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Een nieuw seizoen, dus ook een nieuwe InVorm. De eerste competitiewedstrijden zijn al weer gespeeld. In dit magazine onder andere
een interview met onze nieuwe hoofdtrainer Randolph de Fretes en
nieuwe eerste-elftalspeler Kay van Beek. Ook een interview met nog een
‘nieuweling’. Adriaan Harmsen is sinds een tijdje lid van ons hoofdbestuur
en is belast met het materiaalbeheer binnen onze vereniging. Ze laten
ieder op hun eigen wijze hun licht schijnen op hun bijdrage aan onze
vereniging. Laten we met zijn allen trots zijn, en blijven op onze mooie
vereniging!
Maak er samen een mooi seizoen van!
PN
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van de
voorzitter
PIJNVRIJ
BEWEGEN?

0548 624 117

Rijssensestraat 84

De start van de competities hebben we al weer achter
ons en daarbij is gebleken dat we geen gemakkelijk seizoen zullen gaan beleven. Het stoppen van een aantal
spelers en de grote instroom van veel jeugdspelers betekenen dat er aan een nieuw team gebouwd moet worden en dat heeft tijd nodig. De doelstelling voor dit seizoen is dan ook handhaving in de 3e klasse en dat geldt
ook voor de andere prestatieteams. Uiteraard kunnen
doelstellingen altijd bijgesteld worden als blijkt dat de
verwachtingen worden overtroffen.
De periode aan het begin van een seizoen is een periode waarin we voorbereidingen treffen voor de Algemene
Leden vergadering (ALV), die dit seizoen plaats zal vinden op 11 november 2019. De agenda zult u elders in het
magazine aantreffen en daarop kunt u zien dat Ronald
Scholten (bestuurslid Voetbalzaken) en ondergetekende
herkiesbaar zijn. Daarentegen zijn we nog op zoek naar
een vervanger voor onze secretaris Harry van Driel. De
huidige bezetting is op orde en we hopen de ingeslagen weg voort te kunnen zetten. Het vorige seizoen was
in alle opzichten een geslaagd seizoen. Sportief gezien
konden we tevreden zijn en het verder verduurzamen
van onze accommodatie is nagenoeg geheel voltooid. Er
zijn zonnepanelen en HR ramen geplaatst en dat waren
zo’n beetje de laatste werkzaamheden in het kader van
duurzaamheid. Ook is de buitenzijde van het clubhuis
aangepakt door het schilderwerk te voltooien. Op voetbalgebied willen we zoals gezegd gaan voor handhaving
van het huidige niveau en bouwen aan toekomstige
prestaties. Daartoe zijn we bezig een soort Denktank
in het leven te roepen. Door middel van maandelijkse
bijeenkomsten van de Denktank worden onderwerpen
als huidige prestaties van teams, ontwikkelingen van
spelers en speelsters, trainers, begeleiders e.d. uitvoerig besproken, met als doel de kwaliteit binnen de vereniging te handhaven en indien mogelijk te verbeteren.
Ten tijde van de ALV zal de formatie van de Denktank

bekendgemaakt kunnen worden, of wellicht al eerder
via de verschillende mediakanalen. Het Bestuur heeft
een gedragscode geschreven en de richtlijnen voor het
gebruik van het kunstgrasveld zijn afgestemd. Over het
kunstgras en de uitgevoerde verbeteringen zijn we positief. Uiteraard blijven we de kwaliteit van het kunstgrasveld monitoren in samenwerking met gemeente,
Ten Cate en buurvereniging Hulzense Boys. Onze accommodatie ziet er fantastisch uit, maar wensen blijven
natuurlijk altijd bestaan. Het huidige pannaveldje kan
zeker een opknapbeurt gebruiken en we denken erover
het veldje te vergroten in combinatie met het realiseren
van een speeltuin en/of het plaatsen van enkele speeltoestellen. Onze jongste jeugd is altijd in groten getale aanwezig en die willen we naast het voetbal graag
iets bieden, zodat zij zich samen met de meekomende
broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes prima op
onze accommodatie kunnen vermaken. Dit soort voorzieningen kosten geld en de komende periode willen
we graag een plan uitwerken om beide voornemens
ook daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Alle input is
van harte welkom. Ook hiervoor een groepje mensen te
formeren behoort tot de mogelijkheden. Wij dagen u uit
samen met ons te sturen richting realisatie.
Een beroep doen op vrijwilligers is aan de orde van elke
dag, want zonder hen kan een vereniging niet bestaan.
Er wordt steeds meer gevraagd van een vereniging, dus
zijn we steeds meer vrijwilligers nodig. De formatie van
een Jubileumcommissie DES 100 jaar moet binnenkort
ook gestalte krijgen, dus samen met de reeds genoemde
groepen kunnen we altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken
om onze mooie vereniging te ondersteunen.
Met vriendelijke groet,
voorzitter vv DES
Henny Broekman
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Sponsor in beeld:

Rudde dakbedekking,
een echt familiebedrijf
Rudde dakbedekking is al jaren een bekende naam in Nijverdal. Ook het dak van onze voetbalvereniging is onlangs door hen volledig vernieuwd. Als sponsor is Rudde aan onze club verbonden. Een mooie reden om eens een
afspraak te maken met de heren van Rudde. Ik had deze middag een afspraak met Elroy en Ivan Rudde.
Een echt familiebedrijf begrijp ik?
Elroy: Het is al meer dan 40 jaar een familiebedrijf. In
1978 is mijn vader, Herman, in Nijverdal begonnen met
het bedrijf. In het begin is mijn vader met installatiewerk
begonnen en een compagnon deed de dakbedekking. Na
een paar jaar liep dit niet zo goed meer en besloot mijn
pa alleen verder te gaan in de dakbedekking. In het begin
deed hij veel onderaannemerwerk. Toen Ivan en Olav bij in
de zaak kwamen is het bedrijf in die jaren gestaag verder
gegroeid.
Ivan: We zijn met vier broers. Ik ben de oudste en Elroy is
de jongste. Ik heb een tweelingbroer Olav en Vernon zit
er tussenin. We gingen vroeger natuurlijk altijd al samen
mee. Even met papa nog wat dingetjes doen. Na het werk,
zaterdags, of in de vakanties. En zo is het doorgegroeid.
We zijn gewoon naar school geweest, een diploma gehaald en daarna het bedrijf in gegaan. Ik heb eigenlijk alles
wel gedaan binnen het bedrijf. Ik ben eerst jaren mee op
klus geweest. Later kreeg ik zelf een ploegje mee. Daarna

werd ik uitvoerder. Uiteindelijk werd het zo druk, dat we
een uitvoerder hebben aangenomen en ben ik naar binnen gegaan. Gelukkig kan ik zelf bijna elk dak maken. Dat
is ook wel heel gemakkelijk als je met de jongens praat. Je
weet waar je het over hebt.
Elroy: Ik kan mijn nog herinneren dat pa mij met de bus
ophaalde en dan gingen wij vanaf school direct door naar
de kruidenwijk, die nog in aanbouw was. En dan stond je
daar met een gieter op het dak te helpen. In het begin had
pa het bedrijf ook naast het ouderlijk huis. Pas in 1999 zijn
wij in het huidige pand gekomen. Ik heb de MTS gevolgd in
Zwolle. Daarna twijfelde ik om de HTS te doen. Uiteindelijk
besloot ik de zaak in te gaan. Wat had het voor een meerwaarde om nog een opleiding te volgen? Pa heeft ons daar
altijd vrij in gelaten.

En bemoeit pa zich nog steeds met de zaken?
Elroy: Ik denk dat pa al wel zo’n 18 jaar niet meer in de
zaak zit. Hij komt nog wel eens af en toe hoor. Dan pakt
hij een lekker bakje koffie, even kletsen en kijken, dat vindt
hij prima.

Ivan: Daar was pa heel gemakkelijk in. Hij zei toen hij stopte dat als hij wat moest doen, dat we het moesten laten
weten. En voor de rest kan hij nu zo binnenkomen. Hij
kent ook iedereen en maakt dan even een praatje. Daarna komt hij vaak naar boven toe om te koffie drinken. We
praten dan over waar we mee bezig zijn en wat er speelt.
Dat vindt hij altijd geweldig om te horen.

Maar hoe kunnen jullie als broers zo goed
samenwerken?
Ivan: Op een gegeven moment zijn alle broers dus in de
zaak terechtgekomen. Ieder heeft zijn eigen functie en
verantwoordelijkheid gekregen. Dat is belangrijk, anders
krijg je discussies en dat komt richting het personeel natuurlijk niet goed over. Dat werkt niet. Elroy (47) is verantwoordelijk voor de administratie en P&O en doet de automatisering, de financiën, verzekeringen, certificering en
reclame. Hij is de Backbone zeg maar. Vernon (49) doet de
facilitaire dienst en het wagenpark. Hij gaat ook het liefst
met een bus en ladder de weg op voor service en klusjes.
Hij is meer iemand van het werken met de handen. Olav
(52) doet de vestiging Noord, commerciële en algemene
zaken. En ik (Ivan (52)) doe de vestiging zuid. Daarnaast
vallen de uitvoerders en de hoofd-verkoop onder mij. Onder hem vallen de werkvoorbereiding, planning en calculatie. Ik doe meer de kant van de uitvoering zeg maar.

Elroy: We hebben nog genoeg andere dingen waar we over
kunnen praten hoor. Sport, voetbal, de kinderen, of vakanties.

