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Het einde van het jaar 2020, een bijzonder én bewogen jaar dat we niet
snel zullen vergeten.
De jaarwisseling staat voor de deur en op het moment van schrijven
is het nog niet bekend hoe we de feestdagen met elkaar kunnen en
mogen vieren. Wat al wel duidelijk is, is dat ook tijdens de komende
wintermaanden binnen v.v. DES een aantal activiteiten die normaal
gesproken georganiseerd zouden worden nu zeker niet door kunnen
gaan. Het is helaas niet anders, laten we eerst maar weer eens met elkaar
aan voetballen toekomen, dat is toch de voornaamste reden dat we lid zijn
van een voetbalvereniging.
In deze editie van InVorm vindt u weer een aantal leuke interviews
waaronder eentje met het bestuur. De redactie wenst u alvast veel
leesplezier, fijne feestdagen en een gezond 2021 toe.
We hopen u snel weer te mogen ontmoeten op onze prachtige accommodatie
als de overheid en de maatregelen rondom Covid-19 ons weer toelaten om
het spelletje voetbal weer op een normale manier te spelen, en de kantine
weer open mag.
PN
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van de
voorzitter
Begin december 2020, dus bijna het einde van een
jaar. Terugkijken waarop vraag je bij jezelf. Een bewogen jaar? Jazeker, maar in welk opzicht? Sportief en als
vereniging een verloren jaar, de oorzaak moge duidelijk
zijn. We staan nog steeds in een afwachtende modus
over hoe het de komende periode, zeg maar de nabije
toekomst, zal gaan voor wat betreft het sporten onder
normale omstandigheden. Normaal trainen, normaal
wedstrijden kunnen spelen, normaal de kleedkamers
gebruiken, normaal naar de kantine kunnen gaan, normaal wedstrijden kunnen kijken, normaal supporten,
normaal aanmoedigen, normaal juichen, elkaar ontmoeten en ga zo maar door. Wordt alles wel weer normaal?
Wie het weet mag het zeggen...
In deze InVorm is een interview met het volledige bestuur opgenomen. Een mooi initiatief van de redactie
en geheel conform de beperkingen heeft het interview
digitaal plaatsgevonden (de foto maar even buiten beschouwing gelaten). We hopen met het beantwoorden
van alle gestelde vragen inzicht te hebben gegeven in
hoe wij als bestuur het vrijwilligerswerk bij onze vereniging ervaren, wat onze drijfveren zijn en welk beleid
gevoerd wordt. Een blik achter de schermen kun je het
ook noemen.
Soms word je stil als je aan DES denkt en aan haar leden, die de vereniging ook in deze tijd onvoorwaardelijk
blijven steunen. Soms word je stil als je denkt aan alle
sponsoren, die ook onze vereniging blijven steunen en
een aantal die het ook erg moeilijk hebben. We vragen
iedereen aan hen te denken, hen voor zover mogelijk te
steunen, initiatieven toe te juichen en te helpen. Helpen
met positieve gedachten, gedachten dat deze periode
zo snel mogelijk ten einde komt, of ten minste richting
een einde gaat. Soms word je stil als er iets plaatsvindt,

iets verdrietigs, een afscheid van een lid. Het noodlottige
ongeval van Daan Wolfkamp, speler van DES 2, overviel
ons allemaal. 21 jaar nog maar, wat een onbeschrijflijke
droefenis. De aanloop naar de uitvaart en de plechtigheden zelf werden door vele, vele DES’ers bijgewoond. De
vereniging liet zien hoe familiair we met elkaar omgaan,
hoe betrokken we met ons allen zijn. Trots op DES …
trots op DES 2 …, we wensen hierbij nogmaals de familie, kennissen en overige betrokken veel sterkte toe dit
verlies te kunnen dragen.
Zoals gezegd is 2020 een verloren jaar, maar we blikken
vooruit en zorgen met elkaar dat onze vereniging met
vol elan weer kan gaan starten zodra het kan en mag. De
periode dat we geen gebruik mochten maken van ons
clubgebouw is aangegrepen om de gewenste aanpassingen door te voeren. Er is nieuw interieur in de kantine
en de keuken is geheel aangepakt. Op dit moment is alles nog niet geheel gereed, maar zodra de deuren weer
voor jullie geopend mogen worden, zal het geheel klaar
zijn. Ook daarop zijn we trots, trots dat we deze aanpassingen hebben kunnen doen in deze periode, trots
op iedereen die dit mogelijk maakt … ook daar word je
wel eens stil van...
December 2020, kerstdagen, oud en nieuw, anders dan
andere jaren, maar we spreken de wens uit dat iedereen
prettige dagen heeft, goed het oude jaar afsluit en het
nieuwe jaar vol goede moed tegemoet ziet.
Prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021
gewenst.
Henny Broekman
voorzitter
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Corné Hogenkamp

Onze man
in de
frontlinie
Wanneer je in Nijverdal geboren wordt met de achternaam Hogenkamp, als zoon van Johan, kleinzoon van
Gerrit en achterneefje van DES-icoon Jan, dan kun je
rustig stellen dat je met het juiste (rood-zwarte) D.N.A.
in je lichaam rondloopt.
Graag stel ik u voor aan Corné Hogenkamp.
Welke teams heb jij doorlopen binnen de jeugdopleiding van DES? Ik ben begonnen bij de F6, waarna ik in F1
kwam. Hierna heb ik elk eerste jeugdelftal doorlopen en
ben ik vervroegd naar de senioren gegaan.

Welke nu nog actieve spelers zaten er in jouw lichting? De enige nu nog actieve leeftijdsgenoot die in
mijn team zat is Koen Bangma. Met hem zat ik om het
jaar bij andere jongens in het team; o.a. Marc Nieboer,
Rogier de Kleine, Lars de Jong, Sander Timmerman,
Jeffrey Ravenshorst en Tom Scholten.

Welke (keepers) trainers heb jij in jouw actieve carrière bij DES gehad? Ik heb een aantal jaren training
gehad van Wander Muis sr, vervolgens van Dave Kuiper. De laatste jaren in de junioren kreeg ik training
van Martien van Leussen. Ook heb ik nog anderhalf
jaar training van Gerben Molenaar gehad. Daarna
heb ik, uit mijn hoofd, 2 jaar training gehad van
Sander Nekkers. De laatste paar
jaren als keeper van het 1e
elftal heb ik training gehad van
Peter Voort.

Wie heeft er volgens jou de
meeste invloed gehad op jouw
ontwikkeling als keeper? Moeilijke
vraag, ik denk dat je van elke trainer
goede dingen leert. Ik heb van elke
keepertrainer dingen geleerd waar ik
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als keeper steeds probeerde op te letten. In de tijd dat
Sander Nekkers keepertraining gaf, zijn Peter Voort en
ik ook een aantal keer mee geweest om samen te trainen met de keepers van Hellendoorn. Dit waren toen Roy
Willemsen en Ruben Meijer. Deze trainingen waren altijd
super leerzaam en van hoog niveau.

Wat zijn sportief gezien als speler jouw hoogtepunten
geweest? Mijn hoogtepunt was mijn basisplaats in DES 1.
De hele jeugdperiode kijk je tegen het eerste op, en om dan
uiteindelijk daar zelf als keeper te mogen spelen was een
kleine droom die uitkwam. Daarnaast heb ik een seizoen
gehad met de meeste ”clean sheets” (0 tegendoelpunten
per wedstrijd) en waren we als team één van de minst gepasseerde ploegen. Als keeper is dit toch speciaal, al doe
je het natuurlijk met je hele verdediging. De verdedigers
die ik toen voor mij had waren Leon Galgenbelt, Maarten
Melenboer, Peter Talen en Coen van der Linde.
Momenteel ben jij als veldspeler actief in DES 6, vertel
eens meer over deze, voor vele buitenstaanders, verrassende move. Sinds 1 september ben ik begonnen met een
nieuwe studie in het ziekenhuis. De 2,5-jarige opleiding
tot Physician Assistant. Dit is een relatief nieuw beroep,
waarbij je taken van een medisch specialist overneemt.
De opleiding volg ik op de Intensive Care in Almelo en het on-

derwijs wordt vanuit Groningen verzorgd. Op de IC werk
ik 36 uur, daarnaast heb ik ongeveer 20 uur thuisstudie en
moet ik nu regelmatig in het weekend werken. Door deze
studiebelasting heb ik helaas geen tijd meer voor selectievoetbal en keepen in een vriendenelftal zag ik minder
zitten. Daarnaast heeft het zesde al een keeper. Dit alles
bij elkaar heeft mij doen besluiten om te gaan switchen
naar veldspeler. Tot nu toe bevalt mij dit heel goed!

