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Van de redactie

Coördinatie bezorging
Frank van Petersen

Vreemde tijden… heel de wereld staat op de kop door de coronacrisis.
Op sportpark Gagelman en in onze accommodatie is alles verlaten. De
maatregelen die onze overheid heeft afgekondigd om de uitbraak van het
virus in te dammen houden ons allemaal zoveel mogelijk thuis.

Foto omslag
een foto van een leeg hoofdveld
tijdens de coronacrisis

Idee lay-out
2gasten.nl

Ontwerp & Druk
Drukkerij Ponsteen

Wij hebben geprobeerd om een editie van InVorm uit te brengen. Hij is
misschien iets minder dik dan u van ons gewend bent en de actualiteit van
sommige artikelen is misschien al weer achterhaald. Bij het uitkomen van
dit magazine rond de paasdagen zal er misschien al iets meer bekend zijn
over het verlengen van de maatregelen. Toch hopen we dat u veel plezier
beleeft aan het lezen van ons magazine.
Wij willen alle lezers succes wensen de komende onzekere tijd, zowel privé,
op school of werk als sportief. Hopelijk blijft iedereen gezond.
Pas goed op jezelf én op anderen.
PN
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van de
voorzitter
PIJNVRIJ
BEWEGEN?

Het voorjaar is aangebroken, de tijd dat alle competities
normaliter in volle gang zijn, maar dat is dit seizoen niet
meer aan de orde. De competities zijn ten einde, zonder kampioenen en zonder degradanten. Volgend seizoen dezelfde indelingen, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Het coronavirus heeft de wereld in een stevige greep.
De volksgezondheid staat op het spel en alle aandacht
gaat er zeer terecht naar uit om met elkaar dit virus te
lijf te gaan. Hopelijk komen we zo snel mogelijk tot een
beheersbare situatie, waarin meer vrijheden toegestaan
worden en ook de sport weer opgepakt kan gaan worden. Wanneer dat zou kunnen zijn, is op het moment
van schrijven volstrekt onduidelijk. Via diverse mediakanalen updaten wij telkens de situatie waar onze vereniging mee geconfronteerd wordt. Voor nu geldt geen
toegang tot het sportpark en de kantine blijft gesloten.
Communicatie tussen bestuur en commissieleden gaat
vanuit huis, via mail of WhatsApp. Heel onwerkelijk allemaal, maar we begrijpen dat alle maatregelen die afgekondigd zijn door iedereen gevolgd moeten worden en
wij zullen daar gevolg aan geven.
Heeft het coronavirus consequenties voor onze vereniging? Ja, uiteraard treft dit ook onze vereniging, bijvoorbeeld in relatie tot inkomsten en uitgaven. Voor
de komende weken zijn alle mogelijke maatregelen
getroffen, zoals het opschonen van de voorraad in verband met houdbaarheid van consumptieve artikelen,
contact met leveranciers (inkoop stopgezet) en energiegebruikers uitgezet en/of in een lagere gebruiksmodus gezet. De ontwikkelingen worden nauwlettend
gevolgd en we willen er gezamenlijk voor zorgen het
verenigingsleven weer goed op te kunnen starten zodra daartoe toestemming gegeven wordt.

0548 624 117

Rijssensestraat 84

Ons kunstgrasveld is inmiddels behandeld. Er is een
laagje kurk aangebracht en daarmee hopen wij dat
de kwaliteit van het veld een acceptabele verbetering

heeft ondergaan. Het gebruik zal gemonitord worden
om te bezien of de instrooi van kurk de gewenste, definitieve oplossing is voor de gladheid die ontstond bij
mindere weersomstandigheden. Veel gebruikers vonden dat de kwaliteit van het veld ook onder die omstandigheden beter zou moeten zijn. Wordt vervolgd,
zodra we weer mogen…
Ook de activiteiten bij DES liggen stil en zijn voor een
bepaalde periode geannuleerd. Het schoolvoetbal zou
dit jaar door onze verenging georganiseerd worden,
maar kan geen doorgang vinden. Deze grote activiteit
opnieuw inplannen is niet mogelijk, dus is besloten het
schoolvoetbal dit jaar niet te laten plaatsvinden en de
organisatie door te schuiven naar 2021.
Nederland en vele delen van de wereld zijn dus stilgevallen. Alles in het teken van de bestrijding van het virus. Alternatieve methoden om toch iets aan de fitheid
te doen zien we veelvuldig voorbijkomen en we vinden
dat een ieder de aanbevelingen op dat gebied ook zou
moeten volgen. Fitheid is nodig voor jezelf, voor je sport
en voor je team. Zorg dat je, als we weer mogen trainen
en wedstrijden mogen spelen, er klaar voor bent.
Het Bestuur vraagt in deze periode om begrip en steun.
Begrip voor genomen en te nemen beslissingen en steun
naar de vereniging, maar ook naar onze sponsoren en
lokale ondernemers. Iedereen heeft het moeilijk in deze
periode en alleen met elkaar komen we er doorheen.
Pas op jezelf, pas op je omgeving, je medemens, houd
afstand en hopelijk zien we iedereen binnenkort gezond en wel weer terug bij onze vereniging.
Met vriendelijke groet,
voorzitter vv DES
Henny Broekman
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HANS PRIEM GAAA…..
DOOOOOOORRR!!
MET DE KIN OP HET STUUR
In de week dat heel het land in stelling was gebracht door
de afgeroepen CODE ORANJE in verband met de storm CHIARA en de afkondiging van de uitbraak van het CORONAVIRUS, is het fijn om even helemaal weg van alle gekte te
gaan en je vizier eens op heel iets anders te richten. Voor
onze nieuwe uitgave van Invorm heb ik de eer om onze
kersvers Erelid Hans Priem te interviewen. Hans staat
niet bepaald bekend als een druktemaker of wervelwind.
Hoewel zijn Zeeuwse roots anders doen vermoeden is
Hans een ingetogen en serieuze man. Aangezien ikzelf
ook al ruim 35 jaar bij onze prachtige club rondloop, was
mijn voorbereiding voor dit interview beperkt. Ondanks de
hevige storm die ons land in de greep hield, durfde ik het
aan om mijn fiets te pakken om Hans in zijn woning aan
de Smidsweg op te zoeken. Gezien het feit dat ik op één
van de hoogste punten van ons dorp woon, volstaat normaliter bij een fietstocht als deze het bij mij huis op de fiets
stappen en onder aan de bult nog 2 keer trappen, dan ben
ik er. Door de hevige storm verliep de fietstocht deze keer
anders. Hoewel ik mijzelf, ondanks de wat mindere training
gedurende wintermaanden, toch wel als een geoefende
fietser durf te bestempelen, moest ik direct na het opstappen de bij mijn familie bekendstaande kuiten aanspreken
om überhaupt van de bult af te komen. Een stemmetje in
mijn hoofd sleepte mij erdoor: GA DOORRR…(daarover later meer). Helaas zat de wind mij dus niet mee, maar het
stemmetje hielp mij op mijn bestemming. Enigszins met
bezwete rug belde ik aan bij de woning van Hans aan de
Smidsweg. Hans is inmiddels de 75 jaar gepasseerd en het
is winter, dus zoals je mag verwachten bij een combinatie
van deze 2 factoren was de temperatuur in de woonkamer
van Hans hierop afgestemd. Bij binnenkomst vielen we direct in het gesprek van de dag. Hans die erg sport-minded
is, heeft een brede interesse in de sport. De rode draad door
zijn leven is wel de voetbal en dan met name vv DES. Maar
daarnaast gaat zijn interesse uit naar volleybal, basketbal
en waterpolo. Zo volgde hij nu een uitzending over de onlangs verongelukte basketbalgrootheid Coby Briant en was
na het opzetten van een andere bril veranderd in een ware
Mart Smeets.
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Hans. die reeds vele jaren binnen onze vereniging actief
is, zal met name onder de seniore leden (waaronder ikzelf)
van onze vereniging wel bekend zijn. Hij heeft in het verleden, en eigenlijk nog steeds, aandacht voor de ziekenboeg
bij onze club. Ook heeft hij vele functies bekleed en veel
voor onze vereniging betekend. Vandaar dat hij de eretitel
ook meer dan verdiend heeft.

Zeeuwse tukker
Hans is een geboren Zeeuw. In het kleine plaatsje
Oud-Vossemeer, gelegen tussen Tholen (Zeeland) en Bergen op Zoom, groeide hij samen met zijn tweelingbroer en
2 zussen op. Zijn vader was uitvoerder in de Grond-, Wegen Waterbouw voor de Heidemaatschappij (Arcadis). Eind
jaren ‘50 ging zijn vader voor de Heidemij aan het werk in
Vriezenveen. Op de motor maakte de vader van Hans gedurende 3 maanden wekelijks de tocht van Oud-Vossemeer
naar Vriezenveen. Onderweg zag hij natuurlijk de schoonheid van onze regio. Daarom besloot het gezin Priem om in
1958 te verhuizen naar Nijverdal. Hoewel Hans in zijn jonge
jaren een muzikaal leven werd toegedicht, ontdekte Hans
dat hij meer noten op de zang had.

Mart Smeets
Hans, die als een ware Mart Smeets zichzelf -bescheiden
als hij is- bestempelde als een talentvol voetballer, startte zijn voetbalcarrière bij S.V. Nijverdal. Na zijn diensttijd
besloot Hans zijn talent aan vv DES te gunnen en liet zich
overschrijven. Van een talentvolle voetballer, die potentieel
in het eerste van S.V. Nijverdal zou kunnen spelen, zou je
mogen verwachten dat hij binnen de kortste keren in ons
vlaggenschip zijn opwachting zou maken, zo dacht Hans.
Gedisciplineerd als Hans is, besloot hij hard en goed te
trainen. Dit zou hem wel in het eerste elftal moeten brengen. Hans, die als tweebenige speler als linksbinnen en/of
rechtsbinnen over een goede pass, een mooie kapbeweging
en een vlijmscherpe schaarbeweging beschikte, kwam helaas snelheid tekort. De trainer van DES 1 zag dan ook niet
de talenten in hem die Hans zichzelf wel toedichtte, waardoor Hans zijn pijlen moest richten op een voetbalcarrière
in DES 2 en DES 3. Op zijn 27e moest Hans noodge

7

samenwerking met de ouders. Als ik hem vraag naar enkele hoogtepunten, hoeft hij dan ook niet lang na te denken. Een toernooi in Noordwijk met de junioren. Ikzelf
herinner me dit ook nog wel. Met de bus naar Noordwijk,
waarbij wij destijds als jongste jeugd een bezoek brachten aan Madurodam. Ook het bezoek met een B-elftal
aan de jeugdinterland Nederland-Frankrijk in Emmen
was geweldig. DES-lid Martin Pultrum speelde mee in dat
team met o.a. Ruud Gullit. Uitstapjes als deze versterken
de binding met en de trots voor ROOD-ZWART.

Des 4 gaaa doooooorrr…
Naam:
Beroep:
Leeftijd:
Kinderen:
Kleinkinderen:

HANS PRIEM

gepensioneerd
75 jaar
Corine en Martin
Tessa Lieze en Mieke

dwongen zijn kicksen aan de wilgen hangen. Een blessure
aan zijn grote teen speelde hem parten.