Jullie hebben meerdere vestigingen begrijp ik?
Elroy: Op een gegeven moment hebben we nog een vestiging in het Zuiden overgenomen. En een aantal jaren daarna nog een vestiging in het Noorden. En zo bestrijken we
eigenlijk het hele land.
Ivan: In Nijverdal staat de hoofdvestiging. Hier gebeurt ook
alles. In het begin hadden we op elke vestiging een eigen
bedrijfsleider met een administratieve kracht zitten. Dat
hebben we op een gegeven moment veranderd. We doen
nu alles centraal vanuit Nijverdal. De andere vestigingen
zijn eigenlijk alleen voor opslag en een kantoortje. Daar zit
dus geen vast binnendienstpersoneel.
Elroy: De service en het onderhoud hebben we zo geautomatiseerd dat de monteurs gewoon met een tablet op
pad gaan. Ze krijgen bonnen toegewezen door de planning
vanuit het systeem. Op locatie maken ze foto’s en noteren
ze de werkzaamheden en vullen ze verbruikt materiaal en
uren in. Zo kunnen wij alle projecten goed bijhouden. Het is
wat dat betreft helemaal een waterdicht systeem.

Welke service leveren jullie?
Elroy: We hebben regelmatig met zijn vieren vergadering.
We overleggen dan onder andere hoe we de financiële
dingen moeten aanpakken en de uitvoering daarvan.

En op een verjaardag praten jullie ook alleen
over het werk?
Ivan: Natuurlijk heb je het wel over het werk, dat is logisch,
dat is mede je binding. Maar we kunnen ook wel tegen
elkaar zeggen van nu even niet, maar het blijft natuurlijk
wel heel verleidelijk om het over het werk te hebben.

Elroy: We leveren het hele pakket qua dakbedekking. Dus
dat kan voor de gewone particulier zijn, maar ook voor
grote bedrijfshallen. De daken kunnen we op verschillende manieren bewerken. Dit kan op de ouderwetse manier
met bitumen, maar ook met de modernere dakbedekking:
kunststof, PVC, EPDM, een hightech synthetisch rubber, of
een TPO. TPO is een hybride dakbedekking die lasbaar is en
geen weekmakers zoals PVC bevat. 80 à 90 procent van de
bedrijfsdaken wordt overigens met PVC gemaakt.

Dat klinkt best lastig toch?
Elroy: Het aanbrengen van dakbedekking lijkt misschien
simpel, maar vooral het lassen van de kunststof naden
luistert heel nauw. De details kan ook niet iedereen, dat is
echt vakwerk.
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Ivan: Nieuwe jongens laten wij vaak meelopen als leerling.
Al werkende leert men. Daarnaast is er een scholing via
Tectum. Dat is een jaaropleiding waarbij één week in de
maand een opleiding is en vervolgens drie weken praktijk.
Na een jaar krijgen ze dan een vakbekwaamheidsdiploma.

Maar het is een best zwaar beroep toch?
Ivan: Ja, maar er wordt wel steeds meer aan gedaan. Vroeger had je rollen van 10 meter. Nu van 5 of 6 maximaal.
Dus dat gewicht wordt wel steeds minder. Maar het is een
arbeidsintensief beroep, dat zonder meer.
Elroy: En we proberen ook zoveel mogelijk met hulpmiddelen te werken. Een hijskraan om materialen op het dak te
zetten, of een bouwliftje of steekwagen mee.

Hoe komen jullie aan nieuwe projecten?

Zijn er nog veel ontwikkelingen?

Elroy: De aanvragen blijven altijd wel komen. Die krijgen wij
van de opdrachtgevers binnen. De calculatie maakt vervolgens een offerte. Die nemen wij door met de hoofd-verkoop en dan gaat die retour naar de aanvrager. Daarna
hopen wij dat we de klus toegewezen krijgen. Het komt
soms wel eens voor dat we de aanvragen niet aan kunnen.
Soms moeten we echt kiezen, van die wel en die niet, dit
past ons beter dan dat. We bespreken dan waar we ons op
gaan richten.

Elroy: Qua ontwikkeling in de materialen is er nauwelijks beweging. Er komt
wel eens een ander merk PVC of TPO bij, maar daar houdt het ook verder
mee op. Je gaat wel vaker naar duurzamere materialen. Die markt is wel
in ontwikkeling.

Jullie zijn sponsor van onze mooie vereniging.
Ivan: De particuliere klussen doen we graag. Dat zijn mooie
projecten voor de jongens. Het is vaak ook leuk werk om
te doen. We zijn altijd op zoek naar partners. Dus niet één
projectje doen en dan nooit meer wat horen, maar we willen
graag blijvend samenwerken. En dat werkt ook het beste.

Hoe groot is het bedrijf Rudde?
Ivan: We zijn in totaal met 38 vaste medewerkers, waarvan
20 dakdekkers. Dit is met de vestigingen Noord en Zuid.
Daarnaast hebben wij nog een flexibele schil van vaste
onderaannemers waar wij gebruik van maken. Dat zijn er
ook altijd wel een stuk of 30-40. Dit betekent dat als wij
een dak hebben aangenomen, wij de werkzaamheden uitbesteden aan een onderaannemer. Die maakt het dak dan
onder onze vlag. Wij leveren dan natuurlijk alle materialen,
de zorg, doen de begeleiding en de nacontrole.

Ivan: Wij behoren op dit moment tot de grotere dakdekkersbedrijven in
Nederland. En hoe we het nu doen is het goed beheersbaar. We hebben
niet het doel om uiteindelijk de grootste te worden of zo.

Elroy: Wij hebben een heel mooi dak bij jullie gemaakt en daar zit een
heel mooi sponsorcontract achter.
Ivan: En Manuel Spenkelink, die bij vv DES voetbalt, kwam onlangs vragen of we nog shirtjes wilden sponsoren. Die zijn nu in bestelling.

Wat is jullie binding met sport of voetbal?
Elroy: Daarnaast voldoen wij als dakdekkersbedrijf aan alle
eisen. Zo hebben we ISO 9001 en 14001 en zijn we VCA**
gecertificeerd. Ook hebben we het Dakmerk-certificaat. Dit
is een certificering waarbij je aan verschillende eisen moet
voldoen. We willen wel in het hoogste kwaliteitssegment
van de markt blijven meedoen.

Hoe groot is die markt dan?
Ivan: Er zijn veel dakbedekkingbedrijven en het probleem
is dat iedereen een brander kan kopen en zich dakdekker
kan noemen. Door middel van ‘Dakmerk’ en de overige certificaten onderscheid je je. Niet iedereen kan hier lid van
worden overigens. Zoals gezegd moet je dan aan veel eisen
voldoen. Dit is natuurlijk voor de opdrachtgever erg prettig,
want die weet dan dat kwaliteit gewaarborgd is.

Ivan: Ik heb zelf niet bij vv DES gevoetbald, maar bij de Zweef. Toen ik
op de MTS zat ben ik daarmee gestopt. Ik denk dat DES een gezonde
vereniging is, waar de voetballers voorop staan. Het is volgens mij een
echte familieclub. En het zit op een donders mooie plek in Nijverdal.
Elroy: Ik heb zelf nooit voetbal gespeeld, ik heb vroeger aan judo gedaan en doe tegenwoordig nog wat aan hardlopen. Dit jaar heb ik
nog met m’n twee oudste zoons de Strongmanrun 21km gelopen.
Ik geef wel training aan de jeugd van de waterpolo. Hier ben ik ingerold omdat mijn kinderen erop zaten. Zelf heb ik niet aan waterpolo gedaan. Ik vind het best bijzonder dat ik dan wel training
heb gegeven. Ze hebben mij dit jaar ook gevraagd voor onder 17,
maar daar heb ik voor bedankt. De jeugd onder de 11 en 13 kan ik
de basis bijbrengen, maar zodra ze ouder worden wordt het een
stuk technischer. Dan houdt het als niet-waterpoloër op, vind ik.

Hartelijk dank Elroy en Ivan voor jullie tijd. Leuk om eens meer te
weten te komen over dit mooie Nijverdalse bedrijf. Ik wens jullie
nog veel werkplezier en succes toe!
RE
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VV DES JO 11-1
EEN ERVARING RIJKER…
De prestaties van JO11-1 (voormalig JO10-1) waren na een
prachtig seizoen met bekerwinst en kampioenschappen in
de Hoofdklasse niet onopgemerkt gebleven. Milan Melenboer, Luuk Poorte, Levi Minkjan, Tijl Harbers, Rens Scheppink, Tom Harmsen, Stijn van der Veen, Mads Brand, Quin
Harmsen en Yoek Fransen waren wel gewend aan het feit
dat het wekelijks een komen en gaan is van scouts van diverse BVO’s uit de regio. Naast de scouts waren de prestaties van de JO10-1 ook de organisatie van het internationale BAUHAUS TOP Toernooi niet ontgaan. Hoewel dit
team zich vorig seizoen eigenlijk al genomineerd had voor
dit toernooi, maar toen wist men nog niet echt wat men
aan moest met vv DES uit Nijverdal. Na weer 2 succesvolle seizoensdelen in de Hoofdklasse en de bekerwinst,
kon men niet om de mannen van JO 10-1 heen. Vol trots
werd dan ook de uitnodiging voor dit toernooi aanvaard.
Het BAUHAUS TOP Toernooi is een toernooi voor het neusje van de zalm in de leeftijdscategorie JO 10 en JO 11, die
gedurende een weekend onderling uitmaken welk team
zich de beste mag noemen in zijn categorie. Het toernooi
heeft internationale uitstraling, waardoor teams als KRC
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GENK, RAPID WIEN, CLUB BRUGGE, KV MECHELEN, AZ
ALKMAAR, VITESSE, PSV, FC TWENTE, FEYENOORD en DE
GRAAFSCHAP graag deelnemen aan dit toernooi. In dit
rijtje mag vv DES zich nu dus ook scharen. Deelname aan
dit toernooi vergde wel de nodige voorbereiding. Het toernooi vond namelijk plaats in het laatste weekend van de
zomervakantie. Voor de mannen van JO 11-1 betekende dit
de nodige rust pakken tijdens de zomervakantie natuurlijk
en daarnaast wel proberen in vorm te blijven. Op de diverse
campings en vakantieverblijven in Europa mocht men dan
ook alvast meegenieten van de voetbalkunsten van deze
prachtige talentvolle groep. Een extra uitdaging was dat
de wedstrijden in de leeftijdscategorie JO11 werden afgewerkt. Wat automatisch betekent dat er op een veld van
64m x 42,5 meter gespeeld moest worden en 8 tegen 8.
Aangezien de jongens in de JO10 nog 6 tegen 6 speelden en
op een beduidend kleiner veld, waren er wel een aantal uitdagingen. Daarom werden er in de zomerperiode 2 nieuwe
spelers aan getrokken. Tom Harmsen en Mads Harmsen
kwamen als versterking.
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Gastgezin
Een kleine bijkomstigheid voor deelnemende amateurclubs
aan het BAUHAUS TOP TOERNOOI was dat je als team -lees
ouders- ook gastgezin bent voor een of meerdere spelers
van de deelnemende BVO’s. Deze bijkomstigheid werd door
de spelers van JO 11-1, naast mogelijk spelen tussen BVO’s,
als kers op de taart gezien. Enige mitsen en maren werden
hierbij wel genoemd. Aangezien een groot deel van de spelers bepaald geen supporter is van PSV, werd deze club bij
voorbaat al onderaan het verlanglijstje gezet. Ook ging de
voorkeur niet uit naar een Duits(talige) club. Alsof het zo
moest zijn werden de mannen gekoppeld aan KRC GENK.
Deze BVO (uit België) staat bekend om de meest succesvolle jeugdopleiding in Europa. Dat een dergelijke club gelinkt
kan worden aan vv DES uit Nijverdal is toch wel uniek. De
dag voor het toernooi konden de spelers opgehaald worden
bij het Sportpark van ATC ’65 te Hengelo. Sommige spelers
kregen 2 slaapgenootjes en een enkeling zelfs 3. Nadat
iedereen zijn/haar logees had opgehaald, werd de terugreis naar Nijverdal aanvaard. Om de logeetjes een warm
welkom te geven, werden ze op ons prachtige sportpark
ontvangen met een heerlijk bakje Hollandse patat en een
snack, aangeboden door vv DES (waarvoor dank). Tijdens
de reis werd er al voorzichtig kennisgemaakt met de spelers. Een groot voordeel van de koppeling aan KRC GENK
was dat 98% van de spelers Nederlandstalig is. Helaas voor
de familie Harbers werden zij gekoppeld 2 Franstalige spelertjes. Maar gelukkig spreken de kinderen uit huize Harbers en de logeetjes in ieder geval één gezamenlijke taal,
de taal van het mooiste spelletje op de aardbol: voetbal.

