tegen!

Ook bekerwinst voor DES JO10-1
Het fantastische seizoen van DES JO10-1 werd op zaterdag 1 juni op een passende wijze afgesloten, toen door
deze talentvolle groep jongens in Hengelo ook nog eens
de bekerfinale werd gewonnen. Op het terrein van Wilhelminaschool werd de finale tegen de leeftijdsgenootjes van
TVC ’28 uit Tubbergen met 7-2 gewonnen.
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Pieter Rozema
Het was een voorrecht
om zo lang voor DES 1
uit te mogen komen
Door de week is hij accountmanager bij Vaillant, maar in het
weekend ontpopt hij zich tot een ware rasvoetballer. Pieter is al jaren een steunpilaar en de onbetwiste aanvoerder
van DES 1. Zaterdagmiddag 8 juni werd er op sportpark Gagelman een afscheidswedstrijd georganiseerd voor Pieter
nu hij besloten heeft om na 17 jaar DES 1 te stoppen met
selectievoetbal.

Zijn dochter Rosa Lynn vindt het erg jammer dat haar vader
stopt met voetbal maar ze begrijpt het wel: ”Papa is nu te
oud voor voetbal. Als je aan het voetballen bent, lijk je heel
erg jong maar als je naar het werk gaat, lijk je heel erg oud.”
Zoals u ziet is Rosa Lynn erg wijs voor haar leeftijd. Wat
ze echt gaat missen zijn de leuke jongens bij papa in het
elftal en daarom verheugt ze zich dan ook op de eindbarbe-
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cue, waar ze kan spelen met Dex (het hondje van Sem van
Dartel). Het wordt Pieters laatste eindbarbecue van DES 1,
waar ongetwijfeld veel herinneringen worden opgehaald.
In de tweede editie van dit magazine (januari 2016) staat
eveneens een interview met Pieter. Hij werd toen geïnterviewd vanwege het feit dat hij zich mocht scharen bij het
illustere gezelschap dat meer dan 250 wedstrijden voor het
eerste elftal van DES heeft gespeeld. Toen gaf Pieter aan
dat hij misschien nog voor die 332 wedstrijden van Arjan
van Dijken zou gaan, maar dat dit zeker geen doel op zich
was. Een kleine 3,5 jaar verder kunnen we concluderen dat
de teller is blijven steken op een respectabele 353 wedstrijden waarmee hij met stip op één staat in het klassement
”meest gespeelde wedstrijden in DES 1”.
Pieter komt niet uit een typisch voetbalgezin. Zijn moeder
was een verdienstelijk en fanatieke basketbalster, dus het
is duidelijk waar Pieter het sportieve talent van heeft. Het
fanatisme en doorzettingsvermogen komt dan weer van
zijn vader, die vaak zei dat je nooit moest opgeven en er
alles aan moest doen om je doel te halen. De interesse
voor voetbal begon in zijn jeugd, zoals velen, met voetballen met de buurtjongens. Op het Rembrandtplein, vlak achter zijn ouderlijk huis aan de Banninksweg, bracht hij vele
uren door met onder anderen Martin Bronsvoort. Pieter
weet nog goed hoe hij Martin
zijn eerste voetbaltrucje leerde,
het befaamde ‘balletje- achterhet-standbeen’.

Vanaf de F-jeugd is Pieter al lid van DES en na een korte
pauze van twee seizoenen meldt hij zich weer bij DES. Nu
heeft hij zichzelf echter twee duidelijke doelen gesteld. Hij
is vastbesloten om een belangrijke waarde te worden van
DES 1, maar bovenal ambieert hij het aanvoerderschap.
Trainer Jan Post zag de potentie van Pieter en beloofde
hem ervoor te zorgen dat hij binnen afzienbare tijd in de
eerste selectie zou komen. Pieter: ”Jan Post was een trainer
die je kon raken, waardoor je extra je best deed. Je ging als
de brandweer, zoals hij het zelf zou verwoorden.” Door de
juiste begeleiding en persoonlijke adviezen wordt het einddoel sneller gehaald dan gedacht. Dit was het begin van
een glansrijke carrière in het eerste elftal.
Eénmaal in de senioren begon Pieter echter in het tweede
elftal. Pieter: ”Natuurlijk wilde je gelijk voor het eerste elftal
uitkomen en ik pikte mijn wedstrijden ook wel mee, maar
uiteindelijk is het voor mijn ontwikkeling goed geweest om
eerst te wennen aan de senioren in het tweede.” In het
tweede speelde Pieter echter ook een belangrijke rol. Zo
maakte hij deel uit van de selectie die, via de nacompetitie,
wist te promoveren naar de 2e klasse in de historische uitwedstrijd bij (het toenmalige) SSSE uit Eibergen.
Dat was ook het laatste wapenfeit, want sindsdien is Pieter van vaste waarde in het eerste elftal. In deze periode
heeft Pieter tien trainers versleten. Van deze tien trainers
hebben er drie een speciale rol
gespeeld.
Pieter: ”Henk Mennegat (20042007) was niet zozeer een goede veldtrainer, maar hij wist als
geen ander een team te smeden waar iedereen zich belang-

Concurrentie heb
je nodig om het
uiterste uit jezelf
te halen en nog
beter te worden
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rijk voelde.” Wat veel mensen inmiddels zijn vergeten is dat
onder Mennegat de achtste finales werden gehaald van de
districtsbeker, waar DES onder andere uitkwam tegen NEC.
Door Herman Hegeman (2010-2013) is Pieter een andere
voetballer geworden. ”Herman zette mij aan de linkerkant
neer in een 4-4-2 systeem, waardoor ik erachter kwam dat
ik ook doelpunten kon maken.”
Herman was een trainer die soms compleet kon doordraaien op het moment dat het niet ging zoals hij het voor ogen
had. Daarentegen was Herman ook de persoon die Pieter
meerdere malen spontaan belde om gewoon even te vragen hoe het met hem ging in de moeilijke periode na het
onverwachte overlijden van zijn moeder.
De meeste bijzondere trainer is echter Harry Warmelink
geweest. Bij Harry heeft Pieter weer plezier in het voetballen gekregen, nadat er enkele seizoenen om degradatie
werd gevoetbald. Harry is een trainer die zijn aanvoerder
een belangrijke rol in het teamproces toedicht. Pieter: ”Het
is ongelofelijk hoe vaak ik met Harry aan de telefoon heb
gezeten om de wedstrijden en trainingen (na) te bespreken.” Ondanks het vertrek van Harry zullen de twee contact blijven houden, omdat er na vier seizoenen ook een
vriendschappelijke relatie is opgebouwd.
Het is niet voor niets dat dit ook de trainers betreffen
waarmee DES de afgelopen 17 jaar de beste resultaten
heeft bereikt. Wat dat betreft heeft Pieter ook de eer gehad
om met vele goede voetballers samen te mogen voetballen. Spelers als Mark Kiel en Joost Bakker, waar Pieter als
jongeling tegenop keek en waar hij een natuurlijk respect
voor had. Pieter: ”Aan Mark heb ik in mijn beginperiode veel
gehad gezien zijn ervaring en zijn manier van coachen en
Joost Bakker was alleen al een genot om naar te kijken.
Die jongen kon iemand twee keer dollen op een vierkante

Het is belangrijk om
aandacht te besteden
aan de supporters.
Voor velen van hen
is DES 1 even belangrijk
als voor mij
meter.” Ook van technisch begaafde spelers als Koendert
Rook of Jan-Willem Staman kon Pieter genieten. Staman
was daarentegen ook een concurrent van Pieter, zowel qua
positie in het veld als in leeftijd. Pieter: ”Zo iemand heb je
nodig om het uiterste uit jezelf te halen en nog beter te
worden.” Op het moment dat je goede spelers om je heen
hebt die dezelfde spelopvatting hebben als jijzelf dan word
je als team ook beter. Zonder mensen tekort te willen doen,
heeft Pieter er altijd van kunnen genieten om bijvoorbeeld
met spelers als Marc Slettenhaar, Peter Voort, Anno Spenkelink, Sjoerd Poorterman of Thijs Broeze te voetballen.
En Pieter werd een betere en een completere voetballer.
Pieter is een speler die altijd vooropgaat in de strijd en het
uiterste uit zichzelf probeert te halen. Voetbal heeft zodoende ook altijd op nummer één gestaan. Vakanties werden om de (oefen)wedstrijden heen geboekt en weekendjes weg werden overgeslagen, óf Pieter kwam speciaal voor
de voetbal terug. Een verjaardag vieren is prima, maar niet
op het moment dat er getraind moet worden. Zijn fanatisme kenmerkt zijn karakter en heeft uiteindelijk ook geleid
tot het aanvoerderschap.
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DES 1 2003-2004

DES 1 2004-2005

DES 1 2005-2006

DES 1 2006-2007

DES 1 2007-2008

DES 1 2008-2009

DES 1 2009-2010

DES 1 2010-2011

DES 1 2011-2012

DES 1 2013-2014

DES 1 2014-2015

DES 1 2015-2016

DES 1 2016-2017

DES 1 2017-2018

DES 1 2018-2019

Als aanvoerder ben je het verlengstuk van de trainer, maar
je moet ook het respect van de groep hebben. Je bent aanvoerder binnen het veld maar ook daarbuiten. Binnen het
veld moet je soms slim zijn en kun je met bepaalde opmerkingen de scheidsrechter beïnvloeden. Pieter is er oprecht
trots op en heeft het beschouwd als een eer dat hij lange
tijd aanvoerder mocht zijn van de 15 á 16 beste spelers van
onze vereniging.