Welke functies buiten het veld heb jij bij DES vervuld?
In totaal ben ik 7 jaar jeugdtrainer geweest. Dit vond ik altijd erg leuk, met name het coachen van het team tijdens
wedstrijddagen. Sinds kort ben ik begonnen als grensrechter bij JO15-1 (ik kon het toch niet laten om niets te
doen).

Wat is/zijn hierin de hoogtepunten geweest? Het is
moeilijk om in hoogtepunten te denken. Als trainer was
ik nooit bezig met het resultaat, mijn visie is om spelers
beter te maken. Ik eindig liever laag in een hogere klasse,
dan dat je makkelijk bij de top 3 eindigt. Dit gaf wel eens
wrijving, omdat niet iedereen het hier altijd mee eens
was. Het mooiste is uiteindelijk om de progressie van je
team en de spelers individueel te zien. Dit beschouw ik
dan als hoogtepunt.

Door stil te staan
bij wat er nu allemaal gebeurt
geniet je extra van het leven!

Zijn er voor jou in de toekomst nog plannen of doelen
binnen DES die jij zou willen uitvoeren of halen? Misschien wil ik in de toekomst wel weer beginnen met het
begeleiden/coachen van een elftal. Wie weet wil ik in de
toekomst het selectievoetbal wel weer oppakken, maar
voorlopig nog niet.

Naast jouw sportieve carrière bij DES heb jij ook een
professionele loopbaan. Kun je ons hier eens meer over
vertellen? Ik ben 5 jaar geleden begonnen op de operatiekamers bij ZGT. Hier volgde ik de opleiding tot anesthesiemedewerker. Ik werd opgeleid tot HBO-verpleegkundige
en anesthesiemedewerker tegelijk. Normaal gesproken
moet je eerst 4 jaar verpleegkunde studeren en daarna
een 2,5-jarige opleiding tot anesthesiemedewerker volgen. Bij de nieuwe opleiding die ik gevolgd heb kon dit in
4 jaar. Je zorgt als anesthesiemedewerker voor de patiënt
tijdens het operatieproces. Je bent samen met de anesthesioloog verantwoordelijk voor de narcose, ruggenpikken of blockverdovingen. Nadat ik 3 jaar als gediplomeerd
anesthesiemedewerker gewerkt had, was ik toe aan meer
uitdaging. Momenteel volg ik de opleiding tot Physician
Assistant in opleiding. De opleiding duurt 2,5 jaar. Uiteindelijk kom ik op de IC te werken. Voor de opleiding loop
je stages bij de cardiologie, Spoed Eisende Hulp, Interne,
huisarts, traumatologie en neurologie. Een pittige opleiding waarbij je flink wat extra verantwoordelijkheid krijgt.
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De actuele Covid’19-pandemie beheerst ons leven
sinds afgelopen maart. Neem ons eens mee in de eerste maanden sinds de uitbraak, wat hield dit in voor
jou/jullie? In het begin werden er nog grappen gemaakt
over Covid’19, maar al snel kwamen we erachter dat het
toch wel serieus was. De besmettingen liepen snel op en
eigenlijk wisten we al wel dat het er hier in Nederland ook
aan zat te komen, maar toch ging alles sneller dan verwacht. Op een gegeven moment kregen wij via de anesthesie berichten van anesthesiologen uit Italië, waarbij de
ernst van de situatie daar beschreven werd. Op het moment dat wij de berichten van daar te horen kregen schrok
iedereen toch wel.
Er was nog heel weinig bekend over het virus, dus het
was heel onzeker hoe de eerste periode eruit zou zien.
Doordat de druk op de IC al snel toe nam werden wij als
anesthesiemedewerker ook voorbereid op het werken op
IC, omdat wij als enige met beademde patiënten werken.
Binnen een paar dagen kregen wij theoretische literatuur
toegestuurd en moesten we starten op de IC, zonder enige
voorkennis van het ziektebeeld en met weinig IC-kennis.
Al snel gingen wij over op 12-uursdiensten. Tijdens deze
periode deden wij alles op adrenaline en was er bijna geen
tijd om erover na te denken in welke heftige periode we
eigenlijk bezig waren.
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Hoe zag jou leven naast de 12-uursdiensten er verder
uit? Het enige waar mijn leven uit bestond was werken.
De diensten van 12 uur waren erg intensief. We liepen in
ons OK-pak, een extra jas, dubbele handschoenen, een
spatbril en natuurlijk het beruchte mondmasker. Doordat
je deze 12 uur op had, kreeg je striemen op je gezicht en
ging je neus er van kapot.
Ik heb met name veel 12-uursnachtdiensten gewerkt. Je
bent om 19.15 op het ziekenhuis en de dienst begon om
19.30. De hele nacht werd er doorgewerkt tot ’s ochtends
08.00. Voordat je in de auto zat, met omkleedprocedure
etc., was het 08.30. Eenmaal thuis nog onder de douche,
waarna je uiteindelijk om 09.30 in bed lag. Dan ging de
wekker om 18.00, even snel wat eten en 3 kwartier later
zat je weer in de auto richting het ziekenhuis.

Wat is jou het meeste bijgebleven van deze eerste Covid’19-periode waarin jullie ook zonder enige ervaring
of voorkennis in meegezogen werden? Met name het
bericht uit Italië, de ernst hoe het daar was. Daar zijn ook
veel zorgmedewerkers overleden en die angst was hier
ook voelbaar. Op de IC in Almelo zijn gelukkig niet veel
mensen overleden, maar elk persoon is er natuurlijk één
te veel. Terugkijkend op de periode merk je pas hoeveel indruk alles eigenlijk heeft gemaakt. Er hebben mensen bij
ons gelegen die zelf ziek/onwel zijn geworden door Covid
op de begrafenis van hun vader die aan Covid was overleden. Ook lag er een echtpaar op IC en moest ik de relatief
jonge kinderen elke dienst opbellen om uit te leggen hoe
het met hun ouders ging.

naar andere ziekenhuizen, er komen er twee nieuwe bij, er
gaat één iemand terug naar de verpleegafdeling etc.
Hoe zie jij de komende weken/maanden voor je? Wat zijn
de vooruitzichten, waar moeten jullie je op gaan richten?
Er komt weer een drukke tijd aan. Als ziekenhuis hopen
wij dat we de patiëntenstroom aan kunnen. Dit betekent
nog zoveel mogelijk reguliere zorg door laten gaan en niet
in het scenario komen dat dit wordt afgeschaald. Helaas
is dit nu al wel het geval. Hopelijk dalen de besmettingscijfers sneller, waardoor het aantal ziekenhuisopnames
ook daalt en uiteindelijk de IC-opnames ook.