Patat, voetbal, logeren…
Na de patat in ons clubhuis stormden alle spelers naar buiten om daar alvast een kleine krachtmeting op de kunstgrasmat ten toon te spreiden. De duels die hier werden
uitgevochten beloofden veel voor de dag van morgen. De
grote partij werd afgesloten met een groepsfoto. Daarna
ging iedereen naar zijn of haar huis, om vervolgens daar
in de (speel) tuin verder te voetballen, of op de Playstation een lekker potje fifa te spelen. De gastvrijheid van de

gastgezinnen werd zeer gewaardeerd door de spelers, die
overigens meerdere keren per jaar onderdak vinden bij een
gastgezin. Ieder gastgezin ontving een bedankje in welke
vorm dan ook (Bierpakketje, Merci, Kaartjes etc).
KRC GENK was naast Zeeburgia (Amsterdam) FC Twente
en De Graafschap ook ingedeeld in de poule bij de mannen
van vv DES JO11-1. Het plan was dan ook om de nachtrust
van deze spelertjes enigszins te verstoren. Voor de nacht
stonden dan ook diverse vuurwerkshows naast het slaapkamerraam gepland. Helaas, of gelukkig, is het hier niet
van gekomen. Na een enerverende middag en avond viel
iedereen redelijk op tijd in slaap en kon er alvast gedroomd
worden over de wedstrijd tegen poule-genoot FC TWENTE.
Dan het toernooi zelf. In een poule met teams als FC TWENTE, DE GRAAFSCHAP, KRC GENK en ZEEBURGIA zal vv DES
niet als favoriet aangemerkt worden. De jongens zelf dachten daar natuurlijk anders over, maar realistisch gezien, zou
een 3e plaats knap zijn. Aan de gretigheid en gedrevenheid
van de jongens uit JO11-1 hoeft niet getwijfeld te worden,
dus daar zal het zeker niet aan liggen.

KRC Genk - DES
De eerste wedstrijd was tegen onze eigen logees
van KRC GENK. Aangezien KRC Genk met 2 teams
deelnam aan het toernooi, was er voor aanvang van de
eerste wedstrijd wat onduidelijkheid over het veld waarop
we moesten aantreden. Nadat we, in verband met de aangekondigde hitte, de nodige maatregelen hadden getroffen
voor de meegereisde supporters en deze zich hadden geinstalleerd aan de rand van het veld in de schaduw, bleek
dat we op het verkeerde veld stonden. Toen de omroeper
als een volleerd luchtverkeersleider met “dit is uw laatste
oproep!!” een oproep deed aan voetbalvereniging DES uit
Nijverdal om op zich op het juiste veld op te stellen, haastten de spelers, begeleiders en supporters zich naar het
naastgelegen kunstgrasveld. Doordat, of ondanks dat, de
speaker aftelde van 20 naar 0, en de spelers bij tel 6 nog
niet allemaal op het veld stonden, kon de wedstrijd toch
nog op tijd van start. Dat de jeugdopleiding van KRC GENK
aangeschreven staat als één van de beste van Europa
kwam in deze wedstrijd naar voren. De jongens van KRC

Genk hanteerden een nog hoger baltempo dan de mannen
van vv DES. Dit is ook niet zo verwonderlijk met 4 keer in de
week trainen (voor sommige spelers betekent dit dagelijks
1 uur heenreis en 1 uur terugreis voor een training, naast
de wedstrijd van zaterdag en zaalvoetbal op zondag). Ondanks de valse start werd er goed weerstand geboden. Helaas moest Yoek ondanks goed keeperswerk 7 keer de bal
uit het net vissen.

FC Twente - DES
De 2e wedstrijd was voor iedereen de kers op de
taart. FC Twente was de tegenstander. In deze
wedstrijd ging het lange tijd gelijk op en je kon zelfs stellen
dat vv DES de bovenliggende partij was. De sterk spelende
verdediging met Milan, Levi en Luuk maakten het de aanvallers van FC Twente erg moeilijk. Het middenveld met Tijl,
Rens en Tom liet af en toe prachtige combinaties zien en
kwam geregeld gevaarlijk voor de goal van FC TWENTE.
Doordat de scheidsrechter enkele discutabele beslissingen
nam en doordat FC Twente een volledig team aan reserves
aan de kant had, ging deze wedstrijd met 3-0 verloren. De
verse krachten die FC Twente in kon brengen maakten net
het verschil in de tropische temperatuur waarin het hele
toernooi werd afgewerkt. De aanvallers Mads, Quin en
Stijn konden helaas geen doel treffen en de mannen van
vv DES waren net iets minder gelukkig in de afwerking dan
FC TWENTE.

DES - Zeeburgia
De 3e wedstrijd was tegen de REUZEN van ZEEBURGIA. Deze jongens, die allemaal zoons konden
zijn van Mario Melchiot of Virgil Van Dijk (atletisch, gespierd
en gemiddeld 1 à 2 koppen groter), waren voor ons de grote
onbekende. Lange tijd was DES ook hier de bovenliggende
partij. Mooi combinatievoetbal en prachtige passes wisselden elkaar af. Helaas gooide ook deze keer de scheidsrechter roet in het eten. Een (on)terecht toegekende strafschop
(hierover waren de meningen verdeeld) deed de hoop
groeien bij de jongens uit de hoofdstad. Uiteindelijk ging
ook deze zeer spannende pot met 2-1 verloren.

De Graafschap - DES
De 4e wedstrijd in de poule was tegen de superboeren uit Doetinchem.
De Graafschap bleek net als FC Twente te be-

schikken over een arsenaal aan wisselspelers. Deze kwamen bij een wedstrijd die wederom werd afgewerkt op het
kunstgras bij een temperatuur van 30 graden heel goed
van pas. De 7-0 was daarom wellicht iets geflatteerd, maar
wel terecht. De vermoeidheid (door de hitte en spanning)
speelde de jongens van vv DES nu echt parten. De hoop
op een mogelijke hoge klassering was hiermee vervlogen.

De verliezersfinales
Ondanks het feit dat we als laatste eindigden in de poule,
stonden er zeker nog 2 en mogelijk 3 wedstrijden op het
programma. Nadat de spelers hadden genoten van een
welverdiende en goedverzorgde lunch, konden we beginnen met het middagprogramma. Aangezien onze mannen
alle wedstrijden mochten/moesten aantreden op kunstgras en de temperatuur echt tropisch was, waren deze
wedstrijden niet representatief voor de capaciteiten van JO
11-1. De vermoeidheid kwam dan ook al snel om de hoek
kijken. De eerste wedstrijd en de verliezerfinales gingen
dan ook verloren. NEO uit Borne was met 1-4 net iets fitter
en sterker dan vv DES. De 2e wedstrijd in de verliezerfinale was tegen medefinalist van de bekerfinale TVC uit Tubbergen. De 11-1 overwinning, liet zien dat vv DES echt een
maatje te groot is voor de jongens uit Tubbergen. Inmiddels
hadden onze mannen meer dan de helft van de wedstrijden in tropische temperaturen afgewerkt. In de meeste
Zuid-Europese landen houden de spelers op het heetst van
de dag SIESTA, maar vandaag moest er op het tandvlees
een volledig toernooi worden afgewerkt. Voor aanvang van
de laatste wedstrijd van de verliezersfinale tegen Bonboys
moesten dan ook 2 spelers i.v.m. oververhitting afhaken.
Het was voor de mannen behoorlijk schrikken dat vaste
waarde Levi Minkjan per brancard afgevoerd moest worden. Uiteindelijk kon hij na goede verzorging gewoon met
de hele groep mee terug naar Nijverdal. Gelukkig werd één
van de supporters (Melle) bereid gevonden zijn plaats in te
nemen. Helaas ging deze wedstrijd verloren met 4-1.
Al met al kunnen we terugkijken op een prachtig weekend,
een heel mooi toernooi, mooie wedstrijden en mooie tegenstanders. Vol trots en vol verhalen konden we uiteindelijk de terugreis aanvaarden. Yoek, Levi, Luuk, Milan, Rens,
Tijl, Tom, Stijn, Mads en Quin, jullie mogen supertrots zijn
op wat jullie hebben laten zien. Ramondo en Jorie, bedankt
voor de begeleiding. Supporters die meegereisd zijn, bedankt voor jullie support en verzorging.
MF
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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.
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