Buiten het veld heeft Pieter zijn rol als aanvoerder en boegbeeld van DES 1 ook altijd serieus genomen. Pieter: ”Het
is belangrijk om aandacht te besteden aan de supporters.
Voor velen van hen is DES 1 even belangrijk als voor mij.”
Het komt dan ook regelmatig voor dat Pieter de wedstrijd
nabespreekt met ‘De Stamtafel’. Ook vindt Pieter het belangrijk om langs te gaan bij condoleances van oud-DESleden om zijn laatste eer te bewijzen. Ook heeft hij regelmatig DES-coryfee Henk Klompenmaker bezocht in de
laatste weken voor zijn overlijden. Pieter heeft
zelfs zijn eigen scheerapparaat beschikbaar
gesteld, omdat deze in het Hospice niet voorhanden was. Als dank hiervoor heeft Pieter een
beeldje gekregen van Henk, dat een prominente
plaats heeft gekregen in Pieters eigen DES-museum. In dit ‘museum’, in een hoekje op zolder,
staan diverse foto’s, prijzen en mooie herinneringen uitgestald. Pieter heeft namelijk alle prullaria van zijn tijd in het eerste bewaard. Naast
oude clubbladen waarin hij vermeld staat, programmaboekjes en brieven van de KNVB (veelal
schorsingen maar ook een uitnodiging voor de

Ik had wel graag meer
prijzen willen winnen, maar
ik kan oprecht zeggen dat
ik er echt alles aan heb
proberen te doen
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Twenteselectie) heeft hij ook alle krantenknipsels bewaard.
Ook zijn er mooie (analoge) foto’s van een weekend in Bödefeld, waar Pieter van ‘de grote jongens’ leerde drinken en
belangrijker nog: klaverjassen. Tijdens de afgelopen seizoenen zijn er enkele wedstrijden van het eerste gefilmd. Op

Pieter

s'eige

n DESmuse

um

zich gaat het al vrij ver dat je een USB stick koopt en de trainer vraagt om de beelden hierop te zetten. Je bent echter
nog gekker als je vervolgens die wedstrijden ook nog terug
gaat kijken. Hieruit kunnen we ook concluderen dat Pieter
enigszins autistische trekjes heeft. Pieter geeft aan dat het
terugkijken van de wedstrijden op zijn zachtst gezegd een
realistisch beeld geeft van het bedenkelijke niveau van de
derde klasse zaterdag. Pieter: ”Ik zag mezelf in een situatie
waarvan ik dacht dat ik onder druk werd gezet, maar ik had
de bal met gemak nog drie keer hoog kunnen houden.
Naast de autistische trekjes heeft Pieter ook last van enig
bijgeloof. Dit heeft erin geresulteerd dat er elke zaterdag
een heel ritueel plaatsvindt alvorens Pieter drie kwartier te
vroeg op het fietsje stapt naar de voetbal toe. Elke zaterdag staat hij om een vast tijdstip op, waarna hij een bak
yoghurt met fruit neemt en volgens een vast stramien zijn
tas inpakt. Zijn vrouw Jorinde en twee kinderen Rosa Lynn
en Brent kijken er niet eens meer vreemd van op. Eenmaal bij de voetbal verplaatsen de rituelen zich richting de
kleedkamer. Daar worden met zorg in de juiste volgorde de
verschillende kleuren tape, een banaantje en de Snickers
klaargelegd. Daarna wordt alle tijd genomen om de kleren
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aan te trekken en uiteraard eerst de linkerschoen en dan de
rechter. Op het moment dat het shirt vol is gesmeerd met
dampo (van het juiste merk), heeft Pieter zijn teamgenoten
en de scheidsrechter al lange tijd laten wachten. De wedstijd begint immers toch niet zonder hem.
Ondanks meerdere verzoeken van andere verenigingen is
Pieter DES altijd trouw gebleven. Waar anderen een poging
hebben ondernomen om bijvoorbeeld bij De Zweef op een
hoger niveau te voetballen, wilde Pieter zo goed mogelijk
presteren met zijn eigen club. Pieter: ”Uiteindelijk had ik
graag meer prijzen willen winnen, maar ik kan oprecht zeggen dat ik er echt alles aan heb proberen te doen.”
Naast het voetbal heeft DES ook op sociaal en emotioneel
gebied Pieter veel gebracht. Pieter: ”Mijn moeder was één
van mijn grootste supporters. Helaas is zij veel te vroeg en
te plotseling overleden. Zij was een verdienstelijk en fanatieke basketbalster en ik weet zeker dat ik het inzettingsvermogen en prestatiedrang van haar heb. Het was een
hele moeilijke tijd, maar de steun vanuit de vereniging was
heel bijzonder. Tevens heeft het voetballen zelf ook bijgedragen aan het verwerkingsproces.”
Daarnaast zijn er ook vriendschappen ontstaan door de
vereniging. Zo zijn Jochem en Gijsbert Westrate goede
vrienden geworden en heeft Pieter een hele bijzondere
band opgebouwd met Arjan van Dijken. Pieter: ”Van Dijken en ik versterkten elkaar in het veld, maar ook in de
kleedkamer.” Hier verwijst Pieter naar de vele grappen die
ze hebben uitgehaald. Zo bedachten de twee dat het voor
Sinterklaas leuk is om een grote ingepakte makreel cadeau te geven en werd een teamgenoot bijna letterlijk blij
gemaakt met een dood vogeltje. Eén van de beste grappen is wellicht dat Pieter trainer Joop Jonkman als verslaggever van Tubantia had gebeld om een interview af
te nemen inzake de derby tegen SVVN. Bij het interview
hoorde uiteraard ook een foto en afgesproken werd om
de volgende dag om half zes af te spreken bij DES. Dit was
eigenlijk te vroeg voor Jonkman, maar hij zou wel enkele
uren snipperen om met zijn nette (trainings)pak op tijd
klaar te kunnen staan. Vanzelfsprekend is de fotograaf
nooit op komen dagen en in tegenstelling tot Jonkman
had Pieter de grootste lol.
Na zeventien jaar A-selectie komt nu het besef dat het afgelopen is. Maar waarom is het eigenlijk afgelopen? Pieter:
”Je merkt dat het fysieke herstel na een wedstrijd steeds
langer duurt. Daarnaast merk je dat de automatismen minder snel gaan en het frustreert dat bepaalde acties op een
moment niet meer gaan zoals je ze altijd deed.” Door sommigen worden verwijten gemaakt dat hij stopt, maar dat
kun je ook zien als compliment.
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Naam:
PIETER ROZEM
Positie:
A
middenveld
Aantal wedstri
jden: 353
Debuut:
augustus 2002
, DETO thuis
(beker, 2-5)
250e wedstrijd:
17 oktober 20
15,
Kloosterhaar uit
Laatste wedstri
(0-1)
jd: 25 mei 20
19, Juliana ’32
uit (1-2)

Pieter maakt zich geen zorgen over de toekomst van DES
1. Pieter: ”Het zal waarschijnlijk een overgangsjaar worden
met veel nieuwe spelers maar zo lang iedereen maar een
gezamenlijk doel voor ogen heeft.” Pieter kan ontzettend
genieten van jonge spelers als Jochem Top. Pieter: ”Die jongen heeft een goed karakter, is erg gedreven en leergierig.
Ik herken veel van mezelf in hem.” Pieter wil de jeugd meegeven dat ze vooral plezier moeten hebben in het voetbal
en dat je als speler vooral ook op gevoel en eigen inzicht
moet spelen. Je moet als voetballer vooral initiatief nemen
maar juist ook open staan voor kritiek.
En nu gaat Pieter voetballen in het befaamde DES 6 (volgend seizoen DES 5), met meerdere spelers waarmee hij
in het verleden in het eerste heeft samen gevoetbald. Pieter: ”Ik heb totaal geen verwachtingen en zal er vanzelf wel
achterkomen hoe het bevalt.” De komende weken zal hij in
ieder geval moeten wennen aan het feit dat er geen vaste
structuur is en dat hij zich niet hoeft voor te bereiden op
een nieuw seizoen.
Het was een fantastische tijd met mooie en blijvende herinneringen. Pieter: ”Het was een voorrecht om zo lang voor
het eerste elftal uit te mogen komen.”
TB
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kampioen: DES JO15-1
DES JO15-1 werd kampioen van de 2e klasse.
De kampioenswedstrijd tegen de leeftijdgenoten
van TVC ’28 uit Tubbergen werd met
maar liefst 23-1 gewonnen.