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

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

Zoals eerder gemeld ben jij gestopt met keepen in de
A-selectie omdat je een nieuwe studie bent begonnen,
hoe staat het hier momenteel mee? Qua studie loopt het
allemaal nu. Het online onderwijs is wel wennen ten opzichte van fysiek onderwijs op locatie.
Profile Baan | Boomcateweg 77, Nijverdal | 0548-614017

Maar wanneer de A-selectie in keepersnood zit, houd ik
mij altijd aanbevolen om te helpen als dit nodig is. Dit heb
ik ook bij Randolph aangegeven. En wie weet wat er in de
toekomst nog gaat gebeuren!
Corné, hartelijk dank voor dit openhartige gesprek. We
hebben een mooie inkijk gekregen in jouw leven. We
wensen jou succes met jouw studie en samen met jouw
vele collega’s sterkte in de strijd tegen Covid’19. STAY
STRONG!
JE

Wat heeft Covid’19 in jouw persoonlijk situatie het
meeste veranderd? Ik ben vrij streng met het volgen van
de maatregelen, omdat ik zelf de ernst van dichtbij heb
meegemaakt. Toch kijk ik wel goed terug op de periode,
want ik heb er ook heel erg veel van geleerd. Door de Covid-periode wordt nogmaals benadrukt dat gezondheid
een zegen is die niet iedereen gegeven wordt en dat het
zeker niet vanzelfsprekend is. Door hier bij stil te staan
geniet je extra van het leven!
Na een relatief rustige vakantieperiode is het virus weer
in alle hevigheid opgelaaid. Sinds oktober lopen de besmettingen in groten getale op en zijn er weer veel ziekenhuisopnames. Hoe is de werksituatie momenteel voor
jou/jullie? Het verschil met de eerste golf is dat Twente nu
echt een brandhaard is. Het aanbod op de spoedeisende
hulp is nog steeds groot. Wel is het verschil dat de patienten nu wat meer gespreid in het ziekenhuis komen, niet
allemaal tegelijk op één dag. Tijdens de vorige Covid-golf
hebben we zelfs in 1 nachtdienst 8 patiënten opgenomen.
Dit gaat nu gelukkig wat meer geleidelijk, er komt één
nieuwe opname, er worden twee patiënten overgeplaatst
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Aesy Liften B.V. Nederland | Mercurion 30, 6903 PZ Zevenaar
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Sponsor in beeld: Drukkerij Ponsteen

Al 50 jaar
een begrip in Nijverdal

0548 - 54 75 82 Smidsweg 9, 7441 EJ Nijverdal

Graag adviseren
wij jou optimaal
waardoor jij het
maximale aan
plezier kunt
beleven!

Sommige sponsoren zijn al erg lang aan onze club verbonden. Voor deze sponsor geldt dat ze vanaf de start
van het bedrijf al trouw zijn aan onze club. Vanaf 1970 prijkt al een advertentie van hen in het clubblad. Al 50
jaar sponsor dus. Het mooie daarvan is dat ze ervoor zorgden dat ons oude clubblad, en inmiddels ook het vernieuwde magazine, wordt samengesteld bij hen in het bedrijf. Ik heb het hier natuurlijk over Drukkerij Ponsteen.
Sinds kort is het bedrijf verhuisd van het vertrouwde plekje aan de Rijssensestraat naar het industrieterrein van
Nijverdal. Een goede reden om eens met mede-eigenaar René Ponsteen af te spreken. René is geen onbekende
bij DES. Zo voetbalde hij in het verleden in verschillende elftallen, was leider en fervent supporter van DES 1.
Ik werd door René hartelijk begroet bij het nieuwe pand aan de Rudolf Dieselstraat 22. Als je bij hen naar binnenstapt, weet je direct waar je bent. Drukpersen, kopieermachines, snijmachines en meer, alles is direct te zien en
te horen in een mooie open werkruimte. Samen met René loop ik naar boven, waar zich naast een kantoor ook
de kantine bevindt. Al snel raken we daar in gesprek. Ik ken René zelf uit de tijd dat hij mijn leider was bij de A1,
ergens eind jaren ‘90. We voetbalden dat seizoen met de A1 in de hoofdklasse. Sportief gezien was het een lastig
seizoen, zo herinner ik mij.

ADVERTENTIE
BIJ ONS
PONSTEEN
SCOOR JE

ALTIJD!
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Drukkerij Ponsteen bv

t

(0548) 61 24 49

Natuurlijk is DRUKKERIJ PONSTEEN ook hét adres voor al je zakelijk en familiedrukwerk.

Rudolf Dieselstraat 22

e

info@drukkerijponsteen.nl

Denk hierbij aan briefpapier, enveloppen, mailingen, folders, bloks, visitekaartjes, trouw-

7442 DR Nijverdal

w www.drukkerijponsteen.nl

kaarten, geboortekaarten etc. ALLES ONDER 1 DAK: VAN ONTWERP TOT LEVERING!
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René: ”Ik was toen leider inderdaad. Ik was daarvoor leider geweest bij de B2 en het seizoen erop zochten ze iemand voor de A1. Ik ben dat seizoen samen met Tonnie
Borkent bij jullie leider geweest. Volgens mij hadden jullie
een trainer die er op zaterdag niet bij was. We verloren
dat seizoen bijna alles, maar ik heb wel veel plezier gehad. Het mooie was dat we ook met jullie naar Denemarken gingen. Daar werden we uiteindelijk 3de op een groot
toernooi! Twee dingen die ik mij daarvan nog goed kan
herinneren. Wij ’s avonds met het hele stel naar de pizzeria en ik na dat bezoekje weer terug met alle flessen
wijn die jullie hadden ”geleend”. De volgende dag, op de
terugweg richting Nederland, kregen we nog panne met
een gehuurd busje. Wij op een zondagmiddag in Duitsland op zoek naar een garage. Uiteindelijk moesten we
met een kabel de versnellingspook bedienen. Dat was me
het middagje wel.”

Ik ben benieuwd hoe het toch kan dat René een DES’er
is geworden, terwijl broer Ritske bij SVVN heeft gevoetbald.
”Mijn broer Ritske is vijf jaar ouder dan ik. Heel vroeger
woonden wij in de Blokken. Omdat vanuit hier de jeugd
richting SVVN ging, is Ritske daar terechtgekomen. Hij
heeft er een aantal jaren gevoetbald. Toen ik de leeftijd
had om te gaan voetballen waren wij inmiddels verhuisd
naar de wijk Noetsele. Daar kreeg ik vriendjes die onder
andere Fransen heetten. Ja, dan weet je het wel, dan kom
je bij DES terecht. En mijn vader was overigens ook een
echte DES-man hoor. Hij heeft er in de jeugd gevoetbald.
En pa deed nooit moeilijk over waar wij gingen voetballen. In Nijverdal was er vroeger zo veel keuze qua voetbalclubs. Dus waar kies je dan voor? Nu voetballen alleen
de Zweef en DES nog samen op Gagelman en de Zweef
heeft inmiddels ook voor zaterdagvoetbal gekozen. Ik zie
dit over 20 jaar nog wel eens samengaan.”

Zo vaak treffen wij elkaar niet meer. Kom je nog wel
eens bij DES?
”Ik heb vanaf mijn vijfde bij DES gevoetbald en heb alle
jeugdelftallen doorlopen. Daarna ben ik in het 5de seniorenteam terechtgekomen. Daar kreeg ik, na er een aantal
jaar gespeeld te hebben, een ernstige knieblessure. Dit
betekende het einde van mijn actieve voetballeven. Ik
besloot toen om leider te worden. Na enkele jaren ben
ik hier ook mee gestopt. Ik heb daarna nog een aantal
jaren op zaterdag het 1ste gevolgd. Samen met een kameraad iedere zaterdag op ”de bult”. Inmiddels hadden
mijn vrouw en ik kinderen gekregen. Mijn dochters Wendel en Brechje kozen allebei voor de hockeyclub in Nijverdal. En zodoende ben ik daar terechtgekomen. Ik heb
daar een aantal jaren de F’jes en E’tjes gecoacht. Naarmate de kids ouder werden werd het voor mij ook lastiger
coachen. Hockey is best een technisch spelletje, dus je
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moet hier wel het een en ander van afweten. Maar ik ga
iedere zaterdag nog bij de hockeyvelden kijken. Dat vind
ik erg leuk. Dit betekent dat ik eigenlijk niet meer bij DES
kom. Wel grappig dat ik op zaterdag dan Tonnie Borkent
weer tegenkom. Die heeft daar zijn kleindochter spelen.”