Jeugdbestuur
Dat Hans over meerdere talenten beschikte, was ook
de voorzitter van destijds niet ontgaan. Hans werd gevraagd om het secretariaat voor de jeugdafdeling op
zich te nemen. In de periode tussen 1970 en 1985 heeft
hij een hele mooie tijd gehad bij de Jeugdafdeling. Hans,
die ook de voorzittershamer van de jeugdafdeling mocht
hanteren, nam zijn taak zeer serieus en verwachtte dit
ook van zijn medebestuurders. Men kwam wekelijks
bij elkaar om de voortgang van de elftallen te bespreken. Het overleg was altijd bij één van de jeugdleiders
thuis. DES-grootheden als Harry Poorterman en Dick
Bergman namen destijds ook zitting in het jeugdbestuur. In totaal heeft Hans dus 15 jaar in het Jeugdbestuur gezeten. Hans kijkt met veel plezier terug op de
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Na zijn periode in het Jeugdbestuur trad Hans aan als leider/technisch directeur van DES 4. Dit was ook de eerste keer dat ik kennismaakte met Hans. De vaste lezers
van mijn interviews weten dat ik mijzelf ook wel enig
talent toedicht, maar dat dit er echter eigenlijk nooit uit
is gekomen. Als speler van A1 verwachtte ik dan ook minimaal een plaats op de bank van ons vlaggenschip te
bemachtigen. Aangezien ik was gezegend met dezelfde, of wellicht zelf minder talenten en kwaliteiten dan
Hans (of dat we beide net pech hadden met de trainers
die ons pad kruisten), belandde ik bij mijn overstap vanuit A1 in DES 4. Omdat ik in dat elftal samenspeelde met
een legendarische lichting en deze mannen en ook Hans
mij geweldig opvingen, verliep de overstap naar de senioren zeer soepel. Balvirtuozen als Gerben Braker, Gert
Kalvenaar en Adriaan Harmsen, aangevuld met de gebroeders Poelakker werden wekelijks aangespoord door
Hans Priem om het uiterste uit zichzelf te halen. Doordat
Hans met zijn dragende stem zijn spelers stimuleerde
met de krachtterm GAAA DOOOOOOORRRRR….. lieten
deze mannen het wel uit hun hoofd om te verzaken. Ik
durf dan ook bijna met zekerheid te stellen dat Hans ook
aan de wieg heeft gestaan van de derde helft. Doordat
ik met deze mannen een aantal jaren samen heb mogen
spelen, heb ik ook ervaren wat een echte derde helft is.
Geregeld werd onder bezielende leiding van Gert en Gerben de kantine op zijn kop gezet. Op het moment dat één

van zijn pupillen dreigde te verzaken tijdens de derde helft
galmde door het clubhuis GAAA DOOOOOOOORRR!!!
Hans was in totaal 10 jaar leider van DES 4. Hij werd na
deze periode in 1996 dan ook benoemd tot Lid van Verdienste.
Hans, die net als veel van onze vutters deel uit maakt van
de schoonmaakploeg, gaat altijd met veel plezier naar
deze groep van voetbalanalytici. Samen houden ze het
clubgebouw schoon en discussiëren ze over allerlei onderwerpen, maar vooral over voetbal. Hans beleeft ook
veel plezier aan zijn wekelijkse potje volleybal op de donderdagavond.
Hans heeft tot zijn 57,5e jaar gewerkt en diverse administratieve banen gehad. De laatste 25 jaar heeft Hans
gewerkt bij UWV op de uitkeringsafdeling. Destijds kon
hij vervroegd stoppen met werken en samen met zijn
vrouw Henny genieten van zijn welverdiende pensioen.
Helaas gooide de ziekte kanker roet in het eten. Toen in
2013 zijn vrouw overleed aan kanker, ervaarde Hans dat
hij veel vrienden had binnen DES. Hij werd hij door zijn
DES-vrienden goed opgevangen en dankzij hen kon hij de
draad weer oppakken. Het DES-gevoel zit bij Hans dan
ook hoog.
De avond vliegt voorbij en ik realiseer me dat er nog zoveel onderwerpen onbenoemd zijn. Iemand die al zoveel
jaren bij onze club hoort zit vol verhalen, maar helaas de
ruimte die ik gekregen heb in ons magazine is beperkt.
Dit neemt niet weg dat DES erg blij mag zijn met mensen
als Hans Priem: een hart van goud of ROOD-ZWART, altijd
belangstellend en betrokken bij alles wat binnen de club
gaande is. Hans, we hadden waarschijnlijk nog uren door
kunnen praten, maar ik wil je bedanken voor je openheid
en je heerlijke koffie.
MF
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Luxe wanden
Systeemplafonds
Verlichting
Brandwerend bekleden
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www.tib-finishing.nl

Sponsor in beeld:

Niek & Fleur
van Grand café Toi Toi
Op deze vrijdagochtend fietste ik richting het ”rode dorp” in Nijverdal. Het tijdstip leende zich er nog niet voor
om op het werkterrein van dit echtpaar af te spreken. Al had een vroege lunch misschien gekund, een keer bij hen
thuis afspreken heeft ook wel wat. En dus toog ik ditmaal naar huize Mulder. Niek is uiteraard een zeer bekend
gezicht bij onze vereniging. Afgelopen januari gehuldigd met zijn 25-jarige lidmaatschap en vele jaren voetballend
in het 1ste elftal. Fleur is misschien binnen onze voetbalvereniging een iets minder bekend gezicht. Daarbuiten is
zij veel bekender als het gezicht van het gezellige Grand café Toi Toi in het centrum van ons dorp. Wij zijn blij met
een sponsor als deze. Interessant om eens meer van Niek en Fleur te horen over hun werkzaamheden in combinatie met hun leven als echtpaar en jonge ouders.
Na aanbellen duurt het even voordat de voordeur geopend wordt. Er blijken nogal wat kinderspullen voor de deur
te staan en kennelijk wordt deze deur dus niet zo vaak gebruikt. In het ‘rode dorp’ is het natuurlijk ook gebruikelijker om achterom te komen concludeer ik. Hartelijk word ik ontvangen door Niek en Fleur en we nemen plaats aan
de keukentafel. In mijn directe omgeving is één iemand heel erg opgewekt. Vrolijk zit ze in de schommel die in de
deurpost van de keuken hangt. Het is dochter Noortje (1).
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Naam:
Werk:
aat:
Burgerlijke st
Dochter:
Hobby’s:

ER (33)
FLEUR MULD

i Toi
Grand café To
d
Getrouw
Noortje (1)
, lekker eten
Wintersport
eid
en gezelligh

Is het lastig plannen voor jullie met haar erbij?
Fleur: ”We hebben eigenlijk best wel veel structuur in ons
wekelijkse planning. Dat is best wel fijn. Zeker nu Noortje
er is. Op de maandag zijn we altijd samen vrij. Op dinsdag
werkt Niek en op woensdag werk ik. Op donderdag werken
we apart en vrijdag werken we gevarieerd samen, maar dit
wisselen wel eens af met mijn ouders. Op de zaterdag werken we altijd en de zondag hebben we het zo gepland dat
we ieder één zondag in de maand moeten werken. Ik heb
het rooster en oppas al klaar tot begin mei. Dat werkt prettig voor thuis en voor jezelf. Zoals vanavond lopen we om
17.00 uur naar Toi met de kleine. Die leveren we daar dan af
aan mijn ouders en ze blijft dan bij hen slapen.”
Niek: ”Hoe het met de vakanties gaat, daar moeten we nog
een beetje achterkomen. We zijn tot nu toe altijd gewoon
een weekje weg geweest als het echt kon. De komende
wintersport gaan we ieder apart met vrienden. In de zomer
zien we dan wel hoe het loopt.”
Fleur: ”De laatste tijd was wel erg druk voor ons hoor. We
hadden geen kok bij Toi Toi en dus stond ik veel zelf in de
keuken. Ik heb de hogere hotelschool gedaan, dus geen
snijtechnieken voor in de keuken gehad. Dat heb ik allemaal in de praktijk geleerd van de koks. Ik red mij wel prima
in de keuken. Dat komt denk ik ook omdat ik het altijd erg
interessant vond om te doen. Maar we hebben nu gelukkig
een kok gevonden, dus daar zijn we erg blij mee. Het was
nog best moeilijk om een goede kok te vinden.”
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Naam:
Werk:
Burgerl
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at:
Dochte
r:
Hobby’s
:

NIEK M
UL

DER (3
Grand
1)
café To
i Toi
Getrou
wd
Noortje
(1)
voetba
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en bij P
en gez
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id

Ik kan mij Braakman Noetsele nog goed herinneren. Ik
heb er regelmatig een feestje of bruiloft bezocht. Maar
hoe zijn jouw ouders hier ooit mee gestart, Fleur?
Fleur: ”Dat is eigenlijk wel een mooi verhaal. Mijn oma
woonde in Hoge Hexel en op een dag verveelde zij zich.
Ze is toen bij de Caraco Fabriek ijs gaan kopen en besloot
met dit ijs aan de straat te gaan staan. Dit ijs verkocht ze
vervolgens aan scholieren e.d. Dit liep uiteindelijk zo goed
dat het werd uitgebreid naar een snackbar. Vervolgens
werd het later nog een café en uiteindelijk een zalencentrum. Toen is ook mijn vader erbij in gekomen en begonnen
ze met grote feesten en bruiloften e.d. Uiteindelijk hebben
mijn ouders de zaak van mijn opa en oma overgenomen.
Dit pand bestaat nog steeds en heet nu de Hexelse berg. De
golfclub erachter, dat heet erve Braakman, daar zit nu mijn
oom op, de broer van mijn vader. In het begin hebben ze dit
even samen gedaan, maar mijn moeder, Wilma (60), komt
uit Nijverdal wilde daar heel graag naar terug. Toen Marke Noetsele te koop kwam zijn wij verhuisd naar Nijverdal.
Mijn vader, Dick (65), is geboren en getogen in Hoge Hexel.
Ik ben zelf in Wierden geboren, maar we zijn daarna al snel
naar Hoge Hexel verhuisd. Daar hebben wij gewoond tot
ik 8 jaar oud was. Marke Noetsele is destijds (1994) volledig verbouwd tot Braakman Noetsele. Vele jaren later is
de zaak opnieuw verbouwd en uitgebreid met een mooie
serre. Het mooie is dat deze serre nu bij de hooischuur in
Nijverdal staat. Ik vind dat echt leuk. Hij is ook precies hetzelfde opgebouwd. Wij hebben daar deze zomer een keer
gegeten en toen zaten wij in het hoekje waar ook altijd
onze stamtafel stond. En de tochtgaatjes zitten nog op de-

zelfde plek! Zo rond de tweede verbouwing, dat waren
volgens mijn ouders de tropenjaren, hadden ze de agenda
voor het hele jaar al vol met feesten en bruiloften. Elke vrijdag en zaterdag zaten gewoon vol. De mensen gingen dan
zelfs op woensdag of donderdag trouwen om maar een
feest te kunnen geven in Braakman Noetsele.”