Kampioen: DES MO17-1
Na weer een fantastisch seizoen zijn de meiden voor de
3e keer ongeslagen kampioen geworden in de 2e klasse.
Ongeslagen, geen enkel puntverlies en een doelsaldo om
tros op te zijn. Alle tegenstanders werden weggespeeld
en al vroeg in het seizoen was duidelijk dat ze gewoon te
sterk zijn voor deze klasse. Als team gewoon hard voor
elkaar werken, altijd een tomeloze inzet (bijna Duits, tot in
de kleedkamer) heeft weer resultaat gehad. Kortom, een
fijn team om in te spelen met evenzo fanatieke, enthousiaste leiders. Daarnaast mag het altijd aanwezige publiek
niet worden vergeten, weer of geen weer!!

in de poule waar we speelden tegen teams uit de 1e en
hoofdklasse!! Een prachtig, goed georganiseerd toernooi
waar we vv DES weer hebben laten zien.
Hier hebben we laten zien dat we in het nieuwe seizoen
waarschijnlijk goed kunnen meekomen in de 1e klasse.

Toernooi Denemarken mooie afsluiting
fantastisch seizoen DES MO17-1
Ook werd er dit jaar weer een toernooi afgewerkt, deze
keer in Esbjerg, Denemarken. Hier zijn we 1e geworden
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juiste adres. Door deze aanpak zijn wij
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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
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Ivo Mooibroek in drie woorden:
Eigenwijs, vasthoudend en bevlogen
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Ivo Mooibroek
Plezier als grootste
drijfveer
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Alweer drie jaar geleden vierde ons Gteam haar 10-jarig
jubileum en inmiddels zijn vv DES en het Gteam onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is gewoonweg niet meer
voor te stellen dat vv DES geen team voor spelers met een
beperking in de gelederen heeft. Trainer van het eerste uur,
betrokken bij de oprichting in 2005 en absoluut één van de
drijvende krachten achter dit team is Ivo Mooibroek. Een
man die niet vaak op de voorgrond traint en liever achter
de schermen aan de touwtjes trekt. Hoog tijd om dus eens
met hem in gesprek te gaan over ‘zijn’ team, zijn drijfveren
en wat het begeleiden van spelers met een beperking nu
zo mooi maakt.

Wat was 13 jaar geleden je drijfveer om als begeleider
te starten bij het Gteam?
Tijdens een open dag werd het jeugdbestuur benaderd
door Ellen Nieboer met de vraag of het mogelijk was om te
onderzoeken of er binnen de voetbalvereniging DES draagvlak was om een team voor spelers met een beperking
op te starten. Destijds (2005) stond het Gteam nog in de
kinderschoenen en binnen de gemeente Hellendoorn was
er geen vereniging meer met een Gteam. Er werd dus een
werkgroep opgezet met een aantal enthousiaste mensen
die bij elkaar pasten en veelvuldig vanuit huize Kuiper bezig
waren met verschillende activiteiten.
Het Gteam is eigenlijk ook op die manier gestart en dit hebben we allereerst in overleg met het bestuur en daarna met
medewerking van de KNVB handen en voeten gegeven.

In maart 2006 zijn we toen begonnen met een kleine groep
spelers en een even zo grote groep begeleiders. Dit was
zo’n enthousiaste groep (zowel spelers als begeleiders),
dat we als gehele werkgroep betrokken gebleven zijn in de
vorm van begeleider bij het Gteam.

Waar ben je in al die jaren het meest trots op?
De groei en ontwikkeling van de spelers. Alle spelers zijn
door de jaren heen gegroeid in hun techniek en balvaardigheid. Sterker nog, ze worden nog steeds beter. Daarnaast
zijn deze spelers ook op fysiek en sociaal gebied ontzettend vooruit gegaan. Natuurlijk komt dit niet alleen door de
voetbal, maar ik weet zeker dat het er wel aan bijgedragen
heeft. Dat is toch fantastisch?
Met name de hechte groep is wel iets dat uniek is, dat horen we vaak terug vanuit de vereniging, maar ook op toernooien en vanuit andere verenigingen. Daar ben ik ook wel
bijzonder trots op.
Verder is het ook iets om trots op te zijn dat we voor spelers uit ons team een opstap zijn geweest voor een ‘transfer’ naar andere verenigingen of andere elftallen, waar ze
kunnen voetballen op hun niveau, met voor hen de juiste
uitdaging. En tevens zijn we trots op de vriendschappen
die ontstaan zijn door en vanuit het Gteam.

Ivo Mooibroek in drie woorden:
Eigenwijs, vasthoudend en bevlogen

Je zegt dat het een hechte groep is met vriendschappen die er ontstaan zijn. Kun je de groep van spelers en
begeleiders omschrijven?
Het is een gemêleerde groep spelers. De jongste speler is
ongeveer 12 en de oudste speler is 26 jaar. Daarnaast hebben we slechts één meisje en de rest is jongen. Dat loopt
allemaal prima en het is een hechte groep die elkaar steunt
en elkaar dingen gunt. Fantastisch om te zien hoe de oudere en meer ervaren spelers de jongere spelers begeleiden, ondersteunen en de bal gunnen.

Ook het begeleidingsteam is een topteam, dat past bij elkaar. In de loop der jaren zijn er toch wel een aantal wisselingen geweest, maar kwamen er zowel van binnen als
van buiten de club, elke keer weer nieuwe aanmeldingen
om onderdeel te zijn van de begeleidingsgroep. Dit is een
continu proces en vanaf het begin is er een goede chemie in
deze groep. Doordat we elke zaterdag met drie begeleiders
de training verzorgen, kunnen we onze aandacht verdelen
over de groep en deze splitsen op niveau. Daarnaast is er
ook een begeleider beschikbaar voor individuele aandacht.
Mocht er echt een keer iets voorvallen, dan kunnen we
altijd rekenen op de aanwezigheid van enkele ouders die
door de jaren heen de spelers ook zijn gaan kennen. Ook
vanuit deze groep ouders zijn er ondertussen al enkelen

Deze spelers zijn ook op fysiek en sociaal
gebied ontzettend vooruitgegaan. Natuurlijk
komt dit niet alleen door de voetbal, maar ik
weet zeker dat het er wel aan bijgedragen heeft.
Dat is toch fantastisch?
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overgestapt naar de begeleidingsgroep.
In tegenstelling tot andere teams binnen onze vereniging,
of zelfs de begeleiders van Gteams uit de omgeving beschikken wij over een hele grote begeleidingsgroep. Ik denk
dat dit ons team bijzonder maakt en tekenend is voor de
hele groep. Door deze grote begeleidingsgroep is een trainer ongeveer eens in de drie weken aan de beurt om een
training te verzorgen. Toch is er binnen deze groep wel een
bepaalde cohesie, waardoor we elkaar prima aanvoelen
en ervoor zorgen dat het voor de spelers helder, duidelijk,
gestructureerd en voorspelbaar is. Daarnaast hebben we
uiteraard af en toe een bijeenkomst met de begeleiding om
ook onze teamspirit te bevorderen.

Als je kijkt naar andere teams binnen DES: wat kunnen
zij leren van het Gteam?
De pure spelvreugde. Ze komen altijd met veel plezier binnen, doen hun uiterste best en genieten van de dingen die
lukken en die goed gaan. Gaat het mis, dan motiveren ze
elkaar met uitleg hoe het anders en beter kan en proberen
ze elkaar daar bij te helpen.
Tevens is er zeker wel een stuk fanatisme en willen zij ook
zeker winnen, maar niet ten koste van alles. De spelers zijn
naar elkaar en de tegenstanders toe sportief en gunnen
elkaar het beste. Verliezen gebeurt ook met regelmaat op
de toernooien, maar dan kunnen ze wel positieve punten
halen uit die wedstrijden of wat daaromheen gebeurt. Het
positieve zien, niet blijven hangen in een nederlaag en optimaal genieten van het feit dat je kan en mag voetballen,
daarin zit wel een leerpunt voor andere teams, denk ik.

Wie is Ivo Mooibroek
Al bijna 35 jaar een voetballer van de mooiste
vereniging van Nijverdal en omstreken. Bevlogen en betrokken bij de vereniging. In het verleden een aantal taken en functies gehad en
de laatste jaren bezig met het Gteam en daarnaast lekker een balletje trappen in het mooiste team van vv DES: DES 6. Dit af en toe afgewisseld met hardlopen en de sportschool, om
zodoende mee te doen aan de StrongManRun.
En verder genieten van een voorstelling of optreden in het theater, een avondje uit eten of
een gezellige avond in de kroeg.
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Zijn er nog zaken die je graag anders zou willen zien
rondom het Gteam?
Nee, niet echt. Zoals het nu gaat, is het prima. De randvoorwaarden zijn goed, de mogelijkheden die we krijgen binnen
de club zijn prima en de begeleiding is prima voor elkaar.
Als ik een klein puntje zou moeten noemen, dan is dat deze:
onze training eindigt om 10.00 uur, dus als de aansluitende
wedstrijd op het hoofdveld om 10.05 uur zou beginnen, is dat
voor zowel ons als de teams die na ons moeten iets relaxter.