Ok, jammer dat we elkaar niet meer bij DES treffen,
maar leuk om zo die oude verhalen aan te horen. Maar
ik ben hier natuurlijk niet om alleen over DES te praten. Drukkerij Ponsteen is toch een begrip in Nijverdal.
50 jaar, hoe is het ooit begonnen?
”Mijn opa was vroeger letterzetter. Toen je nog geen
computers of typemachines had zette hij letter voor letter alles klaar in een bak voordat het werd afgedrukt. Dat
deed hij bij de Nijverdalse drukkerij. Die zat zeg maar
achter het pand waar nu de Jumbo supermarkt is gevestigd. Daar werden ook de kranten gedrukt. Mijn vader
heeft er ook nog een aantal jaar gewerkt. Op een gegeven moment had hij zoiets van dat kan ik zelf ook wel. En
zo begon hij in 1970 drukkerij Ponsteen. De eerste paar
jaar deed hij dit vanuit een schuurtje aan de Mensinkweg.
Daarna verhuisde hij naar het voormalige pand aan de
Rijssensestraat. Inmiddels bestaan wij nu 50 jaar.”

En hoe ben je hier zelf ingerold?
”Toen ik een jaar of 12, 13 was, kreeg ik een bezem in de
handen gedrukt en zo verdiende ik mijn eerste centjes bij
elkaar. Later werd dat machines poetsen en op mijn 15de
stond ik al achter de pers. En zo leer je het wel snel. Ik
vond het fantastisch. Ik ben zelf eigenlijk op mijn 17de al
in de zaak gaan werken. Mijn vader stimuleerde dat niet.
Hij vond de markt soms te veel in beweging, maar ik wilde
het gewoon graag. Ik heb tussentijds de Grafische school
in Zwolle gevolgd. Daarna heb ik nog wel een aantal keer
gesolliciteerd. Gewoon om ook eens ‘buiten’ ervaring op
te doen. Als ik dan vertelde dat ik van Ponsteen was, dan
mocht ik eigenlijk alweer direct vertrekken. Zo kwam ik
dus in de buurt nergens anders aan het werk.”

Je runt het bedrijf samen met je broer Ritske. Hoe is
dit zo gekomen?
”Mijn broer heeft eigenlijk een andere weg bewandeld. Hij
is pas via een omweg in het bedrijf gekomen, toen mijn
oom Frits er eind jaren 90 mee stopte. Mijn vader runde
vroeger het bedrijf samen met oom Frits. De rolverdeling
bij ons is eigenlijk dezelfde als die mijn vader vroeger met
oom Frits had. Ik doe, net als mijn vader deed, de drukkerij en Ritske is er, net als oom Frits was, voor de klantcontacten, offertes, etc.
Pa is in 2000 uit de zaak gegaan. Sinds die tijd hebben
Ritske en ik het ook samen overgenomen. Pa kon het bedrijf ook best wel gemakkelijk loslaten. Dit ging eigenlijk
heel geleidelijk. Eerst kwam hij nog drie dagen, toen twee
en zo bouwde hij dit verder af. Nu komt hij heel af en toe
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nog eens op de fiets. Dan maakt hij even een rondje door
de zaak, kijkt zo links en rechts eens wat er ligt, en gaat
dan weer weg.”

Maar hoe is dit om als broers samen te werken?
”We zijn natuurlijk samen geleidelijk in deze rol terechtgekomen, maar we zijn erg verschillend van karakter.
Daarom werkt het misschien ook wel zo goed. We hoeven vaak niet veel te zeggen om elkaar te snappen. Daarnaast zijn we ook allebei gewoon grafisch gek, zeg maar.
Dat helpt natuurlijk ook wel, denk ik. Daardoor hebben
we snel de neus dezelfde richting op staan. Privé spreken
we elkaar verder weinig. Je ziet elkaar natuurlijk dagelijks, maar dat is denk ik ook inherent aan het met elkaar
werken.”

Met Alfa
scoor je altijd

de afwerking. Die bedient de printers of de snijmachines.
Uiteindelijk zien jullie het resultaat op de deurmat.”
Na het gesprek met René neemt hij mij mee door het
bedrijf. Nu kan ik zelf de verschillende processen aanschouwen. Ontzettend interessant om te horen hoe enthousiast René over zijn werk praat. Het kan ook bijna
niet anders als je je al zo’n beetje je hele leven in de grafische wereld begeeft. Ik dank René hartelijk voor het prettige gesprek. Tof dat we elkaar na vele jaren weer eens
troffen. Succes in jullie nieuwe pand en uiteraard hoop ik
je in de toekomst nog weer eens bij DES te zien!

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.

RE

Is er veel veranderd in al die jaren dat jij al in het bedrijf bent?
”Natuurlijk is er veel veranderd. Vooral door digitalisering
is zo enorm veel veranderd. Maar daardoor kun je ook je
processen veel beter automatiseren en aanpassen aan
de huidige tijd. Wij kunnen nu waanzinnig snel schakelen. Als je op het laatst nog iets veranderd wilt hebben,
of de order moet worden aangepast, dan kan dit nu direct
gebeuren. Vroeger was de basis de geboortekaarten en
trouwkaarten e.d. Daar is mijn vader ooit mee begonnen.
Maar dit veranderde al snel richting de zakelijke markt.
Pa deed in het begin al veel voor Ten Cate bijvoorbeeld.
Dan heb je het gelijk al over hele grote orders. Hij zat dan
dag en nacht in zijn schuurtje te drukken. In het oude
pand konden mensen ook slecht een voorstelling maken
van wat wij deden. Dat was ook niet te zien. Maar nu, in
het nieuwe pand, krijg je direct een goede indruk doordat alles open is. Je krijgt een heel ander beeld van ons
bedrijf.
Ten opzichte van vroeger hebben wij nu meer printers en
is de software aangepast. Daarnaast zijn veel machines
digitaal aangestuurd. De snijmachine bijvoorbeeld, die
wordt nu gewoon volledig voorgeprogrammeerd op de
afmetingen e.d. Dat moest vroeger allemaal handmatig
worden ingevoerd. Natuurlijk hebben wij ook nog wel oudere machines staan, want die blijven bruikbaar in bepaalde situaties.”

Ik ben nieuwsgierig hoe het proces van begin tot eind
eruit ziet. Hoe gaat dit bijvoorbeeld met het magazine
van DES?
”In totaal zijn wij met zeven mensen. Dat is inclusief
Ritske en mij. Er werken twee mensen in de voorbereiding. Die doen de opmaak van het blad. Hoe komen de
pagina’s eruit te zien en wat moet waar? Het creatieve
proces, zeg maar. Daarna gaat het beneden verder. Daar
zijn twee mensen die de persen bedienen. Het magazine
wordt daar door hen gedrukt. En er werkt nog iemand in
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Paddy John:

Het leven is kort,
haal er het
maximale uit!
Op zijn 12e verliet hij DES, op weg naar de ultieme jongensdroom: een leven als profvoetballer! Daarmee volgde
hij zijn broer Collins en enkele jaren later zou tevens broertje Ola volgen. Wie denkt dat Paddy’s leven 18 jaren
later enkel getekend is door voetbalherinneringen heeft het mis. Ondernemerschap, affiniteit met IT én een positieve kijk op het leven maken de 30-jarige Paddy tot een persoon met een prachtig levensverhaal!
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Het is begin november als ik aanbel bij een modern appartementencomplex in Enschede-Noord. Met een brede
glimlach begroet Paddy me en binnen no-time gaat het
over de jaren bij DES. Paddy is zeer geïnteresseerd in de
club en zijn oud-teamgenoten. Meteen worden oude foto’s uit het archief bij DES bekenen. Paddy straalt terwijl
hij terugblikt op zijn jaren bij DES. Het is echter ook een terugblik op een andere tijd die gevoelsmatig ver achter hem
ligt. Logisch, want de dynamiek van het leven na DES is er
één van een andere orde was zeker ook mijn conclusie na
afloop van het gesprek.