Kay van Beek
Ik weet wat ik wil en
daar wil ik voor gaan
Het seizoen is weer begonnen en voor vele trouwe supporters van het vlaggenschip zal het even wennen zijn. Niet
alleen staat de nieuwe oefenmeester Randolph de Fretes
aan het roer, maar ook de complete selectie is op de schop
gegaan. Waar meerdere sterkhouders en veelal oudere
spelers afscheid hebben genomen van de A-selectie, hebben veel jeugdspelers de overstap gemaakt naar de selectie. Eén van deze jonge spelers valt op, omdat hij zich bij een
select gezelschap mag voegen met onder anderen Harry
Poorterman, Dick Bergman,
Jan-Willem Staman en Marc
Nieboer. Net als deze spelers
heeft ook Kay van Beek (18
april 2002) al op jonge leeftijd
zijn debuut gemaakt in het
eerste elftal.

gelegenheid bij de Paarse Poort heeft hij afwisselend werk.
Soms in de keuken, maar vaak ook in de bediening. Juist
hierdoor ontwikkelt hij communicatieve vaardigheden die
bij voetbal ook essentieel zijn.
Door de week gaat hij naar school, waar hij een opleiding
Orde & Veiligheid volgt, waarmee hij uiteindelijk een carrière bij de Marechaussee ambieert. Tijdens het interview
oogt Kay enigszins vermoeid en dat is ook niet vreemd. Hij
zit midden in een week waar
hij voor zijn opleiding fysiek
op de proef is gesteld om te
zien waar hij toe in staat is.
Sommigen zouden dit als argument aanvoeren om misschien een training over te
slaan. Dat geldt niet voor Kay:
“Ik vind voetbal het leukste
wat er is en daarom doe ik er
alles aan om er bij te kunnen zijn.” Voetbal is erg belangrijk
voor Kay, want hij kan er alles in kwijt. Los van het feit dat
hij er erg veel plezier aan beleeft, is het ook een uitlaatklep.
Zijn gedrevenheid blijkt zowel op school als op voetbalgebied: “Ik weet wat ik wil en daar wil ik voor gaan.”

Ik wil heel graag,
maar ik ben nu nog
te onervaren

Kay woont met zijn ouders en zus in de Zeeheldenbuurt
in Nijverdal. Een mooie en rustige buurt met echter één
nadeel. Even voor het huis voetballen op straat is lastig
omdat de bal, gezien het schuin aflopen van de weg, naar
beneden rolt als je even niet oplet. Wellicht heeft dit er juist
aan bijgedragen dat Kay een technisch zeer begaafde voetballer met goed spelinzicht is.
Op de vraag of dit interview ook zijn debuut in het clubblad
betekent, vertelt Kay dat hij dit debuut al jaren eerder heeft
gemaakt. In 2012 stond hij namelijk als klein jochie trots
naast zijn opa op de foto in de jubileumgids. Deze werd uitgegeven naar aanleiding van het 90-jarig bestaan van onze
vereniging. Reden hiervoor is dat zijn opa, dichter des vaderlands en bekende Nijverdaller Willem van Noesel* een
gedicht had geschreven ter ere van dit jubileum. Een gedicht dat nota bene over Kay gaat, vertelt hij trots.
* (pseudoniem voor Willem Frederiks,
Nijverdal, 10-12-1943 - 08-11-2014)
Op zondag werkt hij vaak, samen met zijn voetbalmaatje
Twan Mensink, bij ‘Buitengewoon Lekker’. In deze horeca-
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Om toch te kunnen ontspannen gaat hij het liefst op stap
met zijn vrienden. Hieruit blijkt ook zijn sociale kant. Het
maakt Kay niet zoveel uit of ze bijvoorbeeld nou naar Lucky
of naar Dieka gaan, of lekker thuis blijven hangen. Het is
belangrijk voor hem dat hij zijn vrienden om zich heen heeft
en dat zij het naar hun zin hebben, want dan heeft hij dat
ook.
Als je zijn voetbalcarrière tot nu toe bekijkt, kun je concluderen dat hij eigenlijk altijd tussen wal en schip heeft
gezeten. Hij speelde voornamelijk in lichtingen met oudere
jongens en speelde zodoende vaak tegen jongens die een
kop groter waren dan hij. Daardoor was Kay genoodzaakt
om zijn spel aan te passen op zijn eigen kwaliteiten, met
als gevolg dat hij zich technisch goed ontwikkelde. “Ik weet
van mezelf dat ik het op kracht niet red, dus moet ik slimmer en sneller zijn.” Dat maakt dat hij dit seizoen vervroegd
de overstap maakt naar de senioren. Dit seizoen zou Kay
namelijk eerstejaars JO-19 moeten zijn. Kay: “Gelukkig heb
ik goede trainers gehad, waaronder David Mulder, die me
technisch beter heeft gemaakt.” Ook trainer Jelle van Egmond is belangrijk geweest, omdat hij door persoonlijke
aandacht Kay wist te motiveren om alles eruit te halen.
En nu de overstap naar de ‘grote mannen’. Aan de ene kant
vindt hij het jammer, want anders zou hij eindelijk tegen
leeftijdsgenoten kunnen voetballen, maar wellicht wel onder zijn niveau. Aan de andere kant ziet hij het als een grote
uitdaging en weet hij zeker dat zich bij de senioren beter
kan ontwikkelen.

Ik vind voetbal het leukste wat
er is en daarom doe ik er alles aan
om er bij te kunnen zijn
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Op dezelfde dag dat Kay van een mooie zomervakantie in
Kroatië terugkeert, mag hij zich direct melden op het trainingsveld bij de eerste selectie. Kay: “Dat was wel even
wennen, want opeens voetbal je met jongens die al vader
zijn.” Bij nader inzien was hij blij dat hij tijdens de vakantie
zijn conditie op peil heeft gehouden, want vanaf het begin
moest hij aan de bak.
De eerste indruk van zijn nieuwe trainer Randolph is goed.
Kay: “In het begin had ik mijn twijfels, maar de trainer benadert alles en iedereen positief, waardoor er een goede
sfeer in de groep is. Iedereen wordt betrokken en heeft een
rol bij het proces om beter te worden. Zo brengen de jonge spelers veel energie en spelvreugde en is bijvoorbeeld
een oudere speler als Rob van Egmond erg goed in het bijhouden van de boetepot.” Kay ziet dat het team duidelijke
stappen maakt: ”Het is lastig als er een nieuwe trainer is
en veel jongens zijn die nog niet eerder met elkaar hebben
gevoetbald. Iedereen moet aan elkaar wennen.” Kay heeft
er in ieder geval vertrouwen in en hoopt op den duur ook
een belangrijke rol in het eerste te kunnen vervullen. Het
liefst centraal op het middenveld, waar op dit moment veel
concurrentie is. Kay: “Ik wil heel graag, maar ik ben nu nog
te onervaren.”

Tips om beter te worden krijgt hij niet alleen van zijn trainer, maar ook thuis. Zijn vader is erg voetbalminded en is
een trouwe supporter van Kay. Vrijwel elke wedstrijd is hij
aanwezig en daarna wordt elke zaterdagavond tijdens het
eten de wedstrijd tot in den treure besproken. Vaak wordt
daarbij gerefereerd naar de speelwijze van Ajax, waar Kay
supporter van is. Kay: “Mijn vader heeft een goede kijk op
voetbal en ik vind het fijn dat hij zo betrokken is.” Daarnaast bekijkt Kay op televisie en YouTube ook graag de
techniek van (voormalig) Ajacieden als Hakim Ziyech, Frenkie de Jong en Lasse Schöne.
Jarenlang was het een gewoonte dat nieuwe spelers een
trucje moesten doen voordat ze volledig geaccepteerd
werden in de A-selectie. Vooralsnog is dat Kay bespaard
gebleven, al zou het voor hem waarschijnlijk geen enkele
probleem zijn om een technisch hoogstandje te laten zien.
Medespeler Coen (van der Linden) valt hem bij: “Als we dit
seizoen alle nieuwe spelers een trucje moeten laten doen,
komen we een week niet aan trainen toe.”
Kay heeft inmiddels zijn officiële debuut gemaakt tegen
De Zweef (0-2 verlies). Tijdens deze wedstrijd kwam echt
het besef dat het er allemaal iets sneller en fysieker aan
toegaat. Het was geen mooie wedstrijd, maar wellicht wel
een wedstrijd waar we in de toekomst nog eens in de geschiedenisboeken van DES aan refereren. Dit was immers
de wedstrijd waar de grote Kay van Beek zijn debuut had
gemaakt. Zelf staat hij hier echter nuchter in: “Ik kijk niet
te ver vooruit, want er kan in tussentijd zoveel gebeuren.”
Het belangrijkste vindt Kay dat hij kan blijven doen wat hij
leuk vindt.
TB
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Randolph
de Fretes,
de jongens
moeten TROTS
zijn om het
DES-shirt aan
te trekken
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Constantijnstraat 19, 7442 MC Nijverdal
Telefoon: 0548 612 771