Hoelang ga je nog door als begeleider?
Wat is jouw drijfveer hierbij?
Zoals het nu gaat, bevalt me dit prima en heb ik geen bepaalde termijn in gedachten. Het is elke keer weer een
genot om de training te geven, toernooien mee te maken,
feestavonden te organiseren, etc. Het plezier dat ik hier uit
haal, de dankbaarheid van spelers en ouders en de ontwikkeling van de spelers zijn de drijfveer om hiermee door te
gaan. Zeker als we deze groep spelers en begeleiders blijven behouden levert me dit elke keer weer veel plezier op
en kan ik dit zeker nog een aanzienlijke tijd volhouden.
RF
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Vonderweg 27, 7468 DC ENTER
Telefoon: 0547-386100
E-mail: info@rikkertafbouwgroep.nl
Internet: info@rikkertafbouwgroep.nl

kampioen: DES JO15-2
In navolging van DES JO15-1 is ook JO15-2 kampioen geworden. Ondanks dat de laatste wedstrijd van het seizoen
tegen nummer 2 Excelsior ’31 met 2-0 werd verloren, eindigden de rood-zwarten met een veel beter doelsaldo toch
als eerste in de poule.

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

Gezocht:
Nieuwe
coördinator
bezorging

Frank van Petersen heeft aangegeven
aan het einde van het volgende seizoen
2019 - 2020 te willen stoppen met de
coördinatie van de bezorging van InVorm.
4 keer per jaar haalt Frank de magazines
op bij Drukkerij Ponsteen en zorgt dat
deze bij onze bezorgers terechtkomen.
Daarnaast krijgt Frank via de ledenadministratie door welke nieuwe leden er
bij zijn gekomen en welke mensen het
lidmaatschap hebben stopgezet. Deze
wijzigingen geeft hij dan door aan de bezorgers. Per editie kost het dus een paar
uurtjes van je tijd.
Mocht je meer informatie willen, of je aan
willen melden als coördinator? Dan kan
dat via invorm@vvdes.nl
Redactie InVorm

37

DES-familie in beeld
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DE HEERDINKJES VINDEN
ZICHZELF FANTASTIsCH....
Op één van de warmste avonden van dit jaar denk ik terug aan afgelopen zondag. Een glimlach komt op mijn
gezicht als ik terugdenk aan de middag waarop ik een kijkje kreeg bij de familie Heerdink. Het idee was eerst om
tijdens de familiedag af te spreken. Maar dit paste helaas niet in de overvolle agenda’s van de Heerdinkjes. Daarnaast was de afspraak bij de kapper nog niet gemaakt en wilden ze er iets speciaals van maken. Een beter idee
werd geopperd. Ik zou zondagmiddag 23 juni langskomen, ze hadden dan toch een familiebarbecue en dan was
iedereen bij elkaar. Hierdoor ging ik ervan uit dat de Heerdinkjes uitgevlogen waren over Nederland, of wellicht in
het buitenland woonachtig waren. Jeroen was immers zeer reislustig en zijn jongere broer Michiel had ik denk ik
al ruim 25 jaar niet meer gezien. Volgens mij was het voor het laatst toen ik met mijn vader, moeder broers en zus
achter het gezin Heerdink plaatsnam in de kerk. Dus die zal ook vast ergens in een warm oord wonen.
BBQ
Ondanks dat mijn vrouw aandrong om vooraf toch wat te
eten, weigerde ik. Ik ging immers op bezoek bij de familie
Heerdink en er was een bbq gepland. Dus over de innerlijke
mens hoefde ik mij geen zorgen te maken. Vanwege praktische overwegingen spraken we af bij de enige dochter van
Jan (Heerdink), Marieke en haar vriend Rob van Egmond.
Terwijl ik me met mijn knorrende maag een weg baande

door het prachtige Rooie Dorp, zag ik dat bij ”De Geit” de
stamgasten zich vermaakten met de langsfietsende jonge
dames in hun weelderig wapperende rokjes. Een glimlach
kwam op mijn gezicht. Bij het zien van al dit moois besefte
ik dat ik me begaf op het terrein waar onze prachtige club
haar oorsprong had. Het kon geen toeval zijn dat ik vandaag weer op pad mocht om weer met een DES-familie in
gesprek te gaan. Fietsend door deze mooie wijk bereidde ik
me voor op het gesprek dat komen ging. Aangezien ik niet

Profile Baan | Boomcateweg 77, Nijverdal | 0548-614017
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het exacte adres wist van Marieke en Rob, besloot ik op
de bonnefooi op zoek te gaan naar hun woning en af te
gaan op de geur van hete kolen en een sudderend entrecoteje. Deze miscalculatie kwam mij bijna duur te staan.
Aangezien het een prachtige warme zondagmiddag was,
had het hele Rooie Dorp blijkbaar besloten om de BBQ aan
te steken. Ik heb veel naambordjes gezien op de deur van
DES-families: Zwiers, Ponsteen, Tijhof, Reitsma, Weststrate, maar Heerdink trof ik niet aan. Hoewel het bij deze
andere families ook erg gezellig leek bij de BBQ, besloot ik
toch om niet aan te haken. Toch maar even een appje in de
”groeps-app” met de vraag naar het exacte adres. Gelukkig reageerde Marieke snel en gastvrij. Nadat ze het adres
had doorgegeven, appte ze dat ik achterom mocht komen.
Toen ik de straat in fietste, zag ik net de wagen van onze
huiscateraar de straat uitrijden. De Heerdinkjes wonden er
geen doekjes om. Ze maakten er echt iets speciaals van,
bedacht ik me. De gedachte aan een heerlijk stukje zalm of
entrecote deed me watertanden. Ik liep de oprit van de woning van Rob en Marieke op, maar rook nog geen BBQ. Wel
hoorde ik een bekende stem. De persoon horend bij deze
stem (N.H.) had het weekend ervoor bij mij de koelkast met
Mythos-bier leeggedronken. Jan had in het app-verkeer
dat we voorafgaand aan dit gesprek al hadden aangegeven
dat er waarschijnlijk ook 2 mystery-guests bij aanwezig
waren. N.H zal er dan wel een van zijn dacht ik. Helaas trof
ik achter het huis ook geen gloeiend hete kolen. Wel kwam
op een lichte tred Jan Heerdink mij tegemoet trippelen (in
werkelijkheid bleef hij onderuitgezakt op de lounge-set

onder de veranda hangen). Zoals bij een BBQ hoort, genoot
hij van een ijskoud biertje. Naast hem zat zijn grote trots
Gina. Voordat ik Jan en Gina de hand kon schudden, gaf ik
Jeroen en Marieke een hand en bedankte Marieke voor de
gastvrijheid. Rob voegde zich inmiddels ook hevig transpirerend en lijkbleek bij ons gezelschap en gaf mij een klamme had. Ik had niet verwacht, dat hij zo opzag tegen dit
gesprek. Ik had immers aangegeven het lekker informeel
te willen houden. Dus die klamme handjes waren nergens voor nodig. Achteraf bleek dat Rob met zijn team een
weekend weg was geweest en speciaal voor ons gesprek
eerder was terug gekomen. Het bleke gezicht kwam dus
niet van de spanning, maar van een avondje doorhalen.
N.H. was inmiddels al huiswaarts gegaan. Waarschijnlijk
om zijn roes uit te slapen.

Scheidsrechter Heerdink
Ook maakte ik kennis met Tjarda, de ega van Jeroen, en
de reden voor vertrek uit Nijverdal. Tjarda en Jeroen wonen samen in Zwolle. Jeroen waarmee ik nog een blauwe
maandag samen heb gespeeld, is de oudste zoon van Jan
Heerdink. Jan is op zijn beurt weer de oudste zoon van
Henk Heerdink. Vader Henk die ervoor heeft gezorgd dat
voetbal zit bij de Heerdinkjes, was vroeger actief voor de
Twentse voetbalbond, en was gewaardeerd scheidsrechter
voor de KNVB. Door deze functies had vader en opa Henk
overigens weinig tijd om bij zijn zoon’s Jan en Henk te komen kijken, laat staan bij zijn kleinkinderen.
Naast de activiteiten voor de KNVB, hadden de ouders van
Jan ook een groentezaak. Hierdoor was de tijd nog spaarzamer.