Maar hoe was dit voor jou en je broer. Ik kan mij voorstellen dat het soms best lastig was als je ouders zoveel werken?
Fleur: ”Ik heb dat zelf altijd als prima ervaren. Mijn broer
vond dit wel eens vervelend. Ik heb altijd veel geholpen of
liep er gewoon rond. Wij woonden ook boven de zaak. Ik
werd dan ’s nachts wel eens wakker en hoorde dan dat ze
aan het nazitten waren. Dat vond ik altijd geweldig en dan
ging ik met een smoesje ernaartoe om er maar even bij te
zitten. Dan stond ik ’s nachts om 03.00 uur biertjes te tappen voor personeel dat net gewerkt had, geweldig! Niels
vond dit allemaal verschrikkelijk. Niels heeft ook altijd gezegd dat hij nooit in de horeca wilde werken. We waren in
het weekend ook regelmatig aan het logeren of veel alleen,
maar daardoor hadden we ook veel vrijheid. Het was dan
ook altijd standaard dat ik met vrienden bij ons af sprak
voordat we naar Lucky of Dijk gingen.”

Maar wist je al snel dat je zelf ook in de horeca aan het
werk wilde?
Nee, ik had als klein meisje nooit zoiets van dit is ook wat ik
later wil. Vooral in de puberteit heb ik mij er best wel tegen
afgezet. Ik wilde ook echt niet bij mijn ouders werken. In

het begin had ik een baantje bij de Oale Ste, bij camping
het Hoekje. In de broodjeswinkel, bij de afwas, als badjuf,
ik heb alles daar gedaan. Mijn moeder zei wel eens dat ik
bij hen een euro meer kon verdienen, maar daar wilde ik
niets van weten. Uiteindelijk moest ik na de havo een studie kiezen. Ik koos toen voor de hogere hotelschool omdat
ik niets beters wist. Iedere zomervakantie kwam ik dan
een paar weken bij mijn ouders werken. Na de vakantie zei
ik hun dan altijd: ”Als je maar niet denkt dat ik deze zaak
ooit over ga nemen.” Ik wilde in een groot hotel aan het
werk in Amsterdam. Tijdens mijn opleiding heb ik ook in
verschillende hotels in het westen gewerkt. En ik heb een
jaar in Los Angeles gewerkt. Dat was een stage van een
jaar. Het was een supergave ervaring. Nadat ik terug was,
moest ik nog een aantal studiepunten halen. Toen heb ik
weer even bij mijn ouders gewoond. Inmiddels waren mijn
ouders met Toi Toi gestart in 2007. Ze hebben het vijf jaar
met Braakman Noetsele gecombineerd. Maar dit werkte
echt niet. Mijn vader deed dan Braakman en mijn moeder
Toi Toi. Mijn ouders hebben hun hele leven samen gewerkt
en ze misten elkaar gewoon heel erg. In 2008, nadat ik terug was uit Los Angeles, ben ik bij Toi Toi begonnen. In eerste instantie dus met het doel om mijn studie af te ronden
en daarna richting Amsterdam te gaan. Maar toen bleek
Toi Toi toch wel erg leuk te zijn. En ik kwam erachter dat
er eigenlijk best nog wel veel gedaan kon worden. En dat
Nijverdal eigenlijk helemaal niet zo stom was! Mijn ouders zijn Toi Toi destijds gestart met de gedachte van een
lunchroom en een theatercafé. Als het theater afgelopen
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is twee drankjes en de deuren dicht, zeg maar. Ik ben toen
met Joris begonnen met van die avonden met bandjes.
Toen kwamen we erachter dat de mensen ook in Nijverdal
gewoon wilden uitgaan in Toi Toi. In het begin sloten wij al
om 24.00 uur de deur. Het is later verruimd naar 02.00 uur.
Vervolgens kwam ook het grote terras op het plein erbij.
We zijn toen gestart met een feestje met Koningsnacht en
met Oud en Nieuw. Ik kwam erachter dat er veel meer uit
Toi Toi te halen was dan ik eerder had gedacht en zag uitdaging hierin.”

Inmiddels is Noortje van de schommel af en tussen het gesprek door laat ze geregeld van zich horen. Een echte Mulder dus.

En wanneer kwam jij om de hoek kijken Niek?
Niek: ”We hebben elkaar in café de Kachel ontmoet, dat
is lachen toch? Al snel hadden we een klik. Omdat we alle
twee al wat ouder waren kwamen we er snel achter dat
we echt serieus met elkaar verder wilden. En van het een
kwam het ander. Ik werkte toen nog bij de Eurol in de productie. Dus gewoon dagdiensten van 8 tot 5. Op maandag,
dinsdag en woensdag ging dat prima, want dan had Fleur
het rustig. Maar vanaf donderdag zagen we elkaar eigenlijk
niet meer. Want op de momenten dat ik dan vrij was ging
Fleur aan het werk. We hebben het er toen veel over gehad.
Ik hielp in het begin alleen op de drukke dagen. Al snel bleek
dat het werk mij wel lag.”
Fleur: ”Het was toen dus eigenlijk een geluk bij een ongeluk
dat Joris weg ging. Joris heef tien jaar bij Toi Toi gewerkt.
We hadden dus ook niet eerder een fulltime functie open.
Dan kun je wel willen, maar is er geen werk. We zeiden toen
tegen elkaar: misschien is dit wel het moment om het te
gaan proberen.”
Niek: ”Ik besloot toen mijn baan bij Eurol op te zeggen. Ik
ben er dus echt ingerold. Ik vind het echt fantastisch werk
en mis mijn vorige baan geen moment. Ik ben een soort bedrijfsleider. Fleur draait het echt en ik ondersteun haar daar
waar nodig. Langzaamaan ben ik steeds meer gaan doen:
bestellingen, planning, etc. Wij hebben gewoon het mooiste
werk van de wereld. Je kunt de hele dag ouwehoeren met
mensen. Dat is waar ik goed in ben.”
Fleur: ”Mensen komen bij ons altijd voor de gezelligheid,
om het leuk te hebben. Als je chagrijnig bent ga je niet uit
eten toch? Dan eet je wel thuis een broodje. Ik denk dat
Niek ook wel heel gemakkelijk zonder mij in de horeca had
kunnen werken. Niek is er echt een type voor. Het was dan
misschien nooit gebeurd, maar soms moet het zo lopen.
Anders had hij het misschien nooit geprobeerd, of was hij
er nooit op gekomen. Ik vind het echt heel knap, heel veel
credits voor Niek hoe hij erin gestapt is. Dat hij vanaf het
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begin kon luisteren en accepteren als ik hem dingen uitlegde of vertelde hoe hij het moest aanpakken. Dat moet je
wel kunnen hebben van je partner. Ik weet niet of ik dat wel
zou kunnen. Hij heeft dat vanaf het begin heel goed gedaan
en was erg leergierig.”
Niek: ”Je moet je mannelijke trots soms even aan de kant
zetten. Gewoon je mond houden en accepteren. Ik wist
vanaf het begin natuurlijk dat Fleur erg veel ervaring en er
verstand van had. Ik rolde er helemaal nieuw in en had zoiets van kom maar op!”
Fleur: ”Maar als je dat niet kunt, dan wordt het natuurlijk
helemaal niks.”
Niek: ”En dat werkte. Maar nu heeft ze natuurlijk niks meer
in te brengen haha.”

Maar kunnen jullie ook goed samenwerken?

En had jij ook iets met vv DES, Fleur?
Fleur: ”Ik had niet bepaald iets met voetbal of met vv DES.
Voordat ik met Niek ging, was ik er nog vrijwel nooit geweest. Toen hij in het eerste speelde ben ik wel een aantal
keren wezen kijken. Mijn vader vond het helemaal prachtig.
Die is namelijk op en top voetbalgek.”

Pieter nu ook. Je moet het dan echt op slimmigheid en ervaring gaan doen. Iemand met zijn voetbalkwaliteiten kan
gewoon nog heel goed op dit niveau spelen en aan de jongere jongens sturing geven. Het is alleen jammer dat het
zo moet.”

Hebben ze jou nog gebeld?
Niek: ”Stond ik vorig seizoen tijdens de derby met hem op
het platje. Dat vond hij fantastisch.”

”Nee hoor, maar ik zou dat nu zeker ook niet meer doen.
Vorig jaar had ik nog getwijfeld, maar nu absoluut niet.”

Maar nu gaat het wat minder met het 1ste

Een uurtje is alweer voorbijgevlogen. Noortje vindt het nu
ook wel mooi geweest en wil de aandacht van papa en
mama terug. Ik dank Fleur en Niek voor dit erg leuke gesprek. Ze waren twee prettige gesprekspartners, maar dat
kan ook bijna niet anders wanneer je in de horeca werkt
en gezelligheid prefereert. Uiteraard wens ik hun heel veel
succes en geluk met elkaar, zowel zakelijk als privé.

Niek: ”Ze zitten inderdaad echt even in een lastig parket
met het eerste. Er zijn er op een gegeven moment zo’n acht
gestopt, waaronder ikzelf. Daar zaten ook een aantal basisspelers bij. Dan moet je dat met jeugd opvangen. Als de
spreiding dan niet zo heel breed is, dan moet je roeien met
de riemen die je hebt. Destijds hebben we zo’n zelfde periode gehad. Toen kwam Arjan van Dijken nog weer terug.
Soms heb je ervaring gewoon even nodig. Zo zie ik dat met
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Fleur: ”Als je dit vak wil volhouden en het leuk wil blijven
vinden, dan moet je het bijna wel samen doen. Wij kunnen
ook heel goed samenwerken. We hoeven nu echt praktisch
niet meer te communiceren. Gisteren bijvoorbeeld met
die lerarenstaking. Noortje lag bij mijn ouders in bed en
wij draaiden samen even de lunch. We zeggen dan geen
woord, vijftig man is er dan binnen een uur doorheen en de
afwas is weg en de tafels zijn schoon. Dat vind ik geweldig.”

Er zitten uiteraard ook nadelen aan het werken in de
horeca, toch Niek?
Niek: ”Slaaptekort, dat vind ik soms nog wel eens lastig.
Fleur kan hier iets beter tegen. Maar ook dat komt goed.
Soms neemt Fleur dan Noortje alvast mee naar beneden
en dan pak ik nog even een uurtje extra. En zo kom je stukje
bij beetje achter dingen.”

En hoe ging dit met de voetbal?
Niek: ”Je hebt op zaterdagmiddag best wel eens geen zin
om te gaan werken. Mijn vrienden drinken dan lekker een
biertje bij vv DES en ik moet dan naar het werk. Maar zaterdag is de dag waarop het geld verdiend moet worden en dat
heb ik geaccepteerd. Dat is ook wel een reden dat ik gestopt
ben bij het eerste. Het vergt natuurlijk veel tijd en energie,
dat is ook prima, maar na twaalf jaar koos ik voor andere
dingen. Als het uitkomt qua planning voetbal ik soms nog
in het 5de met vrienden. Dat is heel erg gezellig en we zitten ook allemaal een beetje op hetzelfde niveau.”