Zaterdag 1 september 2019 stond onze jaarlijkse Open Dag op het programma. Net als eigenlijk iedere zaterdagochtend is het ook deze zaterdag weer een gezellige bedoening op Sportpark Gagelman. De geur van
vers gezette koffie. Kids gehuld in een rood-zwart trainingspak die een
plekje proberen te vinden voor hun stalen ros. Ouders die op het planbord kijken, zoekend naar de toegewezen kleedkamer en het veld waar
ze deze ochtend verlekkerd en trots mogen kijken naar hun kroost.
De zaterdag is voor mij als voetbalvader de mooiste dag van de week.
Met 3 zoons gehuld in het prachtigste tenue van de gemeente Hellendoorn ga ook ik op zoek naar de teamgenoten en begeleiding van
mijn zoons. De jongste 2 spelen vandaag een thuiswedstrijd. Al voordat een gemiddelde speler van het 1e zijn krantenwijk heeft gedaan
ben ik al uit bed. De doorbrekende zon doet vermoeden dat het een
mooie dag zal worden. Enigszins gespannen wek ik de voetballers
uit mijn gezin. De mooiste dag van de week is aangebroken: Zaterdag staat bij ons in het teken van voetbal en lekker zelf sporten.
Vandaag was extra bijzonder, omdat na lang lobbyen in de redactie
uiteindelijk ik het interview mocht doen waar iedere redacteur op
zat te azen. Een interview met de nieuwe trainer van ons 1e elftal.
Om u een beetje een beeld te geven van hoe de voorbereiding op
dit interview plaats heeft gevonden, neem ik u graag mee naar
21 december 2018. Het bestuur van onze vereniging kondigde
via de website aan dat ze in Randolph de Fretes een opvolger
hadden gevonden voor Harry Warmelink, die na 4 seizoenen zou
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afzwaaien. Randolph presenteerde zich als een enthousiaste en gedreven persoon met een open houding. Dit waren voor het bestuur de doorslaggevende factoren om hem
aan te stellen als trainer.
Voor een trainer die 3 seizoenen aan het roer heeft gestaan
van de hoofdmacht van een vereniging lijkt het me lastig
om ook een vierde seizoen een groep te inspireren en activeren. Het 4e seizoen was er één voor Harry Warmelink
met alles er op en eraan, maar helaas zonder resultaat.
Geweldige derby’s, meedoen om een periode, maar op het
laatst van de competitie strijden voor lijfsbehoud.

Buggy
Zoals ik eerder al aangaf, is voor mij de zaterdag de mooiste
dag van de week. ’s Ochtends fanatiek kijken bij de jongens
en ‘s middags zelf sporten. Hardlopen of fietsen, lekker de
kop leegmaken. Toen na de winterstop het seizoen weer
werd hervat, bleek al snel dat het voor DES 1 een zware
dobber zou worden om mee te doen om de prijzen. Hoewel
ik geen steevaste toeschouwer ben van ons 1e elftal, voelde ik toch dat iedere steun welkom was voor ons vlaggenschip. Een ploeg in zwaar weer kan alle support gebruiken.
Daarom probeerde ik mijn sporten wat meer af te stemmen op de thuiswedstrijden van ons eerste. Iets eerder beginnen met sporten, zodat ik ze vanaf de bult kon aanmoedigen. Al bij één van de eerste thuiswedstrijden van ons
eerste viel mijn oog op een jonge sportieve man die samen

met een jonge vrouw en in de buggy een klein mannetje
vanaf de cornervlag de wedstrijden van ons eerste bekeek.
Al snel kwam ik erachter dat dit de nieuwe trainer van DES
1 moest zijn. Hoewel ik niet weet of zijn voorgangers dit
ook gedaan hadden, had deze trainer direct mijn sympathie. Deze trainer pakt het serieus aan en is echt met zijn
vak bezig. Geen van zijn voorgangers heeft ooit een beroep
gedaan op mijn voetbalkwaliteiten. Daarom was een interview met hem voor mij de uitgelezen kans om eens en voor
altijd helderheid te verschaffen. Toen ik dus te horen kreeg
dat ik Randolph de Fretes mocht interviewen reageerde
ik koeltjes, maar van binnen sprong ik een gat in de lucht.
Wat was ik blij!

In de zon op een terras
Terug naar zaterdag 30 augustus De Open Dag. Aangezien
Randolph niet in Nijverdal woont, en ik door een carrièremove minder flexibel ben, leek het me handig om op een
zaterdag af te spreken op ons sportpark. Tijdens de Open
Dag hebben de spelers en begeleiding van DES 1 ook altijd
een nadrukkelijk taak, dus leek dit mij een mooie gelegenheid om onze nieuwe trainer te ontmoeten. Zo spraken we
elkaar op het prachtige dakterras van ons clubhuis op deze
mooie zaterdagochtend. Op het hoofdveld werden diverse
spellen afgewerkt door de aanstormde jeugd van vv DES,

Warme club
onder begeleiding van de spelers van het eerste. Randolph,
die in het dagelijks leven werkt als Röntgen Laborant bij de
Isala Klinieken in Zwolle, is getrouwd met Nathalie De Fretes-Simons. Samen hebben ze 3 kids: Dido (12 jaar) Quinn
(9 jaar) en Joaquin (3 jaar).

Randolph vraagt veel
van zichzelf en zijn team
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Randolph, die opgroeide in Almelo en voetbalde bij Luctor
en Oranje Nassau, was als speler overal inzetbaar. Achterin, voorin of op nummer 10. Uiteindelijk maakte een
scheenbeenblessure een einde aan zijn voetbalcarrière.
Op 27-jarige leeftijd besloot hij om zijn Trainer-Coach 3 te
gaan halen. Hij startte als trainer van Oranje Nassau C1,
waarmee hij 3e divisie speelde. De Fretes senior was destijds leider bij Oranje Nassau 1. Tijdens het behalen van TC2
liep Randolph stage bij Oranje Nassau 1. Na het behalen
van TC2 ging hij aan de slag als trainer van Oranje Nassau
B1. In Peter Bokma (6 jaar lang trainer van Oranje Nassau
1) heeft Randolph een zeer goede leermeester gehad. Na
zijn aanstelling als trainer van HVV Tubantia A1, waarmee
hij 3e divisie speelde, ging hij achtereenvolgens aan de slag
als trainer van SV Almelo 1 om daarna het eerste elftal van
AVC Heracles onder zijn hoede te nemen. Met deze laatste
club eindigde hij in zijn eerste seizoen als 2e, maar kon er
via de nacompetitie helaas geen promotie worden afgedwongen.

Randolph omschrijft DES als een warme club met een
prachtige accommodatie. Positief en Trots zijn woorden die
bij hem opkomen. De Open Dag is daar een mooi voorbeeld
van. “Families en gezinnen laten zien dat iedereen zich hier
thuisvoelt. Een club die bij mij past.” Randolph heeft duidelijke ideeën over de speelwijze en zijn verwachtingen.

Rijsttafel
Het eerste heeft een flinke aderlating moeten ondergaan,
doordat jongens gestopt zijn of lager zijn gaan voetballen. Hierdoor krijgen jonge jongens de kans om zich te laten gelden. “Mijn bedoeling is dan ook om te zorgen voor
goede begeleiding van de jonge jongens, zodat ze ingepast
kunnen worden in de senioren. Met deze sterk verjongde, gewijzigde groep, willen we ons het komende seizoen
handhaven. In de eerste weken van de competitie zullen
we afwachtend spelen. Maar op het moment dat we de bal
hebben zullen we proberen aantrekkelijk voetbal te spelen
en aanvallend opbouwen. De mix in deze groep is top. Het
is goed te zien dat een aantal wat oudere jongens nu ook
hun verantwoordelijkheid pakken.” Ook ziet Randolph dat
een aantal jonge gasten zich positief ontwikkelt. In aanloop
naar de competitie heeft Randolph de spelers en begeleiders van DES 1 inclusief het bestuur bij hem thuis uitgenodigd om te komen eten. Met zijn Molukse roots heeft hij
hun een overheerlijke Indische Rijsttafel voorgeschoteld.
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Trots
“Aangezien de groep flink gewijzigd is ten opzichte van
vorig seizoen, wil ik weer een team gaan smeden van de
groep. De jongens moeten TROTS zijn om het shirt aan te
trekken. Communicatie met de spelers, begeleiding, Technische Commissie en zeker ook supporters is van belang
om uiteindelijk daar te komen waar we willen zijn. Bij het
smeden van een team is ook de sfeer erg belangrijk. Hierbij speelt de familie een belangrijke rol. Delen en wat voor
elkaar over hebben creëert teamgeest. In onze cultuur (Molukse) is het normaal dat we dingen delen. Als we rekening
houden met 10 man die komen eten en er zijn er uiteindelijk 15, dan zullen we moeten delen, zodat we allemaal iets
hebben.” Randolph vindt het dan ook belangrijk om te laten
zien wat delen met je doet.
“Door nauw samen te werken met Jelle (JO17-1), Edward
(DES 2) en de TC ken ik alle jongens binnen de selectie en
heb ik ook een goed beeld van wat er in de jeugd rondloopt”,
aldus Randolph. Hij kijkt dan ook uit naar de derby’s van het
komende seizoen. Maar ook in het bijzonder naar de wedstrijd tegen Oranje Nassau. Zijn vader is daar nog steeds
leider en dat maakt de wedstrijd natuurlijk extra bijzonder.
De derby’s tegen SVVN van vorig seizoen, met het vuurwerk
en de sfeer die er toen was, geven wel aan dat dit wedstrijden zijn waar iedereen naar uitkijkt. Randolph is een sociale en toegankelijke man. Zijn in het oog springende uiterlijk,
met versierde armen, deden mij anders vermoeden. Maar
de warme, sociale, gedreven familieman vraagt veel van
zichzelf en zijn team. Als een wedstrijd verloren wordt, zal
hij daar ook echt chagrijnig van zijn. De open persoonlijkheid en de toegankelijkheid maken dat hij open staat voor
feedback. Hij geeft aan ook zelf mensen te zullen opzoeken
en mensen mogen hem ook gerust aanspreken.
Hoewel Radolph afkomstig is uit Almelo, is AJAX zijn favoriete club uit de Eredivisie. Naast de wedstrijden van zijn
oude clubs en de Eredivisie volgt hij ook het buitenlands
voetbal op de voet. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuws van het trainersvak, is hij
lid van een trainerssite. In de spaarzame vrije tijd voetbalt
Randolph nog in de 35+ competitie in Almelo en sport hij bij
Twee12 in Nijverdal.