Bombarda
Jan is al 52 jaar lid van DES en heeft in zo’n beetje alle
elftallen gespeeld. Hij kon op het middenveld en achterin
goed uit de voeten, maar ook voorin stond hij zijn mannetje. In de tijd dat hij spits was, was hij de topscorer. Tijdens
de wedstrijden gingen de kids mee, dus die kregen het
voetbal ook met de paplepel ingegoten. Zodoende was het
niet echt de vraag aan de kinderen welke sport ze gingen
doen, maar stond hetval vast dat ze gingen voetballen, en
wel bij vv DES. Jan is een man van de cijfertjes en heeft, zo
melden zijn kinderen, eerst alle archieven doorgespit, om
goed beslagen ten ijs te komen voor dit gesprek. Daarover
later meer. Zoals gezegd moest Jeroen bij de voetbal. Ondanks dat hij niet bestempeld werd als het grootste talent
van ons cluppie was Jeroen een welkome aanvulling voor
de teams waarin hij speelde. Jeroen doorliep de hele jeugd
bij DES en speelde het laatste gedeelte van zijn carrière in
diverse seniorenteams. Jeroen was net als zijn vader een
multi- ”talent”. In de spits waande hij zich soms als een
ware Bombarda. (Voor de jeugdigen onder ons: Bombarda werd
in Spanje geboren als zoon van een Italiaanse vader en Argentijnse
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moeder. Vanwege het beroep van zijn vader, die scheepsingenieur
was, verhuisde het gezin veel en hij heeft naast Spanje ook in Italië,
Argentinië en Venezuela gewoond. Door een uitwisselingsprogramma
in 1989 voor scholieren vanuit Venezuela verbleef hij bij ACV in Assen
waar hij in de A-jeugd kwam. Twee jaar speelde Bombarda in de jeugd
en soms in het tweede team van het Argentijnse CA Huracán, waarna
hij terugkeerde naar Nederland bij ACV en aan de HEAO ging studeren.
Na indruk te hebben gemaakt in het eerste team van de amateurclub
werd Bombarda ontdekt door FC Groningen. Daar scoorde hij in zijn
eerste twee seizoenen 32 keer. Hij ging vervolgens naar het Franse FC
Metz, maar kon daar slecht aarden. Na zeven wedstrijden en één treffer keerde hij weer terug naar Groningen. In 1998 verhuisde Bombarda
naar het zuiden van Nederland, hij ging spelen voor Willem II. In totaal zou Bombarda met 'De Tricolores' 108 wedstrijden spelen, waarin
hij 51 keer het net wist te vinden. "Der Bomber" zette vervolgens een
punt achter zijn loopbaan.)

Helaas verliep de voetbalcarrière van Jeroen wat minder
exotisch dan die van Der Bomber. Nadat hij een jaartje of
4 geleden op een vliegveld in Bangkok de liefde van zijn
leven Tjarda tegen het lijf liep, besloot Jeroen zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. In die tijd heeft hij
nog wel weer een keer nieuwe voetbalschoenen gehaald,
vertelde Tjarda. Maar deze schoenen hebben meer dan
1,5 jaar in de kast gelegen. Uiteindelijk besloot Jeroen om
aan het begin van afgelopen seizoen 18/19 toch weer de
draad op te pakken. Inmiddels woonde hij alweer een aantal jaar samen met Tjarda in Zwolle, maar het begon toch
te kriebelen. Het DES-vlammetje wakkerde weer aan. Na
8 wedstrijd in DES 7 werd dit team uiteindelijk opgeheven
en stierf de voetbalcarrière van een Jeroen een stille dood.
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De hoogtepunten uit zijn tijd bij DES waren vreemd genoeg
geen sportieve prestaties. Jeroen is net als alle Heerdinkjes
(zo onderstreept Tjarda) een echt podiumbeest. Als hij eenmaal op het podium staat, is hij helemaal vol van zichzelf.
De diverse acts die hij tijdens de playbackshow vertolkte
waren voor hem echt de hoogtepunten. Maar de vertolking
van Bennie Jolink sprong daar wat hem betreft bovenuit.
THE DES MASTERS
In tegenstelling tot haar broer was Marieke wel gezegend
met een goede dosis voetbaltalent. Marieke raakte na een
omzwerving bij het turnen en tennis uiteindelijk door het
schoolvoetbal ook bevlogen van het spelletje. Volgens de
man van de statistiek (vader Jan) heeft Marieke inmiddels
wel meer dan 250 wedstrijden in het damesteam gespeeld.
Ook heeft ze wel meer dan 100 doelpunten gemaakt. Marieke die begonnen was tussen de jongens in de E’tjes,
kwam uiteindelijk samen met o.a. Marije Nieuwenhuis en
Lisanne Calkhoven in het damesteam terecht. Jan, die in
tegenstelling tot zijn eigen vader wel veel bij zijn kinderen
ging kijken, was altijd erg (positief) kritisch, zo zegt hijzelf.
Als Marieke tijdens een wedstrijd 3 doelpunten had gemaakt, gaf Jan tijdens zijn analyse aan dat dit er ook 5 of 6
hadden kunnen zijn. Inmiddels kan deze balvaardige dame
gezien worden als één van de fundamenten van het huidige damesvoetbal bij DES. Doordat Jeroen met zijn bedenkelijke vriendengroep de ”DES MASTERS” geregeld bij huize
Heerdink de koelkast leegdronk, liep Rob van Egmond, die
na hoog beraad ook mocht toetreden tot deze vriendengroep, steeds vaker Marieke tegen het lijf. Uiteindelijk sloeg
de vlam over. Hoewel deze ontmoeting minder romantisch
was dan die van vader Jan, die zijn Gina via Vleesboek (eigen
woorden) ontmoette, of Jeroen die Tjarda ontmoette op het
vliegveld, is dit voetbal-stel al heel wat jaartjes samen.
Fotomodel
Inmiddels was ook de jongste telg uit gezin, Michiel met zijn
partner aangeschoven. Michiel had er een lange reis opzitten nam ik aan, gezien zijn late entree. Tijdens het gesprek
bleek echter dat Michiel woonachtig is in de Kruidenwijk en
binnenkort een woning betrekt aan de Julianastraat. Michiel, die op zijn beurt zijn partner Marjan via Tinder had
gespot, is het kortst verbonden geweest aan onze vereniging. Kijkend naar het afgetrainde lijf van Michiel vroeg ik
hem vol bewondering of hij nog aan sport doet. ”Jazeker”,
antwoordde hij: ”TRANSPORT.” Michiel wist het gesprek
over een hele andere boeg te gooien. De jongste zoon van
Jan had een druk leven. Een dag voor het interview had hij
nog een fotoshoot gehad samen met zijn partner Marjan.
Wie die Michiel kent, weet dat hij niet het type fotomodel
is. Toch enigszins benieuwd vroeg ik naar de toedracht van
deze shoot. Vol trots liet Michiel een van de resultaten van
de shoot op zijn smartphone zien. Michiel stond voor zijn
Marjan geposteerd. Zowel Marjan als Michiel had de han-
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den op de buik. Toen werd me één en ander duidelijk. Ze zijn
zwanger. Hoewel de buik van Michiel passend is bij zijn beroep, is het toch echt Marjan die de gelukkige moeder wordt
van opnieuw een Heerdinkje. Kort na deze onthulling buldert
”Opa Jan”: ”Snap je nu dat appje van die mistery-guests?” Ja,
maar er waren er toch twee?? ”Ja klopt, ook Jeroen en Tjarda verwachten een kleine.” Waarop Tjarda Jan als een ware
scheidrechter terugfluit: ”Wanneer komt dit artikel uit? Want
nog niet iedereen weet het.” Met het volume waarmee ”Opa
Jan” zijn aankondiging deed, weet inmiddels het hele ”Rooie
Dorp” het, maar dat terzijde. In juli, gaf ik geruststellend aan.
Tjarda gaf akkoord om het gesprek te vervolgen.
Zoals ik al aangaf, valt over Michiel als DES-speler niet veel
te vertellen. Tot de A-jeugd was Michiel lid van DES. Michiel, die in de beginjaren van zijn voetballoopbaan de bloemetjes die door de grasmaaier op het voetbalveld waren
achtergelaten voor zijn moeder plukte, fopte zijn ouders op
latere leeftijd, door te doen alsof hij getraind had. Op een
trainingsavond haalde zijn schone trainingskleding door de
modder, zonder ze aan te trekken, om niet veel later, zonder
ook maar een bal geraakt te hebben huiswaarts te keren.
Te veel stof voor één artikel
Toch mooi dat dit stel zo bij elkaar zit en ik de tijd had genomen om speciaal voor dit gesprek af te reizen naar Nijverdal. Inmiddels had ik al wel door dat de geplande BBQ niet
op deze locatie zou zijn. Laat staan dat ik daarvoor uitgenodigd was. Hoewel ik nog wel uren door kon praten met dit
prachtige stel -over Ajax en het Amsterdamse accent van
Jeroen, de hardloopschoenen van Michiel, over hun werk
als chauffeur, ambtenaar, verzorgster, intern begeleidster,
gymleraar of verzekeringsadviseur, of over de nooit afgeronde sportopleiding van Michiel- was de tijd schaars. Of
over Jan Heerdink, de scheidsrechter. De Heerdinkjes, ijdel
als ze zijn, hadden speciaal voor dit interview hun zondagse pakje hadden aangeschoten. Daarom drongen ze er bij
mij op aan om het interview af te sluiten met een aantal
actiefoto’s. Tijdens het nemen van deze foto’s door ondergetekende bleek maar weer eens wie van de aanwezigen
over het meeste talent beschikt. ( de conclusie mag u zelf
trekken). Uiteraard wilden ook de partners met hun” Heerdinkjes” op de foto. De kappersbeurt de dag ervoor was
immers niet voor niets geweest. Nadat alle aanwezigen op
de gevoelige plaat waren vastgelegd en de gevoelige plaat
door de strenge doch rechtvaardige jury was goedgekeurd,
bedankte ik de familie Heerdink en hun aanhang voor hun
openheid en gastvrijheid en stapte ik weer op de fiets naar
het even zo mooie Noetsele.
Gina, Jan, Jeroen, Tjarda, Marieke, Rob, Michiel en Marjan,
bedankt voor dit leuke gesprek en de leuke verhalen. De
barbecue houden we nog tegoed.
MF
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Joop van Keulen
Ik heb veel mooie
herinneringen aan
de voetbal
Van Keulen interieurbouw bestaat dit jaar 75 jaar. Een mooie reden om eens met Joop van Keulen een afspraak
te maken. Joop is een DES’er in hart en nieren en heeft veel voor onze vereniging betekend. Zowel op het veld als
buiten het veld heeft Joop zijn steentje bijgedragen. Van pupil tot A-selectiespeler en van sfeermaker tot voorzitter, Joop heeft het allemaal gedaan. Ook het bedrijf van Keulen interieurbouw is al jarenlang een trouwe sponsor
van onze club. Tijdens het afgelopen mixtoernooi is Joop hiervoor in het zonnetje gezet. En daarom toog ik op een
ochtend naar de van den Bergsweg, op uitnodiging van Joop. Uiteraard goed voorbereid voor dit interview en met
de nodige vragen op een A4 nam ik plaats in zijn kantoor. Nog voordat ik een slok van mijn koffie kon nemen en ik
nog nadacht over de openingsvraag, stak Joop van wal.
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75 jaar Van Keulen interieurbouw
Van Keulen is een echt familiebedrijf. In 1944
begon timerman Lammert van Keulen vanuit
zijn huis met zijn eigen meubelmakerij. Als snel
richtte hij zich op de interieurbouw. Via groothandel Schuitema kreeg Lammert de opdracht
om de Centra- kruidenierswinkels in te richten.
In de jaren erna groeide het bedrijf gestaag verder. Lammert van Keulen kreeg zes zonen, die
allemaal op enig moment in het bedrijf kwamen
werken. In 1986 krijgt het bedrijf een holdingstructuur. Van Hemert verkoopt zijn aandelen
en de broers Jan, Harry en Joop en worden ieder voor een derde aandeelhouder. Joop wordt
daardoor al op 28-jarige leeftijd Algemeen Directeur van Van Keulen Interieurbouw. Vandaag de
dag is Van Keulen Interieurbouw uitgegroeid tot
een bedrijf met acht productiehallen en met 500
medewerkers. Het is een toonaangevend bedrijf
met diverse specialismen op het gebied van supermarktketens, autoshowrooms en musea. Tot
vandaag de dag is Joop de Algemeen Directeur
en enig aandeelhouder, maar de derde generatie
Van Keulen loopt zich warm om het bedrijf voort
te zetten.