12 jaren in het eerste, had er nog meer in gezeten?
Niek: ”Het is algemeen bekend dat ik de wereld om het
voetbal heen ook erg mooi vond. Dat kwam mijn voetbal
natuurlijk niet altijd ten goede. Ik denk dat er wel meer in
had gezeten als ik meer de motivatie en concentratie had
gehad, maar dat wilde ik niet. Ik vond het prima zo.”

BEDRIJVENWEG 5, 7442 CX, NIJVERDAL
+31 (6) 406 479 80| INFO@TWEE12.COM

DES B1 1988:
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Frank van Petersen (bovenste rij, vijfde van links en Arjan Valk (rechts onderaan)

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

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

Profile Baan | Boomcateweg 77, Nijverdal | 0548-614017

Kies voor een betrouwbare en zuinige
installatie van een Nijverdalse installateur

www.supportersverenigingdes.nl

Dorpsstraat 66, 7447 CT Hellendoorn

Fuutweg 15 - 7442 CL Nijverdal - Tel 0548 613639
Fax 0548 621479 - www.avandijk.nl
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Frank van Petersen (links bovenaan) als leider van DES MC1

Constantijnstraat 19, 7442 MC Nijverdal
Telefoon: 0548 612 771
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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

Nadieh Bruggeman

WIJ HEBBEN EIGENLIJK
HELEMAAL NIETS
MET VOETBAL
Op een koude en gure winteravond staat er een interview gepland aan de Wolterkampsweg in Nijverdal. Nadieh
is de moeder van Mick en heeft weinig tot geen affiniteit met voetbal, laat staan met DES. En toch is zoonlief Mick
bij de mini’s van vv DES actief. Dat is een interview waardig. Net voordat ik vertrek, krijg ik een appje van Nadieh:
”Kom maar achterom hoor.” Een duimpje omhoog wordt retour gestuurd en ik stap de auto in. De kinderen liggen
op bed, de boel is net opgeruimd en de geur van het eten hangt nog in de keuken. De koffie pruttelt en het interview wordt gestart.
Nadieh vertelt dat zij, maar ook Emiel, eigenlijk helemaal
niets met voetbal hebben. Ze hebben er geen gevoel bij en
zijn er niet mee opgegroeid. Wat hun betreft gaan de kinderen ook niet naar de voetbal toe. Dat hebben ze ook altijd hardop zo uitgesproken. Mick ging in eerste instantie
hiphop dansen bij Joshua en heeft tot en met zijn vijfde
jaar ruim twee jaar gedanst bij de dansschool in Nijverdal.
Op een gegevens moment gingen de jongens in zijn groep

een groep hoger en bleef hij met alleen jongere meisjes
over. Het plezier voor dansen verdween en je raadt het
al: Mick wilde op voetbal. Nadieh en Emiel maakten nou
niet direct een vreugdedansje bij het horen van dit bericht. Mick moest maar eerst even zijn zwemdiploma halen. Mick deed langer dan verwacht over het behalen van
diploma A, terwijl zijn roep om op voetbal te gaan groter
en groter werd. Silvijn, zijn beste maatje, zit al bij de mini’s
van vv DES en nodigt hem uit om eens een keer mee te
gaan. Mick is direct verkocht en heeft wekelijks erg veel

Als hij maar plezier heeft
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DES en toekomst

zin om te voetballen. Zijn ouders gaan, met lichte tegenzin,
overstag en Mick gaat op voetbal. Mick krijgt een duidelijke boodschap mee: ”Als je op voetbal gaat, maak je ook
het seizoen af.” De moeder van Nadieh (oma) lacht Nadieh
en Emiel uit, omdat ze altijd zo stellig waren dat hun kinderen niet op voetbal zouden gaan en ze nu toch overstag
zijn gegaan. Oma trakteert Mick direct op een voetbaltenue. Dankzij Silvijn zit hij bij vv DES, want zijn ouders hadden geen kennis of voorkeur. Dochter Flo stimuleren ze nu
in ieder geval wel om op paardrijden te gaan. Stel je eens
voor dat zij ook op voetbal gaat *knipoog*.

Herkomst Mick

eten:
Lievelings
club:
e
et
ri
vo
Fa

Mick komt uit een jong gezin. Moeders komt uit Vroomshoop en Vaders uit Nijverdal. Ze zijn al 12 jaar bij elkaar en
wonen 11 jaar in Nijverdal. Nadieh is blij dat ze in Nijverdal wonen, omdat op het platteland van Vroomshoop toch
ook wel veel baldadigheid voorkomt, vooral met alcohol en
drugs. Daar maakt ze zich best wel eens zorgen om. ”Opvoeden is sowieso soms moeilijk en voor opvoeden bestaat gaan boek”, aldus Nadieh. ”We proberen de kinderen
zo open en transparant mogelijk op te laten groeien”. De
interviewer zit in dezelfde situatie en knikt: deze woorden
waren genoeg om elkaar te begrijpen.
Mick kenmerkt zich als een vrolijke, sociale en behulpzame
jongen. Hij wil net als zijn moeder altijd het laatste woord
hebben. ”Dat wil nog wel eens botsen in huis”, lacht Nadieh. De drie R’s (rust, regelmaat en reinheid) zijn belangrijk
voor Mick. Als je iets vergeet, dan helpt Mick je het nog wel
even herinneren. Al met al is Mick een heel makkelijk ventje
en Nadieh is er zichtbaar blij mee. Dochter Flo is van een
heel ander kaliber. Ze zit nu in de fase dat je haar goed in de
gaten moet houden, omdat ze alles wil ontdekken. Het corrigeren, coachen en in de gaten houden kost veel energie.
Over de vraag of Mick wel eens ondeugend is en kattenkwaad uithaalt, hoeft niet lang nagedacht te worden. Met
het buurmeisje heeft hij tijdens de feestdagen een specu-
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Emiel is ondertussen net binnengekomen als we
het einde van het interview naderen. Op de vraag
hoe ze de toekomst van Mick zien bij DES zegt Nadieh: ”Dat vind ik wel moeilijk zeggen, als hij maar
plezier heeft.” Emiel zegt: ”Als Mick net zo lenig
is als z’n pa, dan komt ie er in ieder geval wel �.”
Het was al met al een gezellige avond en een
leuk interview. Mooi om een kijkje te nemen in
een jong gezin dat met een frisse blik naar vv
DES kan kijken. Ondanks dat Nadieh en Emiel
niet verwacht en gehoopt hadden dat hun kinderen op voetbal zouden gaan, hopen ze dat
Mick nog lang en met veel plezier bij vv DES zal
blijven voetballen.
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Hobby’s
:

Bedankt voor het interview.
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laaspop en kerstkransjes uit de kast geritseld. Vanzelfsprekend had hij die avond geen trek in eten. De buurvrouw
kwam diezelfde avond vertellen dat er een speculaaspop
en kerstkransjes uit de kast waren verdwenen..

Als je op voetbal gaat,
maak je ook het seizoen af
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MICK

Naam:
Leeftijd:
School:
Hobby’s:

Tijdens het interview horen we gestommel van boven
naar beneden. Mick komt de trap af en komt even beneden ”kijken”, iets wat hij al maanden niet meer heeft
gedaan, half slaapwandelend maakt hij een opmerking
over de voetbalplaatjes van Albert Heijn. De interviewer,
tevens zijn trainer, ziet hij niet zitten. Voetbalplaatjes
houden hem zelfs in de nacht dus nog bezig.

Mick zit nu ruim een half jaar op voetbal en vindt voetbal erg leuk. Hij vindt buiten voetballen het leukst, of
het nu regent of niet. Nadieh heeft ondertussen nog
steeds niet heel veel met voetbal, maar is trouw elke
week aanwezig. Dit in tegenstelling tot Emiel. Ze vindt
het leuk om de ontwikkeling van Mick en het team te
zien. Hij leert te functioneren in een team en zich sociaal op te stellen. De trainingen zijn prima en leuk.
Daarnaast komt vv DES als een gemoedelijke club
over. Plezier staat voorop, in plaats van prestatie.
Bijzonder is te zien dat er geen onenigheid is bij de
mini’s, dat is erg prettig.

Het hoogtepunt in het prille leven van Mick is
het schoonmaken van zijn loopfiets onder de
douche op de camping tijdens de vakantie.
”Hij straalde van oor tot oor, hier had je bij
moeten en willen zijn.”
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Op zoek naar het
'donderdagavondgevoel'
in de kantine
Het is een kille donderdagavond in januari. Kwart
over negen, tijd om de deur uit te gaan, want over
een kwartiertje begint de redactievergadering.
Een blik uit het raam leert dat het kletsnat is. Heel
even overweeg ik om de auto te pakken, maar de
sportman in mij haalt me over om toch mijn stalen ros maar van stal te halen. Het feit dat ik na
afloop nog eigenlijk nog wel even een biertje wil
drinken speelt in die beslissing uiteraard geen
enkele rol. Ik ben de straat nog niet uit, of Pluvius
besluit dat het voor vandaag wel genoeg is geweest en
draait de sluizen dicht. Zo arriveer ik toch nog met een
redelijk droog pak op een fel verlicht sportpark. Als ik mijn
fiets stal, valt het mij op dat er volop getraind wordt, ook
door de lagere elftallen. En dat terwijl het nog zeker zes
weken duurt voordat de competitie hervat wordt.

De laatste 2 à 3 jaar is het
ineens een stuk drukker
op de donderdagavond
Hoewel een aantal onderwerpen voor de nieuwe editie van InVorm algauw gevonden zijn, is het ook in deze
vergadering weer een behoorlijke opgave om een gevarieerde editie samen te stellen. Een frisse blik en ideeën
van buitenaf zouden welkom zijn, wordt er geopperd. Een
oproep die ik hier maar al te graag even bij u als lezer onder de aandacht breng! Als ik na afloop van de vergade-
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ring een welverdiend biertje bestel aan de bar, word ik op
mijn wenken bediend. ”Weet je wat een leuk artikel voor
het clubblad zou zijn?”, klinkt het uit de mond van Henk
Vos als ik mijn goudgele lekkernij toegeschoven krijg. Ik
besluit de correctie ”magazine!” die tijdens redactievergaderingen veelvuldig klinkt als een van ons het woord
”clubblad” nog gebruikt maar achterwege te laten. Geïnteresseerd spits ik mijn oren als het piepje van het pinapparaat aangeeft dat ik zojuist weer € 1,80 dichter bij mijn
saldolimiet ben gekomen. ”Jullie zouden eens iets moeten
schrijven over het donderdagavondgevoel in de kantine”,
vervolgt Arnold Titsing, wijzend naar kantine die ondanks
de winterstop en het slechte weer toch nog goed gevuld is.
Dankbaar voor het onderwerp dat we als redactie zomaar
in de schoot geworpen krijgen pak ik mijn agenda en een
afspraak voor een interview is gauw gemaakt.
Wederom een kille donderdagavond, nu in februari. ”Kom
maar een beetje op tijd, dan hebben we het nog niet zo
druk”, was mij gevraagd. Dus stap ik, gewapend met pen en
papier, al om half negen de kantine binnen. Binnen is het
inderdaad nog rustig, maar buiten wordt er volop getraind.
Arnold en Henk staan me al op te wachten achter de bar
en Henk schenkt me een warm bakkie in. Het andere vaste
gezicht achter de bar op donderdagavond, Marty Poelakker,
schuift straks ook nog even aan, wordt mij verteld. Ik besluit
alvast te beginnen en val meteen maar met de deur in huis.
Wat is nu volgens jullie het donderdagavondgevoel? Arnold
en Henk blijken van het kaliber ‘gooi er een kwartje in en ze
blijven ratelen’ en branden los. ”De laatste 2 à 3 jaar is het
ineens een stuk drukker op de donderdagavond”, trapt Arnold af. ”Op een drukke
avond tellen we soms
wel 80 man. Misschien
dat de speciaalbiertjes
die we nu schenken
er iets mee te maken
hebben?” Ik kijk om me
heen en zie her en der
inderdaad wat witbiertjes en bockbiertjes
op de tafels, maar de
kannetjes zijn veruit in
de meerderheid. ”De sfeer is echt gezellig en heel ontspannen”, vult Henk aan. ”Je merkt de verbondenheid met de
club: alles wordt netjes achtergelaten, de stoelen worden
aangeschoven en de glazen worden teruggebracht naar de
bar. Je hoeft na afloop bijna niets meer te doen, even met
een doekje over de tafels en je bent klaar.”