Je speelde tot de D’tjes bij DES, hoe verliepen vervolgens
je eerste jaren bij FC Twente?
”In de C-jeugd stroomde ik in bij FC Twente. Ik was nog een
D-speler, maar ze hadden geen D, dus kwam ik in C2 om
vervolgens de eerste elftallen van de opvolgende lichtingen
te doorlopen. Het was een prachtige tijd die voorbij vloog.
Plezier stond altijd op één, later besefte ik pas dat het er
toen eigenlijk al
best professioneel
aan toe ging, maar
zo ondervond ik het
op dat moment niet.
Je komt van een leven in Nijverdal met
de voetbal en je
schoolvrienden in
een totaal andere
flow terecht. Elke
ochtend werd ik om
6:45 uur met het
busje
opgehaald,
je teamgenoten werden je nieuwe vrienden, FC Twente je
nieuwe leven. En wát voor leven, elke dag lekker voetballen.

De toernooien vond ik het mooist. Spelen tegen Barcelona,
Manchester United, maar ook de wedstrijd tegen Flamengo uit Brazilië weet ik nog goed. Hoogtepunt was de winst
van de Nike Cup in Finland, waanzinnig was dat!”

Zat je de hele jeugdopleiding in die flow vol spelplezier?
”Vanaf je 16 of 17e besef je: ik doe het ergens voor en wil
prof worden! In de A1 begint écht dat besef, dan werk je
ineens gericht naar de senioren toe. Moest ik plotseling
op maandagavond op mijn 16e bij Jong Twente meedoen
met spelers die de zaterdag wissel stonden bij het eerste.
Speelde je met Brama, Sibum, Arnautovic en Patrick Gerritsen samen. We hadden een topteam en daar beleefde ik
dan ook een sportief hoogtepunt: kampioen worden met
Jong FC Twente.”

Grote namen! Wie is je het meest bijgebleven?
”Marko Arnoutovic, wat een top gozer! Hij was écht zichzelf, wat anderen
daarvan
vonden
interesseerde hem
niet. Ik weet nog
dat we tegen Heerenveen speelden en
het veld spekglad
was. De trainer riep
voor de wedstrijd:
”Wie uitglijdt doordat hij geen pinnen
onder heeft, wissel
ik”. Marko had een
bloedhekel aan pinnen en weigerde ze onder te doen. Dat kon ook niet, want
hij was niet alleen zijn pinnen vergeten maar zijn hele

Plotseling besef je waar
je het allemaal voor doet,
sta je met grote namen als
Brama en Arnautovic op je
16e bij Jong FC Twente
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tas, haha! Dus speelde hij zonder pinnen op geleende
schoenen, maar scoorde hij wel weer. We zagen het allemaal: die gaat het maken! Ze hadden hem niet voor niets
uit Oostenrijk gehaald. Een unieke gast, heeft wat weg van
Ibrahimovic. Schijt aan de wereld!

Toch bleef je niet bij FC Twente, maar ging je naar Heracles. Hoe kwam dat zo?
”Het was erg lastig om door te breken bij FC Twente, zeker
als buitenspeler. In de basis had ik jongens als Elia, Denneboom en Huysegems voor me als wissels en bij Jong spelers als Arnoutovic, Halil Çolak, Gerritsen en Tjaron Cherry. Fred Rutten was hoofdtrainer en hij hield erg vast aan
deze spelers. Ik was echter 18 en had geduld. Tot ik een
wedstrijd met Jong Twente tegen Jong Heracles speelde en
ik blijkbaar indruk had gemaakt. Ik werd uitgenodigd voor
een gesprek met Heracles, waar ik meteen aan kon sluiten
bij het 1e. Het was winterstop en ik mocht zelfs meteen
mee op trainingskamp naar Marbella. Erik ten Hag, destijds werkzaam bij FC Twente, probeerde me daar te houden en ik heb nog een goed gesprek met hem gehad. Hij
beloofde me kansen. Mijn keuze voor Heracles was echter
al gemaakt. Het seizoen 2008/2009 stroomde ik dan ook
halverwege in bij Heracles.”

Je kreeg vervolgens best veel speeltijd voor zo’n jonge
jongen bij een nieuwe club!
”Klopt. Het 1e jaar bij Heracles was een prachtig jaar. Tijdens mijn debuut gaf ik meteen een assist, dat was geweldig! Vervolgens heb ik nog 4 wedstrijden speeltijd gehad.
Dat was een prima start. Ik kon ook heel goed met trainer

Gert Heerkes, net als ik een gevoelsmens die me echt wist
te raken. Ik keek uit naar het volgende seizoen waarin ik
hoopte meer te gaan spelen. Het vertrouwen was er. Toen
werd de trainer ontslagen en kwam Gert-Jan Verbeek. Onder hem ging het veel minder.”

Toch een grote trainer, hij wist je niet te raken?
”De sfeer sloeg om, van een mensen-mens kregen we een
pitbull als trainer. Ik vond dat lastig, ik was nog erg jong en
had er simpelweg een minder gevoel bij. Ik heb het seizoen
2009/2010 dan ook vooral bij Jong Heracles gespeeld en
een paar keer op de bank gezeten bij het 1e. Daar bleef het
echter bij, dus kwam er een nieuwe uitdaging met het gedegradeerde RKC Waalwijk.”

Je verliet je vertrouwde omgeving, dat moet een hele
omslag zijn geweest!
”Klopt, maar het was wel een leuke tijd. Ik heb een half jaar
voor RKC gespeeld, maar ook daar speelde ik te weinig. Ik
moest op die leeftijd veel spelen. Toen kwam Fortuna Sittard. Daar speelde ik wel een half jaar alles en kwam ik tot
14 wedstrijden. Ik had het erg naar mijn zin en kon verlengen. Ik miste echter mijn omgeving ook wel en er kwam op
een uurtje van Enschede een prachtige nieuwe uitdaging
op mijn pad: VFL Osnabrück. Ook dat was een leuke tijd, na
anderhalf jaar miste ik Nederland echter ook erg en AGOVV
toonde interesse. Ik heb daar feitelijk mijn laatste half jaar
als profvoetballer doorgebracht. De club ging echter failliet. Ik heb vervolgens nog een stage gelopen in Bulgarije,
maar daar had ik geen lekker gevoel bij. Plotseling kwam
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Ik ontdekte wat ik
stiekem al enige tijd
wist, namelijk dat er
meer in het leven is
dan voetbal!
daar nog een laatste avontuur bij, in de USA of all places.
Mijn broer Collins was aanvoerder bij Pittsburg Pennsylvania. Ik mocht meetrainen, maar kon geen wedstrijden
meespelen. Eerlijk gezegd vond ik dat ook wel prima, ik
merkte dat ik de voetbalwereld eigenlijk wel gezien had en
mijn aandacht steeds meer ging verleggen naar een andere
passie: kleding! Ik ontdekte de ondernemer in me en richtte mijn eigen schoenenlabel op. Daarbij ontwierp ik mijn eigen schoenen, vond ik prachtig. Ik ontdekte wat ik stiekem
al enige tijd wist, namelijk dat er meer in het leven is dan
voetbal!”