Communicatie
“Het komende seizoen zullen we alle zeilen bij moeten zetten om ons te handhaven. Daarbij is de hele groep belangrijk. Tegelijkertijd ga ik niet met 8 wissels op de bank beginnen aan de wedstrijd. Communicatie is daarin belangrijk.”
Nog even terug naar afgelopen seizoen. DES heeft het
daarin moeilijk gehad. De trainer gaat een 4e termijn in en
zoals ik in het begin al aangaf, lijkt het me lastig om ook in
zo’n 4e seizoen inspirerend en motiverend te zijn, hoewel
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Peter Bokma (Oranje Nassau) daar wellicht een uitzondering op is. Maar zijn er voor jou dingen die je anders zou
doen? Randolph twijfelt even om antwoord te geven. Ter
verduidelijking geef ik aan dat het niet mijn bedoeling is om
Harry een schop na te geven. Randolph geeft aan dat communicatie altijd belangrijk is en daarnaast is vasthouden
waarvoor je staat van belang. “Anders weten spelers niet
meer waar ze aan toe zijn en kun je ook nergens op terugvallen.”
Wat ben jij zelf eigenlijk voor een coach Randolph? “Ik probeer een goede band op te bouwen met de spelers en de
mensen daaromheen. Ik verwacht van de jongens dat ze
willen winnen en dat ze trots zijn om in het shirt van DES
te voetballen. Voor de wedstrijd bespreken we wat onze
tactiek wordt, maar tijdens de wedstrijd zul je me niet veel
horen schreeuwen en al helemaal niet tegen de scheidsrechter. Respect is hierbij erg belangrijk.”
Ondertussen stroomt het hoofdveld leeg en begint de zon
al aardig te branden op mijn, met de jaren steeds groter
wordende, voorhoofd. Het lijkt me daarom goed om dit
gesprek af te ronden. Hoewel Randolph een type is met
wie je volgens mij eindeloos over voetbal kunt praten. Ik
twijfel nog even of ik de vraag zal stellen die reeds 20 jaar
op mijn lippen brandt. Nog nooit eerder was ik zo intensief in gesprek met een trainer van het eerste elftal. Toch
besluit ik de vraag niet te stellen en voor eens en voor altijd een streep door mijn mogelijke selectie voor DES 1 te
halen. Randolph moest ook weer verder; die middag stond
immers de bekerwedstrijd uit tegen Wijthmen op het programma. Aangezien Wijthmen in de 4e klasse speelt, is DES
aan haar stand verplicht om daar de punten te pakken om
een eventueel vervolg in het bekertoernooi in eigen hand
te houden.
Die middag besloot ik om op de racefiets richting Wijthmen
te fietsen. Wellicht kon ik nog een glimp van de wedstrijd
opvangen en wellicht had ontmoeting tussen Randolph en
mij die ochtend effect gehad en was hij toch nieuwsgierig
geworden naar mijn, nooit ontdekte, voetbalkwaliteiten.
Helaas voor mij, maar gelukkig voor DES, was mijn input
niet nodig en won DES deze wedstrijd. Na 25 jaar laat ik de
hoop op mogelijke speelminuten in DES 1 nu varen en wens
ik de huidige lichting en hun zeer bevlogen trainer heel veel
succes toe de komende competitie. Met pijn in mijn hart
stel ik me dan ook niet meer beschikbaar voor DES 1.
Randolph, bedankt voor je openheid en het fijne gesprek en
succes het komende seizoen.
MF
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DES 1 seizoen 2019-2020

Achter vlnr: Leon Galgenbeld, Rob van Egmond, Sem van Dartel, Mathijs Geugies, Hidde Canter Visscher, Nick Deijk, Simon Wolfkamp, Simon op den Dries, Jurre Canter Visscher.
Midden vlnr: Kay van Beek, Teun Jonkman, Clint Swager, Coen van der Linde, Denny Broekman, Sven Mensink, Bryan Eshuis, Luca Plekkenpol, Jochem Top.
Voor vlnr: Corné Hogenkamp, Majella Broekman (Fysiotherapeute), Edward Wassink (Trainer), Peter van der Linde (Assistent trainer), Randolph de Fretes (Hoofdtrainer/Coach),
Bertho van Petersen (Leider), Pieter Molenaar (Leider), Lisa Feddema (Verzorgster), Twan Mensink.

Bestuurslid materiaalbeheer

Adriaan Harmsen
Enthousiast, bevlogen
en duidelijk!
WILLEM ALEXANDERSTRAAT 9A • 7442 MA NIJVERDAL
0548-624131 • info@grandcafetoitoi.nl

WWW.GRANDCAFETOITOI.NL

Finishing

‘THE
FINISHING
TOUCH’

0850667
951

Metal stud wanden
Luxe wanden
Systeemplafonds
Verlichting
Brandwerend bekleden

Met ingang van dit seizoen is het bestuur van DES uitgebreid met de post ‘materiaalbeheer’. Adriaan Harmsen
vervult deze taak en is vanuit de beheerscommissie door
voorzitter Henny Broekman hiervoor benaderd. Tijd voor
een interview met deze DES’er in hart en nieren.
Het contact met Adriaan was via Whatsapp snel gelegd:
“Aad, voor InVorm mag ik een stuk schrijven over je nieuwe
functie binnen het bestuur. Wil je daaraan meewerken?”
Een reactie volgde al snel: “Jazeker. Lijkt me leuk!” “Komende maandag? Zal ik bij jou komen? Mooi kort bie.” “Prima! De koffie staat klaar om 20u.” “Top! Tot maandag!”

Hemelsbreed wonen Adriaan en ik 200 meter bij elkaar
vandaan en volgens goed Helders gebruik kan ik via de
achterdeur naar binnen. Na het inschenken van het beloofde kopje koffie en kort bijkletsen over school en de afgelopen zomervakantie komt het onderwerp al heel snel
bij DES uit. Adriaan is een bekend gezicht bij de voetbal,
een DES’er in hart en nieren en bovenal een zeer enthousiast persoon. Bovendien iemand met een positieve drive
en een heel duidelijke mening, vooral als het zijn rol van
materiaalbeheerder betreft.

We willen naar een
bepaalde gewoonte
dat het normaal is
om zuinig op je
materiaal te zijn

www.tib-finishing.nl
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Bestuur
Op dit moment bestaat het bestuur van DES uit de volgende commissies: Voorziter (Henny Broekman), penningmeester (Hans Lohuis), secretaris (Harry van Driel),
Accommodatie (Evert van der Steege), PR, media en communicatie (Patrick Nieboer), Voetbalzaken (Ronald Scholten), activiteiten (Ellen Nieboer) en nu dus aangevuld
met de portefeuille Materiaal in de persoon van Adriaan
Harmsen.
Adriaan is meteen duidelijk: “Een voorzitter moet de helikopterview behouden en de andere bestuursleden aansturen binnen hun eigen portefeuille.” Het bestuur van
DES is nog nooit zo breed geweest en dat betaalt zich op
dit moment uit. Henny kan zaken afsluiten en delegeren
naar de verschillende takken. Een commissie moet dan
ook zelfredzaam zijn, liefst met eigen budgetten. Nu moet
er bijvoorbeeld geld gevraagd worden voor nieuwe ballen.
Het mooiste zou zijn dat de commissie geld heeft (zelfsturende commissie) om dit te doen. Als je een commissie
hebt die laat zien dit aan te kunnen, dan heb je het beste
rendement.
Dit werkt voor iedereen het makkelijkst. Op die manier
kan de penningmeester met vaste budgetten werken.
Nu wordt er nog vaak een budget ingediend op basis van
voorgaande jaren, eigenlijk zou dit andersom moeten zijn.
Ga je fors buiten je budget, dan moet je dit tijdig aangeven
bij de penningmeester met een goede onderbouwing, bij
een kleine overschrijding niet.

Materiaalcommissie
“Kijk naar de materiaalcommissie. Deze bestaat uit Jan
Jelsma, Jan Karkdijk en mijzelf. Op dit moment hebben
we de zaken gewoon goed voor elkaar. De onkostenpost
op materiaal was hoger dan nu, want er was geen lik-opstuk-beleid. Iets wat we nu wel hebben. Dit komt zeker
omdat iedereen een eigen kast heeft. Aan het begin van
het seizoen krijgt elk team materiaal en aan het eind van
het seizoen moet alles weer ingeleverd worden. Spullen
kwijt? Dan moet er betaald worden, want pas dan komt er
druk op te staan en gaan mensen in de kast kijken. Je wilt
niet weten hoeveel spullen er dan toch nog boven water
komen!”
Begrijp Adriaan niet verkeerd trouwens. Schade is geen
probleem, want waar gevoetbald wordt kan schade aan
ballen of kleding ontstaan. Geef dit alleen aan en laat zien
dat je je als team verantwoordelijk voelt voor de materialen die je van de club ter beschikking krijgt. Kwijtraken
past daar gewoon niet bij.
Aan het begin van het seizoen moet er voor ontvangst getekend worden en dan weet elk team, elke leider en elke
speler wat het kost als je iets kwijt bent. Aan het eind van
het seizoen moet alles weer ingeleverd worden. Tussen-
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door is er elke donderdagavond gelegenheid om bij de
materiaalcommissie aan te kloppen tijdens het spreekuur
van 19:00 tot 20:00 uur. Op die momenten is er gelegenheid om zaken aan te geven. De materiaalcommissie heeft
hierdoor alles prima in de gaten. Laat je zien zuinig te zijn
op je materiaal, dan krijg je bijvoorbeeld eerder nieuwe
ballen. Goed gedrag wordt beloond en onzorgvuldig omgaan met je materiaal betekent ook dat je minder kunt
verwachten. Zo simpel is het. En het zijn ook de kleine
dingen die het dan doen: elke bal wordt gesigneerd door
Jan Jelsma. Dit voorkomt dat een team een ‘gevonden’ bal
voorziet van de eigen teamnaam. Er kan niet meer gesjoemeld worden met materialen, want het zit ontzettend
strak in elkaar. Hoe harder mensen klagen, hoe beter de
commissie het doet en als we zien dat een team goed met
materialen omgaat, dan wordt er geholpen. Maar niet bij
het zoveelste ding.