en commissiekamer vinden ook overleggen plaats, weet
Arnold mij te melden. Inmiddels beginnen ook de andere
tafels zich langzaam te vullen. Arnold duikt de keuken in en
komt even later terug met de inmiddels bekende vaasjes
met nootjes, die door de training hongerig geworden spelers dankbaar worden aanvaard. ”De nootjes worden echt
gewaardeerd”, aldus Henk. ”Soms komen ze er zelfs om
vragen”. Het kan niet anders dan dat de trainingen bij DES
loodzwaar zijn, want op sommige tafels zie ik inmiddels
zelf meegebrachte zakken chips, kipkluifjes, gehaktballetjes en blokjes kaas verschijnen. Alles om het energietekort
maar zo snel mogelijk weer aan te vullen. Waarom is de
keuken eigenlijk niet open, vraag ik me af. ”We zouden dan
een mannetje extra nodig hebben en er zou te veel overblijven”, antwoordt Henk als ik hem de vraag voorleg. ”Een
worst-kaasplankje is wel te krijgen en die worden veel verkocht”. Inmiddels krijgen beide heren het behoorlijk druk
achter de bar en ik besluit in mijn zoektocht naar het donderdagavondgevoel de pijlen maar eens te richten op Marty
Poelakker, die zojuist is binnengekomen en een plekje aan
de bar heeft opgezocht.
Hij is al een tijdje uit de running en over mijn eerste vraag
of hij de donderdagavonden bij DES mist, hoeft hij niet
lang na te denken: ”Ontzettend!” ”Wij jou ook”, klinkt het
eensgezind van achter de bar. De glimlach keert terug op
zijn gezicht en hij vervolgt: ”De gezelligheid, het gevoel van
verbondenheid met de club, de collega’s van de barploeg: ik
mis het enorm.” Op mijn vraag of we hem gauw weer terug kunnen verwachten kan hij nog geen antwoord geven.
”Eerst maar eens aan het werk, dan zien we wel weer verder.” Redden ze het wel
een beetje zonder jou?
”Jawel, er zijn genoeg
helpende
handen.
Sommigen openen en
zijn er in het begin van
de avond, anderen komen later en verzorgen
de sluiting.” Ineens
wordt het doodstil in
de kantine. Op de televisieschermen is te
zien hoe Getafe zojuist op 0-1 is gekomen tegen Ajax. Een
enkele Feyenoord-supporter probeert een glimlach te onderdrukken, maar slaagt daarin slechts mondjesmaat. Als
het geroezemoes weer terugkeert, hervatten we ons gesprek. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of er niet meer leden
van de barploeg staan te dringen om een plekje achter de
bar op de donderdagavond. ”Niet echt”, zegt Marty. ”Het
wordt best wel laat en de meesten moeten ’s ochtends
weer vroeg uit de veren. Met de drie vaste gezichten en de
hulp van anderen bij het openen en sluiten redden we het
overigens prima. Maar dat neemt niet weg dat we best wel

Je hoeft na afloop bijna
niets meer te doen, even
met een doekje over de
tafels en je bent klaar

”Ook zijn er op de donderdagavond veel besprekingen en
vergaderingen”, vertelt Arnold. Achterin de kantine zie ik
inderdaad kleine groepjes met een tablet of pen en papier
in de weer en achter de gesloten deuren van de bestuurs-
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Nog even nazitten met elkaar na de training
is bij ons niet verplicht, maar we zien het
wel als een morele verplichting
wat extra barpersoneel kunnen gebruiken. Niet alleen voor
de donderdagavond, maar ook voor de zaterdag.”
Gewapend met veel informatie besluit ik mijn zoektocht
maar eens voort te zetten aan de tafels van de diverse
teams. Ik schuif aan bij de mannen van DES 4. Allemaal getraind, mannen? ”Ja, natuurlijk”, klinkt het uit alle monden,
ook uit die van degenen die de haren nog droog hebben.
Het valt me op dat er op deze tafel geen hapjes staan. De
kartrekkers van vorig seizoen zijn er niet meer bij, wordt
mij verteld. De heren zijn nu aangewezen op de vaasjes
met nootjes en het worst-kaasplankje. Heel veel wijzer
word ik aan deze tafel niet. De verrichtingen van Ajax, dat
inmiddels -tot teleurstelling van een van de teamleden- op
1-1 gekomen is, krijgen de voorkeur boven de nieuwsgierigheid van de vragensteller. Bij DES 2 blijkt er gelukkig wel
iemand op de praatstoel plaats te willen nemen. Het ”allemaal getraind, mannen?” laat ik hier maar achterwege. Dit
is tenslotte het tweede. ”Nog even nazitten met elkaar na
de training is bij ons niet verplicht”, laat Jelle van Egmond
me weten, ”maar we zien het wel als een morele verplichting. Het draagt bij aan de teambuilding. Bovendien moet
de boetepot gevuld worden.” De panna-slachtoffers en
ballen-over-het-vangnet-schieters van die avond trekken
hun portemonnee en schuiven hun onvrijwillige bijdrage in
de richting van de potbeheerder. Het valt me op dat deze
tafel wel rijkelijk gevuld is met hapjes. ”Dit was een idee
van Edward”, vertrouwt Jelle me toe, ”maar vertel dat maar
niet.” Ik beloof hem plechtig dit niet te doen. Het team beschikt volgens Jelle naast een rooster voor rij- en wasbeurten zelfs over een hapjesrooster. Ook aan deze tafel is de
aandacht vooral gericht op de televisieschermen en nadat
Jelle het speciale gevoel van de donderdagavond nog verklaart als een voorzichtig begin van het weekend begeef ik
me naar de laatste tafel van vanavond.

Met ”waar gaat het aan deze tafel zoal over?” bied ik ze een
niet te missen kans. ”Voornamelijk over jou, als je er niet
bij bent”, luidt het antwoord, waarna ik met een glimlach
mijn pen en papier maar opberg. Tevreden schenk ik mij
een glaasje in en meng ik me in het gesprek. Een uurtje
later besluit ik er een punt achter te zetten, de wekker rammelt tenslotte weer vroeg morgenochtend. Als ik mijn fiets
pak, kijk ik nog een keer achterom. Van achter de beslagen ruiten klinkt gedempt gelach. Onderweg naar huis laat
ik de gesprekken van die avond even bezinken. Wat heeft
mijn zoektocht opgeleverd? Wat kenmerkt nou dat donderdagavondgevoel? Ik krijg er nog niet echt een vinger achter,
maar thuis op de bank valt het kwartje. Het antwoord ligt
deels in de antwoorden op mijn vragen, het schuilt vooral in
wat ik die avond heb mogen ervaren. Een samenkomst van
actieve voetballers en vrijwilligers die allemaal hun steentje bijdragen aan onze prachtige vereniging. Het bruist op
donderdagavond in de kantine. Er worden besprekingen
gevoerd, banden gelegd en voorbereidingen getroffen, alles
om ervoor te zorgen dat zaterdag alles weer piekfijn geregeld is. Vrijwilligers die niet zelden deel uit maken van de
teams en na hun overleg nog even gezellig aanschuiven.
Verbondenheid is een woord dat een aantal malen viel vanavond. Ik denk dat dit woord het donderdagavondgevoel
het best omschrijft. Een verbondenheid die ik niet alleen
proefde aan de tafels, maar misschien wel het best werd
omschreven door de vrijwilligers van de barploeg die er elke
donderdagavond weer staan: ”Je hoeft na afloop bijna niets
meer te doen, even met een doekje over de tafels en je bent
klaar.”
GdV

Geen mooiere plek om de avond af te sluiten dan aan de
tafel waaraan ik zelf ook regelmatig op donderdagavond
plaatsneem. Als ik een kannetje op tafel zet, overweeg ik
heel even om met mijn meest onschuldige gezicht ”allemaal getraind, mannen?” in de groep te gooien. In de wetenschap dat dit tot de nodige gevatte antwoorden zal leiden laat ik dit maar achterwege. ”Hebben jullie mij gemist?”
levert ongetwijfeld hetzelfde resultaat op, net als iedere
andere, zorgvuldig voorbereide openingsvraag. Maar ik ben
de beroerdste niet en gun ook mijn vrienden hun pleziertje.

25

fotoverslag
miniplaybackshow

Aesy Liften B.V. Nederland | Mercurion 30, 6903 PZ Zevenaar
Telefoon: 0316-246246 | E-mail: info@aesyliften.nl
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Rudolf Dieselstraat 4-01
7442 DR Ni jverdal
info@robinholt.nl
06-23240421

Gevelreiniging
Interieurverzorging
Ontruimingen
Schoorsteenvegen
Dakgootreiniging
Verhuizingen

robinholt.nl
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Gemak dient de mens.
Met het oog voor kwaliteit en ontzorging zijn wij
toonaangevend op onze markt. Door korte lijnen, zelf opgeleid
personeel en veel flexibiliteit kunnen wij elke klus zorgvuldig
begeleiden en uitvoeren. Onze teams staan elke ochtend klaar
om meerdere klanten, groot en klein, tevreden te maken.
Onze werkzaamheden gebeuren vooral lokaal, derhalve
houden wij onze identiteit ook lokaal.
Of uw schoorsteen geveegd moet worden, bedrijfspand
onderhouden moet worden of uw dakgoten geleegd, wij zijn
uw partner voor de facilitaire ontzorging. Met onze jarenlange
ervaring op zowel de zakelijke als particuliere sector staan wij
klaar voor alle vormen van opdrachten. Benieuwd of wij u ook
kunnen ontzorgen? Neem vrijblijvend contact op en leer onze
vakmannen kennen.