Stopte je toen helemaal met voetbal?
”Wel als fulltime prof. In 2016 heb ik nog een tijdje meegetraind bij Emmen. Puur voor de lol en om fit te blijven.
Joop Gal was daar trainer. Hem kende ik nog vanuit mijn tijd
bij Fortuna Sittard en hij vroeg me of ik mee wilde trainen.
Vervolgens vroegen vrienden me eens een oefenpotje mee
te spelen tegen een club uit Rotterdam. Speelden we tegen
de zoon van John de Wolf. John kwam kijken en was trainer
van GVVV Veenendaal. Hij vroeg me of ik daar niet wilde
komen spelen, dus speelde ik in het seizoen 2016/2017 2e
divisie voor GVVV. De afstand naar Veenendaal om 4 keer
te trainen én je eigen business runnen brak me echter op.
Dat was het laatste seizoen op niveau, tegenwoordig speel
ik nog voor de fun bij Babberich.”
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Dus ging je volledig voor je eigen onderneming?
”Nee, ik belandde in de IT, haha! Ik heb altijd al een passie
gehad voor computers. Gamen vind ik leuk, maar de techniek daarachter interesseert me ook. Een vriend van me
vroeg me bij hem te komen werken. Tegenwoordig train ik
mensen om servicekasten te bekabelen. Het coachen van
mensen vind ik prachtig om te doen. Wat dat betreft heb ik
hetzelfde als mijn broer, Collins is manager van een aantal
spelers. Onder andere van Ola.”

Wie van je medespelers herinner je
het beste?
”Sjoerd Poorterman, en uiteraard zijn
bloedfanatieke vader Harry als leider.
Sjoerd had een geweldige linker en
schoot er heel wat vrije trappen in, hij
was echter ook heel lui in de omschakeling, haha! Sjoerd was ook een goede vriend van me.”

Over Ola gesproken, moet hij vanavond niet spelen?

En wedstrijden?

”Klopt, bij RKC. Gaan we zeker met de familie naar kijken op
TV. Ola woont vlak bij ons, hem heb ik erg gemist toen hij in
Portugal zat. Mijn moeder en zusje komen hopelijk snel in
Enschede wonen. We zijn erg close als familie en hartstikke
trots op elkaar. Ik ben dan ook blij dat we elkaar weer veel
zien en veel met elkaar optrekken. Weet je, het leven is kort
dus moet je er het maximale uit halen!”

”Er schieten me meteen twee momenten te binnen. Het ene was een
dieptepunt, namelijk de verloren kampioenswedstrijd tegen De Zweef van
Gijs Bot. We verloren met 2-1, huilen!
Ik kan me echter ook nog mijn eerste
doelpunt op het grote veld goed herinneren. Ik speelde in de E en mocht de
laatste 20 minuten meedoen bij de D.
Ik scoorde dus, prachtig!”

Inbellen met Collins
Ik vroeg Paddy of hij en zijn broers Collins en Ola nog een
leuke anekdote hadden over hun tijd bij DES. Paddy kon
zich een kampioenswedstrijd nog goed herinneren. ”We
wonnen met 21-0, ik scoorde 19 keer. We hadden een heel
leuk team en ik vertrok samen met Hermani d’Andrade
naar FC Twente”. Ola was zich aan het voorbereiden op zijn
wedstrijd met RKC, Collins was echter graag bereid even in
te bellen!

Collins, wat herinner je het beste vanuit jouw tijd bij
DES?

Ik zag overigens dat jullie de kantine verbouwd hebben! Ik kan me de
oude kantine nog goed herinneren,
gingen we kijken bij het 1e. Prachtige

Staand (v.l.n.r.): Jan Willem Staman, Mickey Greiving, Michiel de Kleine, Jeroen Beeris,
Laurens Spenkelink, Niek Mulder, Jaap Bartels en Gerrit Scholten.
Voor: Anne van den Heuvel, Niek Fransen, Tim Jansen, Paddy John,
Jelle van Egmond, Marc Calkhoven en Floris Ronner.

tijd!”. Paddy vult aan: ”Wist je dat ik
er laatst langsgereden ben met mijn
vriendin? Ik wilde haar graag laten zien
waar ik opgegroeid ben. Het clubhuis
is wel veranderd, maar wat een prachtige binnenkomst, bestraat met het
DES-logo !” ”Bij DES is het allemaal

begonnen, dat vergeten we nooit”,
zeg Collins plotseling serieus. Mooie
woorden, waar Paddy zich volledig bij
aansluit.
JvE

Bij DES is het allemaal begonnen,
dat vergeten we nooit

”Als ik aan mijn eerste jaren bij DES denk, dan denk ik aan
mijn eerste voetbalschoenen. Dat waren merkloze, zwarte
voetbalschoenen die ik van Freddy Top gekregen had. Die
waren fijn! Allard Lensen en Freddy Top vingen me echt
op, hen ben ik eeuwig dankbaar. Verder herinner ik me nog
goed dat ik pupil van de week was, hier heeft mijn moeder
nog een leuke foto van.”
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wij zijn de toekomst!
Al sinds 2003 biedt DES kinderen vanaf vier jaar de mogelijkheid om kennis te maken met voetbal.
Elke zaterdag van 09:00 tot 10:00 uur verzamelt zich op
het kunstgrasveld een groep van ongeveer 20 jongens
en meisjes. Meerdere enthousiaste trainers staan klaar
om de jongens en meisjes te ontvangen, om ze vervolgens enthousiast te maken voor het spelletje voetbal.
Weer of geen weer, het is altijd voetbalweer!
Traditioneel start het seizoen altijd met de Open Dag,
waar kinderen vrijblijvend de mogelijkheid krijgen om
deel te nemen aan leuke voetbalspelletjes onder begeleiding van de spelers van het eerste elftal. Helaas was
er dit seizoen geen mogelijkheid om de Open Dag te organiseren, maar gelukkig hebben we dat niet gemerkt in
de aanwas van nieuwe leden.
Alsof het een professioneel team betreft worden de
trainingen altijd tijdig voorbereid, zodat er elke zaterdag
nieuwe en leuke oefeningen op het programma staan.

         

Rudolf Dieselstraat 4-01
7442 DR Ni jverdal
info@robinholt.nl
06-23240421

Gevelreiniging
Interieurverzorging
Ontruimingen
Schoorsteenvegen
Dakgootreiniging

Onder de bevlogen begeleiding van de vaste trainers Ronald, Anne en Pieter (en bijspring-trainers Stephan en
Thijs) worden de kinderen op een leuke, simpele en overzichtelijke wijze de eerste beginselen van het voetbalspel bijgebracht. De mini’s oefenen op een heel speelse en kindvriendelijke wijze op bijvoorbeeld dribbelen,
schieten, passen en passeren. Het geldt binnen DES als
basis dat er een situatie gecreëerd wordt waarin de mini’s zich veilig voelen om vrijuit te gaan voetballen.
Alle ouders zijn opgenomen in een groepsapp, waardoor
er makkelijk vragen gesteld kunnen worden en de trainers duidelijk kunnen communiceren. Via de groepsapp
hebben de ouders eveneens de mogelijkheid om hun
zoon of dochter af te melden als het een keer niet uitkomt. Voor de trainers is dat prettig, omdat het aantal
trainers voor een training bepaald wordt naar aanleiding
van de opkomst. Het is namelijk van groot belang dat
ieder kind voldoende aandacht en begeleiding krijgt van
de trainers. Op deze manier kan ieder kind zich op zijn of
haar eigen tempo voetbaltechnisch ontwikkelen.

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.

robinholt.nl
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Voor de meeste mini’s is de afsluitende partij meestal
het hoogtepunt van de training. Meestal wordt er een
partij gespeeld met twee gelijkwaardige teams. Het
heeft echter vaak de voorkeur van de mini’s om de afsluitende partij te spelen tegen de trainers. In veel gevallen wordt hetgeen ze even daarvoor geleerd hebben
aan de kant geschoven en wordt voetbal gecombineerd
met een vorm van judo. Hierbij delven de trainers vaak
het onderspit, maar het is dan ook lastig voetballen als
er meerdere mini’s aan je benen hangen.
Zoals het geldt voor onze hele vereniging, is ook iedereen van harte welkom bij de mini’s! Jongens en meisjes,
ongeacht etniciteit, groot of klein van stuk, kinderen met
talent of kinderen met potentie, kinderen die om aandacht vragen, of kinderen die liever wat meer op de achtergrond staan. Het is mooi om te zien dat voetbal vaak
bijdraagt in het onderlinge contact van de mini’s, waarbij
er wederzijds begrip en respect ontstaat. In sommige
gevallen wordt hier al de basis gelegd voor langdurige
vriendschappen.