”Ik heb toch zoveel leuke dingen meegemaakt met voetballen. Ik heb er heel veel goede herinneringen aan. In 1995
ben ik weer zo gek geweest om mij aan te melden voor de
A- selectie. Ik was toen 35 jaar oud. In die twee jaar die
volgden heb ik zelfs nog een aantal keer met het 1ste meegespeeld. Mooi man, ik was gewoon superfanatiek. Ik was
namelijk op mijn 21ste gestopt met voetballen. Dit was in
1978. Ik was dat jaar net vader geworden en moest trouwen. Ik zat toen in het derde jaar van de HEAO (examenjaar)
en moest alles aan de kant zetten om te slagen. Nadat ik
mijn diploma had gehaald, ben ik aan het werk gegaan in
Amsterdam bij de VNU, een uitgeverij. Toen ik een jaar op
de advertentieafdeling had gewerkt, werd ik benaderd door
de directie van Van Keulen. Ze hadden in 1980 een bedrijf
overgenomen in Heiloo (bij Alkmaar) en vroegen mij of ik
daar aan het werk wilde gaan. De bedoeling was dat ik daar
eerst vijf jaar in de verkoop zou gaan en vervolgens vijf jaar
in het management plaats zou nemen. Ik zou dan na tien
jaar teruggaan naar Nijverdal om dan op mijn 38ste toe te
treden tot de directie van Van Keulen. Uiteindelijk liep dit
anders. In 1980 bleek dat de omzetcijfers zo slecht waren
dat er verlies werd gedraaid en dat het dus niet goed ging
bij Van Keulen in Nijverdal. Ik gaf direct aan dat ik eraan
mee wilde werken om dit weer om te draaien. In de jaren
daarop heb ik de leiding steeds meer naar mij toegetrokken. Wat dat betreft heb ik leiderschap in mijn bloed zitten.
Het is iets natuurlijks. We wisten de cijfers gelukkig weer
snel om te zetten naar winst en konden daarna het bedrijf
verder uitbouwen. In die tijd was Van Keulen Interieurbouw
een apart onderdeel. Dat omvatte toen alleen de montage en de handel en verkoop. Aandeelhouders waren Van
Keulen Beheer en Van Hemert Beheer. Op 1 januari 1986
hebben mijn twee broers Jan en Harry en ik een holding
opgericht en alle aandelen in handen gekregen. Daardoor
was alles weer onder één vlag en was het weer volledig een
familiebedrijf. Ik was dus toen op mijn 28ste jaar voor een
derde aandeelhouder en werd de algemeen directeur van
een bedrijf met 250 man. Wij zijn als familie daarna ook
weer terug naar Nijverdal verhuisd.”

Ik merk dat het erg prettig is om naar Joop te luisteren. De
vragen die op mijn blaadje staan laat ik nog even voor wat
het is. Joop vertelt verder.
”Ik weet nog goed dat ik net weer een week in Nijverdal
woonde toen de telefoon ging. Het was Joop van de Broeke: of ik zin had om zaterdag mee te doen met de veteranen tegen Enter Vooruit. Net voordat ik in 1978 was gestopt met voetballen waren we met het tweede kampioen
geworden. Ik had toen een mooie zwarte voetbaltas gekregen en die had ik nog steeds. Ik had hem alleen acht
jaar niet meer open gedaan. Maar omdat ik besloten had
om mee te doen heb ik snel de tas opgezocht en ja hoor,
daar zaten mijn voetbalschoenen nog in. En dus stond ik ’s
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middags met beschimmelde schoenen op het voetbalveld
in Enter. Voor mij was de cirkel toen wel een beetje rond.
Acht jaar geleden was mijn laatste wedstrijd ook in Enter
geweest (als wissel met het 1ste) en nu stond ik er weer.
En al had ik die zondagmorgen enorme spierpijn, ik was
blij dat ik weer terug was. Ik kreeg daarna een uitnodiging
om in de veteranen te komen voetballen. Toen was ik 29
jaar oud. Het was echt een elftal met oude mannen, onder
wie Henk Fransen, Wout Fransen en Johan Voshaar. Ik heb
vervolgens met heel veel plezier een aantal jaar in dit elftal gevoetbald. Maar op een gegeven moment kreeg ik een
telefoontje van Henk Hekman: of ik mee wilde doen met
het 2de. Dat vond ik gaaf
natuurlijk. Ze hadden 12
man en ik was wissel.
DES stond op dat moment
2de, met 1 punt achter op
BZSV. En dat was nu juist
de tegenstander deze
middag. In de tweede
helft kwam ik erin en wat
dacht je? 4-0 winst, twee
keer gescoord en twee
assists. Ik was helemaal
de gevierde man natuurlijk
en DES stond bovenaan.
Ze werden dat seizoen ook kampioen overigens. Maar dit
was voor mijn wel het moment dat het weer echt begon
te kriebelen.”
Joop is lekker op dreef en vertelt de ene anekdote na de andere. Ik probeer alles zoveel mogelijk op te slaan en te noteren. Mijn A4-tje met vragen ligt nog onaangeroerd op tafel.

voorbij ga krijg ik mij toch een schop op de enkels. Ik sta op
en loop naar die vent toe om verhaal te halen. Hij zette een
voet boven op mijn voet en wilde zeggen ”wat wol ie?” Dit
was de bekende druppel en ik gaf hem een kopstoot en hij
ging plat. Komt de keeper eraan rennen, bam: ook plat. Ik
zie Roel nog zo staan met zijn rode kaart. Ja, ik ga al Roel.
De week erop moest ik natuurlijk weer gewoon met de veteranen voetballen. Zaterdagochtend natuurlijk eerst even
de post gecheckt omdat ik die week eigenlijk een schorsing
van de KNVB verwachtte. En wat denk je? Er zat geen post
in van de KNVB, maar wel van de politie. Of ik mij die maandag wilde melden op het politiebureau, want die jongens
van VESOS hadden aangifte
tegen mij gedaan. De politie
is er die maandag de hele
dag mee bezig geweest en
ik heb daar mijn verhaal verteld. Een half jaar later kreeg
ik een acceptgirokaart: of ik
500 gulden wilde betalen, of
de zaak voor wilde laten komen. Ik heb die 500 gulden
maar snel afgetikt, maar
besloot wel om VESOS nooit
meer te sponsoren.”