Duidelijke communicatie en kaders!
Door deze kaders zo strak neer te zetten ontstaat er duidelijkheid. Communicatie en duidelijke lijnen betalen zich
uit en iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Iets wat
goed georganiseerd is, zorgt ook voor enthousiaste vrijwilligers. Juist door deze enthousiaste vrijwilligers gaan
commissies beter functioneren en dit heeft automatisch
zijn weerslag op het bestuur.
Een mooi voorbeeld daarvan zijn de korte lijnen met de
sponsorcommissie, zoals de sponsordeal met Van Keulen, die de hele JO11, bestaande uit 4 teams, van nieuwe
kleding heeft voorzien. Door zo 4 teams met de dezelfde
reclame-uiting te hebben kun je ook weer snel schuiven
met de diverse maten van kleding. En als het dan naar
wederzijdse tevredenheid is, dan is het helemaal top en
daar doe je het allemaal voor!

Enthousiasme
Adriaan vertelt het allemaal vol enthousiasme, zoals
hij waarschijnlijk alles benadert. Of het nu gaat over de
fietstrip die hij met vrienden naar Frankrijk maakt, de vakantie met zijn familie of zijn werkzaamheden bij DES. Eigenlijk maakt het bij Adriaan niet uit. Hij is ook vrijwilliger
geweest bij vv Hellendoorn, waar zijn dochter voetbalt,
want daarover is hij ook duidelijk: “Als je bij een vereniging bent, moet je je daarvoor inzetten. En Hellendoorn
is ook een prachtige club hoor, begrijp me niet verkeerd,
maar het is geen DES.” (Een gevoel dat ik wat dat betreft
alleen maar kan beamen, met ook een dochter die er voetbalt). Dat echte DES-gevoel is voor Adriaan bijvoorbeeld
de familiedag: het hoofdveld vol met gezinnen, muziekje
erbij en biertje in de hand. Maar het DES-gevoel is ook een
team dat netjes in de kleding zit, of de jeugd die in optocht
naar de derby SVVN-DES loopt. Niet te evenaren!
RF

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

Kruidkoekactie!
Net als de afgelopen twee seizoenen organiseren we ook
dit jaar weer een kruidkoekactie. De afgelopen jaren leverde
dit een schitterend bedrag op waarmee we veel activiteiten
voor de jeugd hebben kunnen financieren.
Vanaf maandag 14 oktober zullen alle jeugdspelers via hun
trainer/leider een brief met uitleg en een bestelformulier
ontvangen. Het is de bedoeling dat iedereen tijdens de
herfstvakantie de straat op gaat om deze echte bakkerskruidkoek aan de man te brengen.

Ná de herfstvakantie uiterlijk donderdag 31 oktober moeten de bestellijsten samen met het ingezamelde geld worden ingeleverd bij de eigen leider/trainer.
We proberen in de week van 4 t/m 8 november de verkochte koeken ‘s avonds uit te delen in de kantine. Denk er dan
dus aan om een grote tas mee te brengen waarin de koeken mee kunnen naar huis.
Daarna is het aan de kids om de koeken af te leveren aan
iedereen die heeft besteld.
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ook sponsor worden van de mooiste
voetbalclub van Nijverdal? Neem dan contact
op met de sponsorcommissie via
Sponsorzaken@vvdes.nl

€ 2,50

2 stuks voor € 4,3 stuks voor € 6,4 stuks voor € 8,ETC.

opbrengst is voor de jeugd

welke jeugdspeler verkoopt de me
este koeken?
welk team verkoopt de meeste koek
en?

deze actie WORDT MEDE MOGELIJK GEM

AAKT DOOR:
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OP HET GEBIED VAN DRANK BENT U
BIJ ONS TREFZEKER!

Trotse sponsor van DES en
Uw specialist in dranken:

Ruim assortiment wijn

Meer dan 160 soorten speciaalbier

Meer dan 280 soorten whisky
MAXIMASTRAAT 10 NIJVERDAL. BIJ BESTEDING VAN 25 EUOR KRIJGT U VAN ONS EEN UITRIJKAART VAN DE PARKEERGARAGE.

Rik Beunk
Eigenlijk is
stoppen met
voetbal een
dieptepunt in
mijn carrière
Een voetballer die in de jeugd van vv DES een aardig balletje kon
trappen. Een rustig persoon die in het veld zich liet gelden. Soms
met de mond, maar vaak met zijn voeten. Hij had een trap met de
binnenkant van zijn wreef waar niemand aan kon tippen, zo hard.
Hij ging in de jeugd als skater door het leven. Een interview met de
broer van Henri. We hebben het over Rik, Rik Beunk.
Rik is getogen in Notter, net buiten Nijverdal. Hier groeit hij op samen
met zijn oudere broer Wilbert, zijn zus Karin en zijn broertje Henri. Henri
voetbalt nog steeds bij vv DES en is jullie dus wellicht bekend. 13 jaar
geleden verhuist Rik naar Rijssen. Via zijn broertje Henri kende hij Paula en in Bill’s Bar stapte hij op haar af en worden de telefoonnummers
uitgewisseld. Er wordt gemsnt (voor de digibeten en de jeugd: MSN is
een chatprogramma). Er volgt een date en zo komt van het een het
ander. Nog geen half jaar later trekt Paula bij Rik in het huurhuis. Niet
veel later kopen ze een huis in de “Smitjes”. De tuin grenst aan een
grote vijver. Even gaat het hart van de interviewer harder kloppen,
want vroeger zijn hier vele vissen gevangen en visuren voorbijgegaan. Maar dat even terzijde. Rik en Paula krijgen een dochter Jet (7)
en niet veel later stappen ze in het huwelijksbootje. De labrador en
de teckel maken ook deel uit van het gezin. De honden kwispelen
een half uur na binnenkomst nog steeds.

MOODSOCKS.NL

Dagelijkse bezigheden

10% korting voor alle DES-leden met de code: 10winningmood
32

BIM (Building information model) manager is Rik van beroep bij
Webo in Rijssen. Je kunt dit zien als vernieuwde werkvoorbereider. Webo maakt houten kozijnen op maat. Tegenwoordig maakt
Webo gebruik van een nieuw concept, waarmee complete gevels
inclusief buitenafwerkingen geplaatst worden (er is geen steiger
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meer nodig). Rik is verantwoordelijk voor het voortraject en
de realisatie van de gevels. De invulling kan alleen zijn, of
doet hij met zijn team dat hij aanstuurt. Verder houdt hij
zich bezig met de ontwikkeling en innovatie binnen het bedrijf. Rik werkt al 18 jaar bij Webo en is naar eigen zeggen
meegegroeid met de organisatie.
Hardlopen is sinds 3 jaar een grote hobby van Rik. “Ik ben
begonnen met 5km en liep telkens hetzelfde rondje.” Er
werd een doel gesteld en Rik loopt zodoende de 5km bij
de Rijssense bergloop. Sindsdien kwamen er meer en meer
wedstrijden: Diepe hel, City run, IJsselloop, Singelloop etc.
volgenden elkaar op. Nu wordt er wekelijks zo’n drie keer
per week gelopen. Met hardlopen moet hij oppassen voor
blessures, de lopersknie ligt regelmatig op de loer. “In de
jeugd op de voetbal had ik nooit een blessure”, blikt Rik terug.

DES-verleden
Op 10-jarige leeftijd, in 1991, begint Rik zijn voetbalcarrière bij vv DES. De jaren daarvoor zit hij op Judo, omdat zijn
oudere broer daar ook op zit. De gezichtsuitdrukking van
Rik verklapt dat hij blij is deze sport te hebben verwisseld
voor voetbal. Het verklaart wel waarom hij zo relatief laat
op voetbal is gegaan.

Rik doorloopt de elftallen E3, D3, D1, C1 en B1. In A1 verliest
hij het plezier en stop hij met actief voetballen. “Eigenlijk
is het stoppen met de voetbal het dieptepunt in mijn carrière”, aldus Rick. Rik kan het niet meer terugdraaien en
de behoefte om nu terug te keren is er niet. Even ziet de
interviewer een twijfel en verschillende gedachten schieten door het hoofd van Rik. Rik ligt zijn keuze van destijds
toe: “De keuzes van de trainer waren dubieus, de trainingen
waren ‘bijzonder’ en al met al ging dat ten koste van mijn
plezier.” Hij heeft meerdere malen overwogen om weer bij
de voetbal te gaan, maar door andere prioriteiten is dat er
niet van gekomen. “ Heel soms trap ik nog tegen een bal
aan met 6 tegen 6 bij Sportclub Rijssen.” De gewetensvraag
‘stel je gaat op voetbal, op welke club zul je dan gaan’ is
moeilijk te beantwoorden voor Rik.
Een ander dieptepunt uit zijn carrière is dat Rik nooit kampioen is geworden, dat heeft hij wel gemist.
Gelukkig zijn er ook hoogtepunten. “In C1 en B1 speelde ik
op mijn best en werd ik zelfs uitgekozen voor de regioselectie.” De selectieprocedure was in de ogen van Rik discutabel: er waren verdacht veel SVVN’ers geselecteerd en
het had op die manier de bijsmaak van vriendjespolitiek.
Rik past voor de regioselectie en richt zich op het voetballen
bij vv DES.