Het minivoetbal is een prima opstap naar het ‘echte’
voetbal. Vanaf ongeveer zes jaar gaan de meeste mini's
over naar JO-7. Door de jaren heen zijn er al heel wat
mini’s doorgestroomd naar de diverse jeugdelftallen.
Meerdere voormalig mini’s zijn zelfs geselecteerd door
professionele voetbalclubs en een enkeling heeft zelfs
het eerste elftal gehaald. Naast plezier hebben is dat
toch uiteindelijk de droom van elke jeugdvoetballer.

OP HET GEBIED VAN DRANK BENT U
BIJ ONS TREFZEKER!

Wat extra benadrukt mag worden, is dat sinds het allereerste begin van het mini-voetbal Jack van Egmond
als coördinator en vraagbaak betrokken is. Niet alleen is
Jack één van de initiatiefnemers geweest, hij is er eveneens voor verantwoordelijk dat alle randzaken altijd perfect geregeld zijn. Mocht u vragen hebben omtrent het
minivoetbal, dan staat Jack voor u klaar!
TB

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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Wij zijn de
toekomst!

Autolease
Twente

LEASEN?

Of je nu een auto nodig hebt voor één
dag of een compleet wagenpark voor je
bedrijf, bij Autolease Twente ben je aan het
juiste adres.
Alle vormen lease, merkonafhankelijk
Wij bieden elke gangbare vorm van lease.
Van shortlease tot financial lease. Voor
startende ondernemer of ZZP-er tot
grote multinational. Er is altijd een
geschikte leaseoplossing voor jouw
specifieke situatie.
Private lease en verhuur
Zorgeloos rijden voor een vast
bedrag per maand met private
lease? Of tijdelijk een busje of
verhuiswagen met laadlift
nodig? Met onze verhuur
en private lease mogelijkheden ben je ook
als particulier bij
ons aan het
juiste adres.

+ 31 (0)74 - 20 20 111

Keeperstraining bij DES
DES heeft een uitgebreide historie als het gaat om goede
keepers. Uiteraard is Kas Woudsma het bekendste voorbeeld hiervan, maar ook de afgelopen decennia heeft DES
altijd uitstekende doelmannen gehad. Om die instroom
ook de komende decennia te waarborgen is goede keeperstraining erg belangrijk. Gelukkig hebben we dat binnen
DES (weer) uitstekend op orde. Maar liefst 4 keeperstrainers voorzien de doelmannen wekelijks van pittige oefenstof. In dit artikel stellen we ze graag aan u voor.
De jongste groep keepers wordt getraind door de nestor
van de keeperstrainers. Martien van Leussen is inmiddels
73 jaar, maar is qua fitheid en gedrevenheid nog een jonge god. Martien heeft zijn hart verpand aan de jongste
keepers en probeert wekelijks van Cas, Normen, Loes, Jelte, Tim, Daan, Robin, Ingmar, Lars en Yoek de toekomstige
doelman van DES 1 te maken.

Tim Kroese traint de middengroep jeugdkeepers. Tim is 30
jaar en de bevlogenheid voor het keepersvak spat er van
af. Colin, Ian en Thijs worden op de dinsdagavond door
hem onder handen genomen en dromen van ons vlaggenschip, of misschien wel een profclub.
Peter Voort behoeft nauwelijks toelichting. Met 284 officiële wedstrijden in DES 1 is hij één van die legendarische
DES-doelmannen die de lijn van Kas Woudsma hebben
voortgezet. Peter, inmiddels 38 jaar, voorziet de oudste
jeugdkeepers (Nick en Rick) van oefenstof en ook de selectiekeepers (Twan en David-Jan).
Tenslotte is Richard Lohuis de keeperstrainer van de
meiden/dames. Richard is 44 jaar en staat, mits er geen
pandemie tussendoor komt, nog wekelijks onder de lat bij
DES 3. Op woensdagavond probeert hij van Lonneke, Juliët en Anouk de nieuwe Sari van Veenendaal te maken.

autoleasetwente.nl
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keeperstrainer bij DES. Ook Peter ziet de periode onder
Henk Mennegat als hoogtepunt door het kampioenschap
en het halen van de eindronde van het bekertoernooi.
Richard ten slotte is de enige die zijn hele keepersleven op
sportpark Gagelman heeft doorgebracht. Na het doorlopen van de jeugdelftallen kun je van zijn seniorenelftallen
een mooi rekeningnummer maken die er chronologisch als
volgt uit ziet: 3123621643. Hij hoopt in ieder geval de 40
jaar vol te maken als actieve doelman. Richard traint nu
voor het 3e seizoen de meiden-/dameskeepers en doet
dat met veel plezier. Hoogtepunten van Richard zijn de behaalde kampioenschappen, waarvan die van 2 seizoenen
geleden met DES 6 nog het beste in het geheugen zit.

ning op het kunstgrasveld en dat is geweldig om te zien.
Het plezier en fanatisme spat er bij de keepers van af en
ze tillen elkaar naar een hoger niveau. Richard traint op
de woensdagavond en ook hij is enthousiast over de drive
en het talent bij de meiden/dames. DES beschikt over een
mooie, talentvolle lichting keepers en dankzij de bevlogen
groep keeperstrainers worden ze alleen nog maar beter.
De keeperstoekomst van DES ziet er dus goed uit!
RL

Wat de vier keeperstrainers bindt is de liefde voor het
keepersvak. Het is een bijzonder vak. Velen verklaren
keepers voor gek, maar het is een positie waar je letterlijk
het verschil kunt maken en punten kunt winnen (of helaas
ook verliezen) voor je team. Dat is een grote verantwoordelijkheid en daar moet je wel tegen kunnen als keeper.
Gelukkig heeft DES weer een mooie lichting keepers die
met hun hart hebben gekozen voor het keepersvak. Op
dinsdagavond geven Martien, Peter en Tim tegelijk traiWat opvalt is dat, buiten Richard, alle keeperstrainers
kunnen bogen op een spelerscarrière op sportpark Groot
Lochter. Martien komt van oorsprong uit Raalte en heeft
tot zijn 19e ook gekeept bij de plaatselijke SV. Daarna
maakte hij de overstap naar SVVN. Daar heeft hij tot maar
liefst zijn 57ste gekeept. Helaas gooide een blessure toen
roet in het eten, want Martien was graag tot zijn 60ste
onder de lat blijven staan. Hoogtepunten in zijn spelerscarrière zijn de 3 ongeslagen kampioenschappen met
de veteranen van SVVN. Toen de kleinzoon van Martien
7 jaar werd, begon Martien met het geven van keeperstraining (o.a. aan hem). Dat is nu 21 jaar geleden. Na het
trainen van de jeugdkeepers bij SVVN maakte Martien de
overstap naar de Eversberg, waar hij o.a. Peter Voort onder zijn hoede kreeg. Toen Peter de overstap maakte naar
DES, ging Martien met hem mee om de selectiekeepers te
trainen. Met name de jaren onder Henk Mennegat waren
mooi. Niet alleen vanwege het behaalde kampioenschap,
maar ook omdat je als keeperstrainer echt werd betrokken bij de begeleiding van het eerste elftal. Na ongeveer 6
jaar de selectiekeepers te hebben getraind kreeg Martien
wat fysieke problemen en ging hij verder met het trainen
van de jeugdkeepers. Hij nam de training van (nagenoeg)
alle jeugdkeepers op zich. Een paar jaar geleden stopte
Martien hiermee, maar we zijn ontzettend blij dat Martien vorig seizoen toch weer heeft aangegeven de jongste keepers wel te willen gaan trainen. Hij geniet ervan
om deze groep de basis van het keepen bij te brengen en
hoopt dit tot zijn 75ste te kunnen blijven doen.
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Ook Tim is met keepen begonnen bij SVVN. Bij één van
de eerste trainingen moesten alle spelers op een rij gaan
staan en kregen ze een bal toegegooid. Tim was de enige die de bal wist te vangen en een nieuwe keeper was
geboren. Tim heeft tot en met de A-jeugd bij SVVN gekeept, heeft daarna nog een jaartje bij ENC gespeeld en
maakte vervolgens met o.a. Sven Dorgelo en Lars Woudsma de overstap naar DES om in het destijds befaamde
DES 4 te gaan voetballen. Helaas zorgde een rugblessure
tegen uitgerekend SVVN voor het einde van Tims keeperscarrière. Jelle van Egmond vroeg hem vervolgens om
jeugdkeepers te gaan trainen en dat doet hij nu al ruim 5
jaar met veel plezier. Als speler vindt Tim het hoogtepunt
dat hij in de jeugd werd gescout door de gecombineerde
jeugdopleiding van Twente/Heracles. Als trainer geniet
hij vooral van de ontwikkeling die zijn keepers doormaken, zodat hij ze met trots af kan leveren aan de oudere
trainingsgroep.
Ook Peter begon met keepen op sportpark Groot Lochter,
maar dan bij de Eversberg. Op zijn 5e begon hij daar al en
op zijn 16e keepte hij in het eerste elftal van Eversberg.
Toen Peter 22 was, maakte hij de overstap naar DES en
daar heeft hij tot zijn 34ste in de hoofdmacht gekeept.
Intussen was hij al begonnen met het trainen van de
jeugdkeepers en nadat hij stopte met keepen kwamen
daar de seniorenkeepers bij. Inmiddels is hij ruim 8 jaar
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Interview bestuur v.v. DES