Ik heb die 500 gulden
maar snel afgetikt,
maar besloot wel
om VESOS nooit meer
te sponsoren

”Toen een keer de wedstrijd van ons was afgelast, hadden
we besloten te trainen op zaterdag. Stonden we daar lekker
te ballen, kwam er ineens iemand van het 4de aanlopen.
Of ik nog even mee wilde doen, want ze hadden personele
problemen. Het 4de moest die zaterdag tegen VESOS en
had die week al eerder een inhaalwedstrijd tegen dit team
gespeeld. VESOS had toen met 4-0 gewonnen en was ook
de koploper. Ik weet nog goed dat Roel Fransen de scheidsrechter was. Ik kwam als rechtsbuiten in het veld, ging er
direct bikkelhard langs, voorzet precies bij Jurjen van Dijken
op het hoofd en boem: 1-0 voor. Kort daarop maakte VESOS
de 1-1, maar de goal werd afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel. En een stampij en een gedoe dat ze er van maakten. Ik kreeg een woordenwisseling met een aantal spelers
van hen en vertelde ze dat ze niet zo moesten zeuren. Ze
waren veel beter en moesten er gewoon één inschoppen.
Nadat ik één van de spelers had gevraagd of die misschien
ambtenaar was, sloeg de vlam helemaal in de pan. Ik hoorde de spits tegen de back zeggen dat hij wel bij mij zou
gaan staan en met mij zou afrekenen. Kort hierop kreeg
ik de bal, speel die spits uit en net op het moment dat ik er

Ik kom niet meer bij van het lachen. Wat een geweldig verhaal. Net als ik wil vragen hoe hij toch op zijn 35ste in de
A- selectie is beland, vertelt Joop verder.
In de vakantieperiode van 1992 was ik met Egbert van de
Broeke, Dick Bergman, Roland Kleinjan, Ronald Poelakker
en Eric Braker een beetje aan het voetballen tussen de velden. Ik had er zo’n enorme schik in, dat ik besloot het nog
een keer weer op een hoger niveau te proberen. Ik ben toen
naar Henk Hekman van de TC gestapt en ik mocht dat seizoen bij de A- selectie aansluiten op mijn 35ste . De trainer
van het eerste was dat seizoen net nieuw. Henk Hekman
uit Daarlerveen. In de voorbereiding kregen we een bosloop. Op een gegeven moment liepen we vanuit Hellendoorn terug door het bos. We kwamen door het zand, de
harde weg op en ik liep voorop. Maar wat denk je? Komt die
Freddy Top naast mij lopen en haalt mij in op de Duivecatelaan. Freddy was op dat moment denk ik 18 jaar ofzo. Toen
zag ik dat laatste bultje net voor het clubhuis en ik nam
mij nog een eindsprint jongen. Ik kon hem precies op dat
bultje inhalen en kwam uiteindelijk als eerste aan. Vervolgens wel achter de eerste de beste boom kotsen natuurlijk.
Maar lachen toch, ik als oudste die voorop aankomt.
Ik kwam uiteindelijk in het tweede elftal terecht, samen
met onder anderen Roy Hemmink. Op een donderdagavond komt Henk Hekman bij mij. Joop, wissel bij het eerste zaterdag, Excelsior uit. In dat seizoen speelde het eer-
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ste 2de klasse, net als Excelsior uit
Rijssen. Ik denk dat zal toch niet
waar zijn, maar ja hoor. Ik dus op
zaterdag mee naar Excelsior. Daar
zit de kleedkamer onder de tribune. Dus ik kom in mijn trainingspak de kleedkamer uit. Hoor ik
die Rijssense kerels, die ik van
de FC Twente businessclub ken,
roepen: ”Hé Joop, ben je de leider of zo?” En ik natuurlijk maar
lachen. En wat denk je? Valt na
5 minuten Dick Bergman geblesseerd uit en kom ik er dus
meteen in. Wat een wedstrijd.
Eindstand 4-3 voor Excelsior.
Ik had mij helemaal gegeven
en ging op het tandvlees het
veld af”. Fantastische wedstrijd!”

Het blijkt een makkelijke
ochtend voor deze interviewer. Gewoon luisteren
naar Joop is genoeg om
een compleet magazine
te vullen. Allemaal prachtige voetbalverhalen van
vroeger. Ik besluit mijn
vragen daarom maar
achterwege te laten.
”Nog datzelfde jaar, ik
vergeet het nooit meer.
Ik had in het begin van
dat jaar twee keer te
hard gereden en was
mijn rijbewijs kwijtgeraakt. Omdat ik
op uitnodiging graag
naar de wedstrijd
Ajax- FC Twente wilde, wist ik Ronald
Poelakker
zover
te krijgen om met
mij mee te gaan
als chauffeur. In
de stromende regen maakte Prince Polly toen de
0-1 in Amsterdam. En wij dus
’s avonds laat
weer terug rich-
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ting Nijverdal. De donderdag ervoor was bekend geworden dat ik met het 1ste mee mocht doen. Zij speelden
de derby tegen de Hulzense Boys, geweldig natuurlijk. We
komen dus vanuit Amsterdam in Nijverdal terug en regenen en regenen. En wij tegen elkaar jammer, dat wordt
morgen dus afgelast. Wat gaan we nu doen? Ach we gaan
er nog even één drinken bij café Nep. Dus wij naar Nep.
En wie zitten daar? Zo’n beetje het hele 1ste van Hulzense Boys, met onder anderen hun spits Van Ligtenberg.
Echt een hele goede voetballer. Dus ik ga bij de jongens
van Hulsen zitten en zorg ervoor dat de spits iedere keer
een vol flesje bier heeft natuurlijk. Hartstikke gezellig
was het daar toen. Maar de volgende ochtend kijk ik naar
buiten en het waait en alles is droog. Dus ik bel 12321,
het clubhuis DES, en krijg Herman Flim aan de lijn. Of het
is afgelast? Ja, zegt Herman, alles is afgelast behalve A2
en het eerste. Ik was natuurlijk niet helemaal fit na de
avond ervoor, maar ik zag toen die jongens van Hulsen
aankomen en die waren helemaal zo brak als wat. In de
tweede helft mocht ik warmlopen en net voordat ik inviel
werd het 2-0 voor DES. Uiteindelijk wint DES met 4-0. Ik
scoorde jammer genoeg niet, maar ik had nog mooi weer
even meegedaan. Een paar weken later hing er aan het
prikbord bij DES een stukje uit het clubblad van Hulzense
Boys over de derby. Er stond in dat de wedstrijd niet eerlijk was verlopen omdat DES de joker had in gezet, Joop
van Keulen. Dat was natuurlijk hilariteit op dat moment.
Ik heb toen een stukje teruggeschreven naar het clubblad
van Hulsen. Heb ik erin gezet dat op een gegeven moment
de trainer van DES dacht: ik wil de score verdubbelen. En
hoe verdubbel je die? Door de joker in te zetten. Want ik
kwam er met 2-0 in en het werd uiteindelijk 4-0. Gewoon
leuke humor dit. Uiteraard heb ik dit stukje ondertekend
met ‘groeten van de joker’.”

Naam:
Leeftijd:
Getrouwd:
Kinderen:
Werk:
Hobby’s:

JOOP VAN KEUL
EN

62 jaar oud
met Ivonne
Paul (41), Nico
le (38), Marloe
s (36)
en Annemarie
(35)
Algemeen Dire
cteur Van Keule
n
Interieurbouw
voetballen, wi
elrennen, golfe
n,
FC Twente en
naar Zwitserlan
d gaan

We zitten al een dik uur te praten, ik bedoel: Joop praat en
ik luister. Ik heb ervan genoten en kan met gemak nog een
uur zitten. Helaas moet ik Joop hierin teleurstellen, omdat er anders een bijlage bij het magazine moet komen. Ik
bedank hem hartelijk voor zijn tijd en hoop hem snel eens
weer bij DES te zien.
RE

Wat mij betreft mag Joop een boek schrijven over al deze
‘nostalgische’ verhalen.
”Ik ben bezig een boek te schrijven over 75 jaar Van Keulen. Ik heb mij nu ook in zo’n positie gemanoeuvreerd, dat
ik daar de tijd voor heb. Ik ben op dit moment nog de Algemeen Directeur en enig aandeelhouder, maar ik ben bezig om de zaak over te zetten naar de kinderen. Ik heb één
zoon (Paul) en drie dochters, Nicole, Marloes en Annemarie.
Daarnaast heb ik zeven kleinkinderen, waarvan er twee bij
DES voetballen. Ik ben een echte familieman. We doen ook
veel met de familie samen. Mijn vrouw (Ivonne) en ik gaan
deze zomer met de kinderen en kleinkinderen op vakantie.
Dat doen we al voor de vierde keer en daar geniet ik van.
Als we met de hele familie Van Keulen bij elkaar zijn, dan
zijn wij in totaal met 79 broers, zussen, partners, kinderen
en kleinkinderen. Vorig jaar is het ons gelukt om met 75
van de 79 naar Domburg te gaan en daar 14 huisjes af te
huren.”