OP HET GEBIED VAN DRANK BENT U
BIJ ONS TREFZEKER!

fotoverslag
playbackshow

Trotse sponsor van DES en
Uw specialist in dranken:

Ruim assortiment wijn

Meer dan 160 soorten speciaalbier

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

MOODSOCKS.NL

10% korting voor alle DES-leden met de code: 10winningmood
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ZAKELIJK LEASEN?
PRIVÉ LEASEN?
AUTO/BUS HUREN?

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

autoleasetwente.nl
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7 maart, De Esch 1 – DES 1 (2-1)

DES Ultra’s:
From Father to Son
Het is het seizoen ‘95/’96. DES 1 komt, onder leiding van
Herman Morsink, uit in de derde klasse B en bezet een
teleurstellende tiende (van 12) plek op de ranglijst. In een
garage, ergens in de Zeeheldenbuurt in Nijverdal, zijn een
aantal jongens druk bezig om PVC buisjes te zagen en
deze te vullen met watten en sterretjes die kort daarvoor
gekocht zijn bij De Speelboom. De juiste combinatie zorgt
ervoor dat de perfecte rookbom ontstaat. Deze rookbommen, maar ook stuiverbommen worden door aan aantal
fanatieke jeugdleden gemaakt omdat er de volgende dag
een belangrijke wedstrijd van DES 1 op het programma
staat. Gezien de stand op de ranglijst kan het eerste elftal
alle support gebruiken.
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Nu zijn we 25 jaar verder en de geschiedenis herhaalt
zich. DES 1 heeft zojuist de uitwedstrijd tegen koploper
De Esch verloren, ondanks de aanwezigheid van de fanatieke aanhang van de DES Ultra’s. Deze fanatieke jeugdige
supporters zijn met de spelersbus meegegaan naar Oldenzaal en door het teleurstellende resultaat duurde de
terugreis extra lang. Chagrijnig komen de DES Ultra’s de
bestuurskamer binnenlopen waar we hebben afgesproken voor een interview om wat meer over deze jongens te
weten te komen. De Ultra’s, allemaal gehuld in capuchon,
zijn akkoord gegaan met een interview, mits ze uiteraard
onherkenbaar in beeld worden gebracht.

Vijfentwintig jaar geleden had de zaterdag, bij een thuiswedstrijd van het eerste, een vast ritueel voor de fanatieke jeugdleden en anno 2020 is hier nog steeds sprake van.
Op zaterdagochtend staan de jongens op waarna ze zich
voorbereiden op een wedstrijd van respectievelijk JO13-1,
JO15-1 en JO17-1. Na de wedstrijd gaan ze meestal samen een patatje eten en ‘even inslaan’ bij de Jumbo. Ongeveer 20 minuten voor de wedstrijd van het eerste wordt
de trommel klaar gezet, worden spandoeken opgehangen
en de stembanden opgewarmd. Als de wedstrijd begint,
klinken de eerste doffe dreunen van de grote trommel
die achter het doel van de tegenstander staat opgesteld.
Tom de J. en Ian E. zijn verantwoordelijk voor het slagwerk
en zorgen voor ritmisch trommelgeroffel, wat een duidelijk hypnotiserende werking heeft op de overige Ultra’s.
De duidelijke herkenbare strijdliederen worden luidkeels
meegezongen onder aanvoering van Luca F. Hij weet elke
keer, met niet aflatend enthousiasme, de jongens te motiveren het volgende strijdlied in te zetten. Om extra sfeer
aan het geheel toe te voegen staat Thijs M. op de achtergrond intimiderend met zijn DES-vlag te zwaaien om de
tegenstander te laten weten dat het menens is.

Elke supporter van DES is inmiddels bekend met de DES
Ultra’s, maar hoe is deze groepering eigenlijk ontstaan?
Het begon allemaal op een gekke zonnige middag toen
vier jongens een bezoek brachten aan een thuiswedstrijd
van ons eerste elftal. In alle emotie die de wedstrijd met
zich meebracht, begonnen de jongens op de boarding te
slaan om met name de scheidsrechter te laten weten dat
hij zijn fluit kon steken in een plek waar de zon niet schijnt.

Denny Broekman:

”Heel bijzonder om zo’n groep
jonge en ultra fanatieke
supporters te hebben. Ze staan
week in, week uit ons aan te
moedigen en daardoor doen
we nog een stapje extra op
het veld. Elke wedstrijd hebben
we ze echt nodig en hopelijk
kunnen we ze belonen door drie
punten in de wacht te slepen!”
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Om hun statement kracht bij te zetten, werd er ‘voor de
gein’ nog een aantal liederen ingezet die door een gemiddelde scheidsrechter niet als complimenteus opgevat
zouden worden. Verrassend genoeg merkten de jongens
dat het ook een motiverende werking had op de spelers
van het vlaggenschip. Een volgende wedstrijd ontdekte
Tommie de J. een aantal roestige olievaten die na de playbackshow van dat jaar waren achtergelaten bij het Vuttershok. Met een aantal houten stokken uit het Doktersbos werd al snel duidelijk dat deze olievaten prima dienst
zouden doen als slaginstrument. Het enige nadeel was
echter dat deze vaten nou niet bepaald handzaam waren
en al snel werd de beslissing genomen om te professio-

Mathijs Geugies:

”Het is geweldig om te zien
dat de Ultra’s ons elke week
in weer en wind komen
aanmoedigen. Er zijn nog
genoeg wedstrijden te winnen
en met de support van de
Ultra’s gaat dat zeker lukken!”

naliseren. Na het legen van de spaarvarkens werd er een
trommel aangeschaft en werd er een spandoek gemaakt
met niet mis te interpreteren bewoordingen dat DES (voor
hen) de allerbeste en -mooiste amateurvereniging uit de
regio is.
Al snel verspreidde het enthousiasme zich en er sloten zich
meer jongens aan om op zaterdag het eerste elftal aan te
moedigen. Inherent aan een groeiende organisatie is dat je
op een gegeven moment voor de keuze staat om een bee
tje aan te modderen, of om groots te denken en een volgende professionaliseringslag te slaan. Met medewerking
van de vader van Luca F. (R. Fransen uit N.) werd contact
gezocht met mede-DES’er Bart Meijer van ‘2 Gasten Creatief Bureau’. Dit is een creatief bureau met grafisch DNA en
een passie voor vormgeving die met de paplepel is ingegoten. Bart en Frank zijn flexibel en kunnen veel toegevoegde
waarde leveren door unieke ‘recepten’ te bedenken, zo ook
voor de DES Ultra’s. Die 2 Gasten maken immers wat je zelf
had willen bedenken (zie 2gasten.nl). De naam voor de harde kern was al snel bedacht, alsook direct een slogan die
exact past bij onze vereniging: ”From Father to Son”.

Coen van de Linde:

Uit het gesprek met de jongens blijkt dat ze allesbehalve
intimiderend zijn en dat ze zelfs een duidelijk doel nastreven, namelijk: ”er een feestje van maken”. Dat neemt niet
weg dat ze uiterst serieus zijn en er alles aan zullen doen
om hun club in de derde klasse te houden. Niet alleen
tijdens de wedstrijden, maar ook daarbuiten nemen de
Ultra’s initiatieven. De Ultra’s zijn bijvoorbeeld op ziekenbezoek geweest bij DES 1-spits Jurre Canter Visscher
om hem een hart onder de riem te steken nadat hij ernstig geblesseerd raakte.
Dit seizoen staan er nog heel veel finales op het programma met als hoogtepunt de derby’s tegen v.v. Hellendoorn (18 april) en SVVN (9 mei). Er heerst een bepaald
realisme bij de mannen: ”Het zou maar zo de laatste
streekderby in lange tijd kunnen worden.” Ze moeten en
willen niet aan dit scenario denken en daarom zijn de Ultra’s nog meer gemotiveerd om mooie sfeeracties op te
zetten. De mars naar SVVN toe was één van de hoogtepunten voor de Ultra’s. Onder politiebegeleiding liep een
groep van zeker 50 supporters van het Blokkenpark naar
Sportpark Groot Lochter. Van ver waren de toeters en het
geschreeuw te horen en de vlaggen te zien die aankondigden dat de supporters van DES eraan kwamen. Het
kan niet anders dan dat dit erg veel indruk heeft gemaakt
op de honderden aanwezige toeschouwers.
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”Geweldig om de Ultra’s zo
fanatiek langs de kant te zien
staan, elke week weer.
Voor mij en ook zeker voor
het team des te meer motivatie
om meer dan 100% te geven
voor een goed resultaat.
Wij gaan de Ultra’s nog keihard
nodig hebben dit seizoen!”
Het is een droom van de jongens om tijdens de derby
zo veel rookbommen te kopen dat heel sportpark Gagelman verdwijnt in een rood en zwarte wolk van rook.
Als de rook dan is opgetrokken, moet er een groot spandoek zichtbaar worden (lees: zo groot als het vangnet).
Zelfs over de invulling van het spandoek is al nagedacht.
Het is duidelijk waar de Ultra’s inspiratie vandaan halen,
aangezien een aantal jongens regelmatig de thuiswedstrijden van FC Twente bezoeken. Deze acties kosten
geld en de Ultra’s hopen dan ook dat dit artikel dermate
veel bekendheid genereert dat andere supporters bereid
zijn de jongens (financieel) te steunen. Ondersteuning in
natura is natuurlijk ook altijd welkom door bijvoorbeeld
het sponsoren van een groot doek (werknemers van Ten
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Cate, lezen jullie mee?). Ook zijn er nog stickers te koop
van de Ultra’s.
Dat de jongens ver willen gaan voor DES blijkt wel, want
zoals ze zelf aangeven is DES alles voor de Ultra’s. Over
het algemeen heerst er een negatieve beeld over de harde kern van een voetbalvereniging. Zelfs DES 1-speler
Mathijs Geugies noemt de Ultra’s liefkozend ‘stelletje
tuig’. Echter zien de Ultra’s zichzelf ook wel een beetje
als hooligans, omdat ze alles over hebben voor de club.
Confrontaties worden niet
opgezocht maar ook zeker
niet uit de weg gegaan.
Zo hebben ze het bijvoorbeeld al regelmatig aan
de stok gehad met SVVNkeeper Patriz Lohuis.
Aangezien hij op hetzelfde niveau communiceert
als de jonge puberende
aanhang van DES, is er al
snel sprake van een meningsverschil.