Als Rik nog verder en dieper terugblikt komen de volgende
herinneringen naar boven. Het ging vroeger in de kleedkamer veel over GTST, de ouders van Rik hadden geen kabel
en dus gingen al die gesprekken langs hem heen. Achteraf
heeft hij daar niet zoveel aan gemist, maar destijds was
dat wel eens vervelend.
Een andere mooie herinnering zijn de trainingen van Ben
Kamphuis. Na elke training werd er even “latje getrapt”.
“Degenen die de lat raakten kregen een Mars.” Wekelijks
ging Rik met een mars in de zak naar
huis. Dat kwam ook wel goed uit, want
er moest nog 8 km gefietst worden.
“Ook de looptraining van Chris Titsing in
D1 is me bijgebleven.”
De sterke eigenschappen van Rik waren
schieten en onder druk rustig blijven
voetballen. Daarentegen had hij een
hekel aan slidings. “Ik zorgde er gewoon
voor dat ik tactisch goed stond, zodat
ik geen sliding hoefde te maken”, aldus
een lachende Rik.

“De beste speler met wie ik gespeeld heb is Niels Kamphuis. Ik weet nog dat we in B1 zaten en mee mochten doen
met A1. We mochten beiden invallen. In de slotfase van
de wedstrijd zette ik een bal voor op Niels en die schiet de
winnende erin. Eindstand 2-1 in het voordeel van vv DES.”
Rik heeft naast zijn actieve voetbalcarrière zich ook ingezet
voor de jeugd. Hij is drie jaar leider van D3 en 2 jaar trainer
van F3. Dit was tussen 2002-2006. Rik toont humor: “Als
leider ben ik wel kampioen geworden!”

Als leider
ben ik wel
kampioen
geworden!

De vrouw van Rik is ondertussen terug
van het werk. Ze schenkt ons nog wat
drinken in, want daar was Rik nog niet
aan toegekomen. De avond vloog voorbij. Bedankt voor het leuke gesprek Rik,
we zien elkaar nog wel een keer bij een
hardloopwedstrijd en wie weet…nog
wel eens bij vv DES.
MB

Met het geheugen van Rik is niets mis. Hij somt de ene herinnering na de andere op: “De voetbalclinic van Arnold en
Gerrie Muhren, Thomas Melsen heb ik eens een gekneusde
hand geschopt, zwemmen in het oude zwembad, ploeteren
in de modder, douches vol met shampoo. Een mooi jeugdig
gekkenhuis. Mooie tijd”, zo kijkt Rik terug.

Naam:
RIK BEUNK
Leeftijd:
38 jaar
Burgelijke staa
t: Getrouwd m
et Paula (34),
dochter Jet (7)
Werk:
Webo Rijssen
Hobby’s:
Hardlopen (en
darten)
.
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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!

fotoverslag
open dag 2019
Zaterdag 31 augustus organiseerde de A-com weer de jaarlijkse open dag. Een ochtend die in het teken stond van de start
van het nieuwe seizoen. De open dag stelt een buitenstaander in de gelegenheid om wat meer over onze vereniging te
weten te komen. Mede dankzij het mooie weer en de grote opkomst kunnen we terugkijken op een schitterende ochtend.

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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Uitnodiging algemene
ledenvergadering 2019
Geachte DES-leden,

IBZ

Raadgevend
Ingenieursburo

Ontwerpen,
berekenen,
en tekenen
van constructies

Hierbij nodigen wij u van harte uit op maandag 11 november om 20.00 uur a.s. voor de Algemene Ledenvergadering 2019 in het clubgebouw van vv DES.

Raadgevende

Agenda Algemene Ledenvergadering 2019

Ingenieurs

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

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

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

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

OOK ZONDER
AFSPRAAK

Vonderweg 27, 7468 DC ENTER
Telefoon: 0547-386100
E-mail: info@rikkertafbouwgroep.nl
Internet: info@rikkertafbouwgroep.nl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opening
Vaststelling van de agenda
Ingekomen stukken
Wijzigen Huishoudelijk Reglement
Notulen ALV 12 november 2018 en Notulen Extra
ALV 25 maart 2019
Secretariaatsverslag 2018 - 2019
Financieel jaarverslag 2018 - 2019
Verslag kascommissie 2018 - 2019
Verkiezing nieuw lid kascommissie
Begroting seizoen 2019 - 2020
Bestuursverkiezing (zie toelichting)
Voetbalzaken
Mededelingen
Rondvraag
Sluiting van de vergadering

De planning is om te pauzeren om 21:15 uur.

Bestuursverkiezing
Het volgende bestuurslid is (tussentijds) aftredend:
•
Harry van Driel
De volgende bestuursleden zijn (statutair) aftredend en
herkiesbaar:
•
Henny Broekman - voorzitter
•
Ronald Scholten
Een eventuele voordracht van het bestuur wordt bij de
oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet schriftelijk gebeuren
en moet uiterlijk zeven dagen vóór de dag van de vergadering door het bestuur ontvangen zijn.
Vanaf medio oktober 2019 liggen de volgende stukken ter
inzage in het clubhuis:
•
Gewijzigd Huishoudelijk Reglement
•
De notulen van de Algemene Ledenvergadering
van 12 november 2018 en de notulen van de Extra
Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019
•
Het Secretarieel Verslag 2018 - 2019
•
Financieel Jaarverslag 2018 - 2019
Hebt u nu al vragen voor de rondvraag dan willen we u de
mogelijkheid bieden deze vooraf kenbaar te maken bij het
bestuur door deze te zenden aan Harry van Driel op papier
of via mail: secretaris@vvdes.nl
Met vriendelijke groet,
Harry van Driel
Secretaris vv DES

40

41

2 Write nl
copywriting & correctie

Gert de Vries
Adres

Amaliastraat 6-30
7442 NX Nijverdal

Telefoon

0548 540 942

E-mail

info@2-write.nl

Internet

www.2-write.nl

Activiteitenkalender
er
Activiteitenkalend
2019-2020

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

DE JONCHEERELAAN 15, 7441 HA NIJVERDAL | 0548-619846 | WWW.INDEGAUWEGEIT.NL
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wedstrijd sponsoren
De volgende 12 bedrijven zijn dit seizoen wedstrijdsponsor van DES 1.
Voor de derby tegen SVVN in april 2020 zijn we nog op zoek naar een dagsponsor.

UW LOGO HIER
Sponsorzake

nvvdes@gma

?

il.com

9 mei 202
vv des - svv0n

1 februari 2020
vv DES - vv bergentheim

chanique
technische dienstverlening

28 september 2019
vv DES - vv mariënberg

26 oktober 2019
vv DES - zvv de esch

12 oktober 2019
vv DES - vv kloosterhaar

15 februari 2020
vv DES - vv ozc ommen

21 maart 2020
vv DES - cvv oranje nassau

9 november 2019
vv DES - vv bruchterveld

des 4
4 april 2020
vv DES - asv ‘57

18 april 2020
vv DES - vv hellendoorn

UW LOGO HIER?
Sponsorzakenvvdes@gmail.com

23 november 2019
vv DES - vv voorwaarts
44

14 december 2019
vv DES - ajc ‘96

9 mei 2020
vv des - svvn

23 mei 2020
vv des - wilhelminaschool
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Column:

De eerste training…
Het nieuwe seizoen is inmiddels al weer een flink aantal
wedstrijden onderweg. De eerste blessures, schorsingen
en teamfeestjes zijn al weer achter de rug. Een mooi moment om terug te blikken op de eerste wedstrijden. Velen
staan te trappelen om de groene weide weer te mogen
betreden na een aantal maanden geen competitievoetbal.
Fanatiek als wij amateurs zijn, staan we in groten getale
bij de kleedkamers klaar om de nu nog met gras bezaaide
trainingsvelden te betreden. De één een paar kilo zwaarder dan de laatste wedstrijd voor de zomer, de ander nog
zonnebankbruin van de vakantie. Dit is misschien wel het
mooiste moment van het jaar: honger naar de bal, bewijsdrang naar je (nieuwe) teamgenoten, de geur van nieuwe
kicksen en een mooi zomeravondzonnetje. De mannen en
vrouwen zijn er klaar voor, tot aan dat ene moment…

Een uur, een verzwikte enkel en twee eigen doelpunten later kun je eindelijk met de benen omhoog in de kantine een
pintermannetje drinken. Het welverdiende biertje smaakt
als gegoten en even ben je de pijn van de training vergeten.
Maar die euforie duurt niet lang. Het is jouw beurt om een
rondje bier op te halen... In al jouw enthousiasme sta je op
en het scheelt niet veel of je zakt direct door jouw hoeven.
Wat een zware en pijnlijke benen. NU AL! ‘Hoe moet ik in
hemelsnaam morgen mijn bed uit komen?’ Je neemt je voor
dat je komende zomer beter je best gaat doen om je conditie op pijl te houden, zodat je fit aan het nieuwe seizoen
kan beginnen.
Had jij jezelf deze belofte ook gedaan afgelopen jaar/jaren?
PM

Jij, die dit nu leest, jij hebt dat moment ook meegemaakt, of
maakt het ieder jaar mee. Je wilt graag, je hebt er zin in en
het is nu eindelijk ook nog eens tijd om te voetballen. Maar
bij de warming-up merk je het al. Is het buiten zo benauwd?
Ligt het aan het veld? Zijn mijn nieuwe voetbalschoenen
niet in orde? Bij de warming-up merk je dat je de hele zomer niets gedaan hebt. Je merkt dat jouw spieren niets
meer gewend zijn, dat jouw longen na 3,14m lopen volledig
overstuur zijn en dat de bal bij iedere aanname zover van je
afspringt, dat zelfs het clubgebouw niet veilig is. Hoe ga je
in hemelsnaam deze training, of beter gezegd, hoe ga je dit
nieuwe seizoen doorkomen?

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

Telefoon (0548) 61 05 55

|

Internet www.keulen.com

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