49

Commissie in beeld:

De a-com
De A-com, heeft u er al eens van gehoord? Deze commissie
zet zich ieder seizoen in om diverse activiteiten te organiseren voor zowel jong als oud. Denk bijvoorbeeld aan de
FAMILIEDAG (waar we allemaal onze agenda voor vrij maken), de Open Dag, het shoarmatoernooi en de seizoensafsluiting voor de jeugd. Wie zijn de gezichten achter de
A-com en wat doen ze nou eigenlijk precies? De leden stellen zich graag aan u voor.
Het afgelopen seizoen bestond de A-com uit Majella
Broekman (voorzitter), Marieke Bruggeman, Niek Hoekjen,
Thijs-Jan Hut, Marleen Harbers, Anne-Marie Fransen, Tamara Meijerink, Koen Fransen en Bas Brinker.
U mag eerlijk weten: de A-com heeft een lastig jaar achter de rug. We moesten vorig jaar afscheid nemen van een
paar zeer ervaren kroonjuwelen van DES. Dat betekende
dat er een nieuwe structuur aangebracht moest worden.
Ook werden taken en rollen verdeeld, op basis van ieders
kwaliteiten.
Ondanks dat de zaken soms stroef verliepen, hebben we de
spirit behouden en konden we elkaars kwaliteiten versterken. Daarom kijken we ook dit jaar terug op een paar mooie,
gezellige evenementen!
Zo hebben we afgelopen jaar de Kamping Kitsch party geintroduceerd, wat een heel leuk feestje is geworden. Dat

         

er door velen gehoor
werd gegeven aan de
dresscode was fantastisch en zorgde meteen voor een gezellige feestvreugde. Ook
moesten we heel snel schakelen toen er een gat in de activiteitenkalender viel en dat resulteerde in de gezellige karaokeavond. Best een uitdaging, maar ook eervol werk als
zulke avonden goed bezocht worden.
Soms is het improviseren, maar we hebben allemaal 1 doel
voor ogen: onvergetelijke momenten creëren vóór en herinneringen maken mét jong en oud, mannen én vrouwen.
Het verenigingsgevoel is een groot goed binnen DES en
daar dragen wij als A-com graag een steentje aan bij. Door
Eendracht Sterk is waar de A-com zich hard voor maakt.
Nu het seizoen is afgelopen, zal Anne-Marie Fransen de
A-com helaas verlaten. Voor het nieuwe seizoen zijn we
daarom dringend op zoek naar versterking! Lijkt het je leuk
om mee te helpen met de organisatie van een aantal vaste
activiteiten? Heb je ideeën voor nieuwe activiteiten? Wil je
niet een heel jaar aansluiten, maar bij een specifiek evenement ondersteunen? Dan horen we graag van je! Stuur
een mail naar acom@vvdes.nl. Je mag natuurlijk ook altijd
een van de leden aanspreken als je een leuk idee hebt, of
iets wilt betekenen!
De eerste vergadering voor het nieuwe seizoen staat alweer gepland. We zitten weer vol plannen en hebben zin
om er een gezellig jaar van te maken. We zien u/jou heel
graag bij (een van) onze activiteiten!

Voorzie de A-com van tips!
095 WT Dranghekdoek 2500x1000.indd 1

21-07-14 16:01

www.supportersverenigingdes.nl

Keizerserf 38, 7442 MN Nijverdal
Telefoon:0548 619 908

Vul tijdens je vakantie deze checklist in en maak er een foto van. App deze foto naar één van de A-com-leden, of stuur de
foto per e-mail naar acom@vvdes.nl Tijdens de eerstvolgende vergadering zal de A-com de uitslag meenemen en aan de
hand van jullie voorkeuren de nieuwe activiteitenkalender opstellen.
Pubquiz
Karaokeavond
Playbackshow jeugd
Playbackshow volwassenen
Talentenshow
Foute bingo
Mannenbingo
Voetbalquiz
Kamping kitschparty
Skihutparty
Oktoberfest
Rodeoavond
Voetbalwedstrijd bezoeken
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 ongeschikt

 geschikt

 ongeschikt
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 ongeschikt

 geschikt

 ongeschikt

 geschikt

 ongeschikt

 geschikt

 ongeschikt

 geschikt

 ongeschikt

 geschikt

 ongeschikt
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 ongeschikt

 geschikt

 ongeschikt

 geschikt

 ongeschikt

 geschikt

 ongeschikt

Eigen ideeën? Noteer ze hier:
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DES Vr1:
missie geslaagd!
Tot het eind van het seizoen mee blijven doen om de bovenste plaatsen: dat was het doel dat de DES-dames zich
aan het begin van de competitie hadden gesteld. Met Bert
Huesken als nieuwe trainer voor de groep werd er fanatiek
getraind in de maanden augustus en september. De eerste
resultaten waren dan ook veelbelovend.
Ondanks dat er slechts zelden in dezelfde samenstelling
gespeeld kon worden, werd de goede lijn doorgetrokken
en halverwege het seizoen stonden de dames op een keurige derde plaats. Ook na de winterstop bleven blessures
de groep teisteren en werk gaat nu eenmaal voor, dus ook
nu was de spoeling dun. Toch lieten de dames het hoofd
niet hangen en lieten ze zien met sprongen vooruit te zijn
gegaan. Lastige wedstrijden werden in winst omgezet en
zelfs KOSC, de uiteindelijke kampioen in de 4e klasse moest
tot twee keer toe genoegen nemen met een gelijkspel tegen een ijzersterk spelend DES VR1.

Zo vond het team zich op twee wedstrijden van het einde
terug op plek vier. Een bijzonder knappe prestatie gezien
de smalle selectie, die regelmatig aangevuld moest worden met speelsters uit DES VR 25+ en de meisjes van DES
MO17-1. Een pluim voor de speelsters van die beide elftallen is meer dan op zijn plaats. De jeugd liet zien dat DES
zich geen enkele zorgen hoeft te maken over de toekomst.
De meiden waren van grote waarde voor het team en in
sommige wedstrijden zelfs doorslaggevend. De ”25-plussers” bleken het voetballen nog lang niet verleerd. Mede
door hun routine en doorzettingsvermogen werden de nodige punten binnengehengeld.
Dat het uiteindelijke resultaat de zesde positie was, doet
aan de prestatie niets af. De verschillen in de subtop waren
klein en het verschil met de nummer zeven van de ranglijst
bedroeg maar liefst tien punten. Met recht kunnen de dames van DES VR1 dus zeggen: missie geslaagd!
GdV

Column:

mannen voelen de hete
adem van de vrouwen
De afgelopen weken hebben we allemaal genoten van het
Wereldkampioenschap Voetbal voor vrouwen. Heel Nederland kleurde oranje en voor het eerst in de historie had
iedereen opeens een mening over de leeuwinnen. De dames waren dit allesbehalve gewend en gebruikten dit als
drijfveer om een extra stap te kunnen zetten in de wedstrijden. Uiteraard heb ik ook meegenoten van de vrolijke
en openhartige oranjedames. Het plezier spat er vanaf en
dat is een lust voor het oog. Echter heb ik mij de afgelopen
weken ook gestoord. Gestoord aan mijn eigen gedachtegang en de opmerkingen van het ganse land. De opmerking
”de vrouwen zijn echt wel veel minder dan de mannen, het
niveau ligt echt veel lager” heb ik de afgelopen weken vaker gehoord dan Peter R. de Vries op televisie gezien. Maar
waarom, waarom gaan wij in hemelsnaam bij het voetbal
opeens de vrouwen met de mannen vergelijken?
Afgelopen februari waren de Wereldkampioenschap (afstanden) Schaatsen in Inzell. Een fantastisch toernooi en
een sport waar Nederland niet alleen in uitblinkt, maar
ook ontzettend warm voor loopt. Het sprintnummer van
dit toernooi is natuurlijk de 500m. De kortste sprintafstand van het toernooi werd bij de dames gewonnen door
Vanessa Herzog in een tijd van 37,124. Bij de mannen ging

Morashov er met het goud vandoor met een tijd van
34,225. Ter vergelijking: de langzaamste tijd bij de mannen was met 35.550 nog steeds een kleine twee seconden
sneller dan die van de snelste dame. Het koningsnummer
van het schaatsen, de 1500m werd gewonnen door twee
Nederlanders. Ireen Wüst bij de dames met 1.52.814 en
Thomas Krol bij de mannen met 1.42.582. 10 seconden verschil tussen de winnaar bij de vrouwen en bij de mannen.
Hoe kan het zijn dat wij dan allemaal de polonaise lopen en
niemand begint over het verschil tussen de vrouwen en de
mannen? Dit verschil is aanzienlijk, om het nog maar zacht
uit te drukken. Hoe hypocriet zijn we met zijn allen?
Ik heb geen antwoord op de vraag hoe het kan zijn dat
wij bij voetbal de prestaties van mannen en vrouwen wel
vergelijken, maar bij andere sporten niet. Komt dat omdat
voetbal cultureel erfgoed is in Nederland? En vooral door
mannen gezien wordt als een mannensport en ze de hete
adem voelen van de vrouwen? Ik durf alleen maar te gissen,
maar wat ik wel weet, is dat het moet stoppen. Laten we
stoppen de vrouwen met de mannen te vergelijken of vice
versa. Wij zijn Nederland en wij horen achter onze sport(st)
ers te staan, ongeacht het geslacht, en een ieder gelijkwaardig te beoordelen.
Hup, Holland, Hup!
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