Wat wel een groot verschil is ten opzichte van de vorige
generatie fanatieke jeugdsupporters is dat de verrichtingen tegenwoordig uiteraard te volgen zijn via verschillende sociale media. Zo zijn er inmiddels al tientallen foto’s te
zien van de Ultra’s op onze clubwebsite en zijn er filmpjes
te zien van de DES-mars richting SVVN op Youtube. Daarnaast hebben een DES Ultra’s een eigen Instagram-account (Ultras_vvdes), waarop regelmatig foto’s en filmpjes
worden geplaatst. Dit account wordt zelfs gevolgd tot ver
voorbij de rivieren getuige het contact met een ‘fan’ uit
Tilburg. Eveneens hebben
de Ultra’s al een eens een
gastsupporter uit Enschede mogen verwelkomen
die de verrichtingen eens
van dichtbij wilde meemaken. Daarmee laten de Ultra’s maar weer eens zien
dat iedereen die het leuk
vindt het eerste elftal aan
te moedigen welkom is. Je
hoeft je niet te bewijzen en
er is geen sprake van een
ontgroening, maar je moet
wel een echte DES’er zijn
en bereid zijn de strijdliederen uit volle borst mee
te zingen. Als je voldoende initiatief neemt om acties te organiseren, heb
je zelfs kans om opgenomen te worden de Ultra’s
appgroep. DES zit in het
hart van deze jongens en
ze hebben weinig op met jongens die een ‘buitenlands’
avontuur aangaan bij bijvoorbeeld De Zweef. Ian E. noemt
het zelfs een eer om de familienaam Ekkelkamp hoog te
houden binnen DES en geeft aan nooit een andere club te
overwegen.

Rob van Egmond

”Alle thuiswedstrijden
en steeds vaker ook de
uitwedstrijden laten de
Ultra's zich fanatiek horen.
Goeie resultaten worden
gevierd, maar ook bij tegenslagen blijven de Ultra's
achter ons staan.
Een super goeie motivatie
voor ons als spelers om voor
elk punt te knokken!”

Ook bij uitwedstrijden
worden de verrichtingen
van de Ultra’s met argusogen gevolgd. Zo probeerden jeugdige supporters
van De Esch de spandoeken van de Ultra’s te
verwijderen en werden
de jongens bij ASV uitgedaagd door, zoals de Ultra’s het omschrijven: ”een groepje van tien jongens die
dagelijks op een trekkertje rijden”.
Het blijft gelukkig allemaal bij onschuldig kattenkwaad
zoals dat 25 jaar geleden ook al het geval was. Toen werd
er in de rust van de wedstrijd regelmatig een bezoekje
gebracht aan de ‘vrienden’ van de naburige scouting. Tegenwoordig ondenkbaar maar toen leefden we nog in een
tijd dat de padvinders liefkozend ‘padflikkers’ genoemd
werden. Dit betrof uiteraard slechts een geuzennaam
voor de padvinderij, zonder enige vorm van discriminatie.
Het was eveneens de tijd dat Gerrit Dollen halsbrekende
toeren uithaalde in ruil voor een Magnum (lees: een ijsje
en niet het pistool) en dat N.B. staand op het dak van de
kantine van s.v. Gramsbergen naar beneden plaste om
vervolgens te zeggen dat het appelsap betrof. Eigenlijk
een wonder dat er toen niemand gewond is geraakt in
dit ‘supportersgeweld’ alhoewel…we vergeten bijna dat
Maarten M. in blinde paniek recht met zijn gezicht in het
prikkeldraad liep op de vlucht voor boze padvinders.
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De jongens hebben een absolute overtuiging dat het eerste zich dit seizoen gaat handhaven. Ze zijn erg enthousiast over trainer Randolph de Fretes. Volgens de Ultra’s
zijn de resultaten van dit seizoen zijn niet te wijten aan
de trainer. Uiteindelijk zijn het de spelers in het veld die
het moeten doen. Wat erg gewaardeerd wordt, is dat
Randolph de inzet van de Ultra’s inziet en de spelers na
afloop verplicht om deze harde kern te bedanken voor hun
support. Dat motiveert onze Ultra’s vervolgens weer om
ons eerste elftal in goede en slechte tijden en door weer
en wind te blijven steunen!
TB

Ultra:
Leeftijd:
Elftal:
Vader:
Club:
Favoriete speler DES 1:

IAN EKKELKAMP

Ultra:
Leeftijd:
Elftal:
Vader:
Club:
Favoriete speler DES 1:

TOM DE JONG

Ultra:
Leeftijd:
Elftal:
Vader:
Club:
Favoriete speler DES 1:

LUCA FRANSEN

Ultra:
Leeftijd:
Elftal:
Vader:
Club:
Favoriete speler DES 1:

NICK VAN EGMOND

Ultra:
Leeftijd:
Elftal:
Vader:
Club:
Favoriete speler DES 1:

WOUTER TER WIERIK

Ultra:
Leeftijd:
Elftal:
Vader:
Club:
Favoriete speler DES 1:

DJIM HARMELINK

Ultra:
Leeftijd:
Elftal:
Vader:
Club:
Favoriete speler DES 1:

RICK VOS

Ultra:
Leeftijd:
Elftal:
Vader:
Club:
Favoriete speler DES 1:

NIELS HIDDINK

12
JO13-1
Jeffrey
FC Twente
Coen van der Linde

15
JO15-1
Jan
Feyenoord
Rob van Egmond

13
JO15-1
Bert
FC Twente
Coen van der Linde

14
JO15-1
Herman
Heracles
Simon op den Dries

13
JO15-1
Sander
FC Twente
Coen van der Linde

14
JO15-1
Robert
PSV / Go Ahead Eagles
Mathijs Geugies

16
JO17-1
Henri
FC Twente
Sven Mensink

12
JO15-1
Dominique
FC Twente
Mathijs Geugies
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Coronanieuws vv DES
Beste sportvrienden, leden van vv DES,
Het bestuur van vv DES heeft digitaal overleg gevoerd over
het coronavirus, de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Het is duidelijk dat de door de overheid
genomen maatregelen ons treffen als vereniging, maar wij
zullen ze respecteren. De gezondheid van iedereen staat
voorop.
Uiteraard heeft het bestuur zich moeten buigen over welke
consequenties de maatregelen voor onze vereniging hebben. Daarbij is vooral gekeken naar de korte termijn, omdat er nu nog veel onduidelijkheden zijn en elke dag weer
anders kan zijn, want de berichten volgen zich in sneltreinvaart op. Welke kant het op gaat is vooralsnog niet
duidelijk. Wel is door de KNVB een belangrijke beslissing
genomen. Alle competities zijn ten einde, ze worden dus
niet uitgespeeld en er zijn geen kampioenen en geen degradanten. Volgend seizoen worden dezelfde indelingen
gehanteerd, dus we gaan opnieuw de strijd aan in de 3e

klasse. De verscherpte maatregelen die maandag 23 maart
bekendgemaakt zijn, zijn doorgezet tot en met 28 april. Dus
geen trainingen, geen voetbalwedstrijden en de kantine
blijft gesloten.
Het gevoerde overleg door het bestuur was noodzakelijk
om met elkaar te bespreken hoe de club er voor staat en
wat er verder op ons pad komt. Tevens is het belangrijk met
enige regelmaat publicaties naar onze leden te doen, zodat
zij ook weten hoe wij tegen deze situatie aankijken, maar
ook om de situatie van de vereniging kenbaar te maken
met betrekking tot, noem het maar, oorzaak en gevolgen.
De maatregelen die we moeten volgen zijn bij een ieder
bekend. Het Dagelijks Bestuur (DB) is het aanspreekpunt
voor alle leden van DES die vragen hebben. Het DB kun je
bereiken via:
voorzitter@vvdes.nl of secretaris@vvdes.nl of
penningmeester@vvdes.nl

Activiteiten
Met betrekking tot de activiteitenkalender is het volgende besloten: tot 1 juni en kort daarna worden de volgende activiteiten geannuleerd en/of op hold gezet, waarbij het opnieuw agenderen van een aantal activiteiten tot de mogelijkheden
behoort, eventueel in afgeslankte of andere vorm:
Activiteiten:
�• Eieren zoeken
�• Klaverjassen Wilde Boom
�• Karaoke avond
�• Medewerkers avond
�• Disco zwemmen
�• Mannenbingo
�• Seizoen afsluiting Mini’s
�• Seizoen afsluiting 07/08
�• Voetbalkamp 09
�• 35+ Competitie
�• Lotenverkoop
�• Sponsortoernooi
�• Sponsorloop
�• Familiedag 2020
�• Klaverjassen (zomer editie)

annuleren
annuleren
annuleren
annuleren
annuleren
annuleren
annuleren
annuleren
annuleren
annuleren
on hold
on hold
on hold
blijft voorlopig op de agenda staan
on hold

A-com
Harry van Driel en Geert van de Merwe
A-com
Supportersvereniging
A-com
A-com
A-com
A-com
A-com
Federiko Krommendijk
A-com, actie bij Bestuur
actie bij Bestuur
actie bij Bestuur
(eventueel andere vorm)
Harry van Driel en Geert van de Merwe

Alle commissies zijn reeds geïnformeerd over de besluitvorming.
Of er nog andere activiteiten via/door DES gepland zijn is niet bekend of niet opgenomen in de activiteitenkalender. We
hopen dat we in juni toch nog een aantal evenementen kunnen en mogen organiseren om zodoende als DES-familie gezamenlijk het huidige seizoen af te kunnen sluiten.
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Inkomsten en uitgaven
De lopende kosten van de vereniging gaan gewoon door,
zoals het betalen van trainers, afdrachten aan Gemeente
en KNVB, energiekosten, verzekeringen, etc. De inkomsten
uit de kantine moeten we volledig missen en het annuleren van de vele activiteiten betekent ook wat dat betreft
geen inkomsten. Met betrekking tot contributie: de contributie-inning blijft gehandhaafd en dat is een verantwoorde
inning, omdat zoals reeds vermeld onze lopende kosten
gewoon doorgaan, maar ook blijft de verplichting tot betaling van contributie die het lidmaatschap van DES met zich
meebrengt, gehandhaafd. De huidige situatie brengt daarin
geen verandering. We vragen daarbij om ieders begrip en
steun, want dat zijn we zeker nodig.

We merken dat inmiddels vanuit diverse richtingen handreikingen gedaan worden, zowel KNVB als Gemeente denken mee om de verenigingen zoveel mogelijk te helpen en
ook vanuit leden komen mooie signalen en ondersteuning.
Daar zijn we heel blij mee.
Niet alleen de verenigingen hebben het moeilijk, maar ook
onze sponsoren en de lokale ondernemers. Steun hen ook
daar waar het kan zoveel mogelijk. Met ons allen slaan we
ons door deze periode.
Blijf gezond, houd afstand, let op elkaar en hopelijk een snel
weerzien.
Namens het bestuur
Henny Broekman, Voorzitter vv DES

Some things
never change…
Laat ik u mee terug nemen naar 2006: mensen waren nog
massaal actief op Hyves en van Facebook en Instagram
had men zelfs nog nooit gehoord. Mark Rutte was nog een
totaal onbekend politicus in Nederland. Muzikaal gezien
was het, ook al zullen hier de meningen over verschillen,
een mooi jaar: La Camisa Negra van Juanes was dat jaar
het populairste nummer, gevold door Rood van Marco Borsato. Op sportief vlak werd Floyd Landis wegens dopinggebruik niet erkend als winnaar van de Tour de France, reed
Michael Schumacher nog gewoon zijn F1-rondjes en werd
Italië wereldkampioen tijdens het WK. Ook bijna niet voor
te stellen was dat PSV als vanzelfsprekend meedeed om
het kampioenschap en uiteindelijk de schaal ook bemachtigde. Ons vlaggenschip werd in 2006 nog kampioen van de
derde klasse D met drie punten voorsprong op de CJV’ers.
En… het G-team van DES werd
opgericht.

was onze schermtijd zo hoog. Netflix, Facebook en Instagram zijn populairder dan ooit, iedereen schijnt zich overal
om het minste of geringste over aangevallen te voelen en
de zomers zijn warmer dan in alle jaren daarvoor…
En het G-team van DES bestaat nog steeds.
Wat is dan toch die constante factor? Om maar meteen
antwoord te geven op deze vraag: plezier! Er met elkaar
een leuke voetbalochtend van maken, kameraadschap
vanaf de allereerste training en een begeleidingsgroep
waarvan de basis na al die jaren nog hetzelfde is.
Op een druilerige ochtend in februari werd ik uitgenodigd
om te komen kijken bij een training van het G-team in
sporthal de Kruidenwijk. Aangezien ik zelf jaren leider /
trainer ben geweest bij dit team,
werden mijn dochter en ik allerhartelijkst ontvangen. Alsof ik
nooit ben weggeweest. Handen
schudden, trainers die even een
praatje kwamen maken, bijkletsen met ouders ‘van toen’ en gewoon even kijken bij de training. Alles was nog precies zoals het altijd was: een ontspannen sfeer, spelers die elkaar

de constante
factor? Plezier!

Wat is er in die 14 jaar toch veel
veranderd. Oké, Roger Federer
en Ireen Wüst behoren, net als in
2006, nog steeds tot de absolute
wereldtop op tennis- en schaatsgebied, maar verder is die
tijd nog amper te vergelijken met de tijd van nu. Nog nooit
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Voetbal
zoals voetbal
bedoeld is…

waarderen, respecteren en elkaar de
bal gunnen. Begrijp
me niet verkeerd,
er werd ook fanatiek gevoetbald en
net als bij elk ander
team gaat het echt
wel om winnen en verliezen. Alleen dan op de manier zoals
het eigenlijk altijd en overal zou moeten zijn. Iedereen mag
meedoen. Tekenend was dat speler Thijs bij mijn dochter
kwam, haar bij de hand nam en vroeg of ze mee wilde doen
(ze had al gehoopt dat ze mee mocht doen, want ze had
haar voetbaltenue onder haar gewone kleren). Na afloop
kwam Thijs mij melden dat ze het super goed gedaan had
en dat hij extra voorzichtig had gedaan met schieten…
Tijdens de training komt Ivo Mooibroek naast me zitten.
Ivo is vanaf moment één betrokken bij het G-team en coördineert ook dit jaar alles weer met strakke hand. Ivo: ”Het
team is qua samenstelling wel iets veranderd. De kern
van spelers die er vanaf het begin bij zijn, is er nog steeds.
Destijds spelers van 10 jaar, nu allemaal midden twintig.
Prachtig om te zien welke ontwikkeling zij sinds die tijd gemaakt hebben en welke vriendschap er tussen deze jongens is ontstaan. Bijzonder was ook dat deze groep spelers
een paar jaar geleden gehuldigd werd vanwege hun 12 �-jarig jubileum bij de club!”

Momenteel bestaat het team uit ongeveer 16 spelers,
waarbij dit seizoen er een hele nieuwe lichting spelers bij
gekomen is. De teams waar destijds veel tegen gevoetbald
werd (GFC Goor, SV Twello) bestaan helaas niet meer. Gelukkig worden er nog steeds veel wedstrijden gevoetbald,
nu tegen clubs als Excelsior, Juventa, NEO, OZC en straks
ook SV Raalte.
Deze wedstrijden gaan echt wel op het scherpst van de
snede, maar het respect voor elkaar en het plezier in het
spel blijven altijd bovenaan staan.
In alle jaren heeft het G-team een vaste plek verworven
binnen onze voetbalvereniging. Standaard op zaterdagmorgen 09.00u wordt er getraind op het hoofdveld. Wie het
team nog niet heeft zien voetballen en de sfeer eens wil
proeven: ga eens kijken bij een training. Van harte aan te
bevelen!
En ik? Ik overweeg bijna weer om trainer te worden…
RF

IBZ

Raadgevend
Ingenieursburo

Ontwerpen,
berekenen,
en tekenen
van constructies

Raadgevende
Ingenieurs

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

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

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

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

OOK ZONDER
AFSPRAAK

Vonderweg 27, 7468 DC ENTER
Telefoon: 0547-386100
E-mail: info@rikkertafbouwgroep.nl
Internet: info@rikkertafbouwgroep.nl
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2 Write nl
copywriting & correctie

Gert de Vries
Adres

Amaliastraat 6-30
7442 NX Nijverdal

Telefoon

0548 540 942

E-mail

info@2-write.nl

Internet

www.2-write.nl

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

Zoals inmiddels niemand meer ontgaat, is de coronacrisis
op dit moment hoofdzaak in ieders dagelijks leven. Deze
crisis heeft directe impact op onze sociale contacten, het
contact met onze ouders en met onze kinderen. De sociale contacten in de kroeg, maar ook langs het voetbalveld
zijn even niet meer vanzelfsprekend.

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

Ook een ieder zal hier in zijn dagelijkse werk mee te maken hebben. Velen werken thuis of helemaal niet, of als
het niet anders kan toch naar het werk met veel beperkingen. Gelukkig hebben we ook veel dappere strijders in de
zorgsector, die elke dag weer voor de kwetsbare en zieke
mensen klaarstaan.
De coronacrisis treft ook onze club. De velden zijn gesloten en dus zijn er geen trainingen en wedstrijden meer.
Veel activiteiten voor de jeugd zijn al afgelast. Daarnaast
treft het de grote inkomstenbronnen waar onze club het
voor een groot deel van moet hebben. Denk hierbij met
name aan de kantineomzet op donderdag en zaterdag.
Hoewel onze club er financieel goed voor staat, is het gebrek aan deze inkomsten een grote schadepost. Daarom
wil de supportersvereniging graag wat doen, samen met
hun leden. Onze slogan is al jaren: °Met z’n allen achter
Rood-Zwart. In goede tijden, maar zeker ook in moeilijke
tijden”.

Normaal besteden jullie op donderdag en/of zaterdag een
bepaald bedrag in onze kantine. Nu deze inkomsten er
niet meer zijn voor DES, en jullie geld ‘besparen’, een idee
van ons. Dit idee is om (een deel) van jullie bespaarde uitgaven te schenken aan de club. Iedereen die een donatie
doet krijgt een lot, waarmee je automatisch meedoet met
de verloting die we als supportersvereniging volgend jaar
gaan houden. Uiteraard geheel vrijblijvend, niks verplicht
en elke cent telt.
Op deze manier laten we zien dat we met z’n allen achter
Rood-Zwart staat en zeggen we: corona in het land, met
deze gift houden we DES in stand!
Ga naar de website: https://steun.vvdes.nl of scan de
QR-code
Bestuur supportersvereniging DES
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Column:

Mooi voetbal of
resultaatvoetbal?
De afgelopen weken en maanden hebben we weer een hoop
internationaal voetbal mogen aanschouwen. De Champions
League, de Europa League en een interlandperiode. De afgelopen 1,5 jaar hebben voornamelijk Ajax en het Nederlands
Elftal laten zien dat het zeker niet dramatisch gesteld is met
het Nederlandse voetbal. Wat zeg ik, Ajax heeft Europa laten
zien wat voetbal is en Ons Oranje heeft ook een aantal voetbalreuzen verslagen. Heel Nederland zag en ziet het Nederlandse voetbal weer positiever in. Maar ‘helaas’ is Nederland
niet de enige die ziet dat ‘wij’ nog steeds goed kunnen voetballen. De tegenstanders zien dit ook, zij stellen zich tegenwoordig ook in op de kwaliteiten van ‘ons’. Wat moet je doen
tegen een goed voetballend Nederlands team, wetende dat
jij de kwaliteiten niet hebt om die manier van voetballen op
de mat te leggen? Een goed voorbeeld hiervan vind ik Getafe. Individueel weinig aansprekende voetballers en geen van
hen zal de gouden bal ooit winnen. Toch staan ze er goed
voor in de Spaanse competitie en hebben ze het leven van
Ajax zuur kunnen maken.

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

Telefoon (0548) 61 05 55

|

Internet www.keulen.com

Café de Kachel

De tegenstanders van ‘het Nederlandse voetbal’ weten dat
ze vaak kwalitatief niet beter zijn, maar dat ze op mentaal gebied wel winst kunnen behalen. Zuigen, schoppen,
praten, schwalbes met enorme rolpartijen en gevraag
om kaarten. Dodelijk effectief tegen de kwalitatief betere Nederlandse clubs/het Nederlands Elftal. Met name de
Zuid-Europese landen/clubs zijn hierin heer en meester.
Deze wedstrijden bekijk ik dan ook met argusogen, omdat
het mij juist dan opvalt dat ‘wij’ verwende voetballers zijn.
Wanneer de tegenstanders de rand opzoeken en er soms
overheen gaan weten wij ons geen houding meer te geven. We gaan zeuren, miepen, janken, klagen, gefrustreerd

om ons heen slaan/schoppen, maar vergeten hetgeen wat
wij goed kunnen: voetballen. Natuurlijk is het makkelijker
gezegd dan gedaan. Ik weet ook wel dat de Nederlandse
mentaliteit en opleiding heel anders is dan bijvoorbeeld
de Spaanse of Italiaanse. In Nederland verwachten wij
ook altijd dat er mooi voetbal op de mat gelegd wordt én
er resultaat behaald wordt. Echter gaat dit, voornamelijk
Europees gezien, niet vaak samen. Een voorbeeld hiervan
is Atletico Madrid. Is het voetbal wat zij laten zien fraai en
sprankelend? Nee, totaal niets zelfs. Het wordt vaak vergeleken met antivoetbal. Maar zij hebben de afgelopen 10
jaar wel 2x in de finale gestaan van de Champions League,
3x de Europa League gewonnen, 3x de Super Cup gewonnen, 1x de Spaanse Copa del Rey gewonnen en zijn en 1x
Spaans kampioen geworden. Een behoorlijke lijst voor een
team dat vaak gelieerd wordt aan antivoetbal. Hoe het
dan toch kan dat zij zoveel succes hebben? Mentaliteit. Zij
kunnen een hele wedstrijd 100% energie geven, ieder duel,
ieder balcontact en alle verdedigende acties voeren zij met
alles wat zij in zich hebben uit. Wanneer de tegenpartij er
toch doorheen dreigt te komen en een schot wil afvuren,
dan gooien zij zich met volledige overgave voor de bal. Deze
‘over mijn lijk’ mentaliteit is een mentaliteit die ontbreekt in
het Nederlandse voetbal en juist deze mentaliteit is nodig
wanneer het een keer niet loopt en/of wanneer je een tegenstander treft met deze instelling.
Alle Nederlandse voetbalopleidingen behoren technisch
gezien misschien wel tot de betere van de wereld. Maar is
het niet handig/noodzakelijk dat er al vanaf de jeugd ook
gewerkt wordt aan deze vorm van mentaliteit?
PM

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

(Afbeelding ANP Olaf Kraak)
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