We doen het samen,
zonder onze commissies
zijn we nergens
Op het moment van schrijven (ja, mederedactieleden veel
te laat) zit ik nog vol van alle berichten die deze week op
mij af zijn gekomen. De Sint is weer in het land en de discussie tussen voor- en tegenstanders rukt weer op. Natuurlijk zitten we nog steeds midden in de strijd tegen corona en maakt half Nederland zich druk om zogenaamde
politici die ons moeten vertegenwoordigen in de Tweede
Kamer. Maar alles is zo relatief…….Zoals een trouwe lezer
van mijn artikelen wel weet, heb ik 3 geweldige kinderen
en een geweldige vrouw, op wie ik ontzettend trots ben!
Dat ze ook nog eens gezegend zijn met een goede gezondheid, daarvoor ben ik natuurlijk heel dankbaar. In deze tijd
van Corona leer je de kleine ”gewone” dingen waarderen.
Het is dan soms zo oneerlijk dat er mensen zijn die juist
datgene waar ik zo trots op ben niet meer hebben. Dat
besef draag ik de hele week al met mij mee. Wat als….?
Daan Wolfkamp is deze week door eenzijdig ongeval om
het leven gekomen. Ik krijg al buikpijn van het idee dat je
als ouders dit bericht krijgt. Het feit dat je zoon niet meer
leeft. Ik moet er niet aan denken. Van een kleine afstand
volg ik het nieuws en de initiatieven die er worden geno-
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men om Daan een waardig afscheid te geven en zijn leven te vieren. Dapper en sterk vind ik het van zijn familie,
maar ook zijn van zijn (DES) vrienden. Als dit magazine
verschijnt, ligt het afscheid al weer achter ons en ik weet
zeker dat de Van Limburg Stirumstraat rood-zwart gekleurd was Door Eendracht Sterk en Daan daar een mooi
afscheid heeft gekregen.
Normaliter ben ik er toch wel van een beetje humor te
brengen in mijn artikelen, maar kijkend naar de afgelopen
week is dat wel lastig. Toch ga ik een poging wagen.
Voor dit magazine kon ik wederom iets van mijn bucket-list
strepen. Na de hoofdtrainer van ons vlaggenschip, de
grensrechter van ons vlaggenschip en de hoofdtrainer
van de JO 19-1 mocht ik deze keer ons hoofdbestuur interviewen. Superleuk en een hele eer natuurlijk, maar tijdens onze laatste redactievergadering, die overigens via
MS Teams ging, was dit het laatste onderdeel waarvoor
nog een redacteur werd gezocht. De overige redactieleden
hadden natuurlijk allang ingeschat dat het een hele uitda-

ging zou worden om in deze lock-down-periode een voltallig bestuur te interviewen, laat staan digitaal. Nu heb
ik in mijn werk wel voor hetere vuren gestaan en het organiseren van MS Teams-meetings voor grotere groepen
gaat me redelijk af, maar een gezelschap van hoogwaardigheidsbekleders van dit kaliber was nieuw voor mij.
Gelukkig had ik in ieder geval één iemand mee. Onze
hoofdredacteur Patrick Nieboer is onlangs tevens benoemd als secretaris van onze prachtige club. Hij zou
ervoor zorgen dat ik een uitnodiging voor de
aankomende bestuursvergadering kreeg.
Toen deze uitnodiging wel erg lang op zich liet
wachten heb ik uiteindelijk zelf maar de stoute
schoenen aangetrokken. Want ik keek echt uit
naar het bijwonen van een bestuursvergadering van ons huidige bestuur. Wat hield hen
bezig en wat waren hun plannen. Waar lopen
ze tegenaan en waar zijn ze nu juist zo trots
op. Kortom, ik zat vol met vragen. Ik kom uit een echte
DES-familie en weet hoeveel energie je moet steken in
het besturen van een voetbalclub. Mijn vader heeft meer
dan 20 jaar zitting gehad in het hoofdbestuur van onze
club. Ik kan me nog goed herinneren dat op de avonden
dat wij als gezin keken naar de 1-2-3 Show of de Miniplaybackshow van Henny Huisman, mijn vader op zijn
old-school typemachine de notulen van de laatste bestuursvergadering uitwerkte, of weer een brief naar de
KNVB moest uittypen. Heel irritant was het dan als hij,
hoe spaarzaam ook, weer eens een typefout maakte. Een
diepe zucht en het potje tipex deden gelukkig wonderen.
Maar de vlag ging uit toen hij namens de vereniging de
eerste elektronische typemachine kreeg overhandigd. Nu
konden we weer rustig genieten van onze favoriete pro-

gramma’s. Een bestuursvergadering toen was ook een
officiële gelegenheid. Mijn vader ging dan ook gekleed in
overhemd en stropdas naar deze (voor mijn gevoel) wekelijkse bijeenkomst.
Nu de uitnodiging voor het bijwonen van de bestuursvergadering maar niet kwam, nam ik zoals gezegd zelf maar
het initiatief, door de vragen die ik had aan alle bestuursleden te mailen en hier ook een korte responsedatum
aan te hangen. Zo hoopte ik toch nog voor het verstrij-

Laten we met zijn allen
zuinig zijn op dingen die we in
bruikleen hebben van DES
ken van de deadline een stuk aan te kunnen leveren voor
ons kerstnummer. Gelukkig kreeg ik al vrij snel van onze
voorzitter Henny Broekman, antwoord op de vragen. De
andere bestuursleden lieten even op zich wachten (waarschijnlijk omdat er eerst nog controle aan de poort moest
plaatsvinden).
Om wat meer gevoel te krijgen bij de antwoorden van de
bestuursleden en om ze de gelegenheid te geven om de
gegeven antwoorden nog extra toe te lichten heb ik na
het ontvangen van de reacties van de bestuursleden een
MS-Teams-meeting gepland.
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Over het algemeen viel me in ieder geval op dat de bestuursleden redelijk op één lijn zitten als het gaat om de
doelen en hun blik op de huidige tijd. Ook denk ik dat ze
transparant zijn waar dat kan. Nadat we de meeting gestart waren stonden we als vanzelfsprekend een moment
stil bij het noodlottige ongeval van Daan Wolfkamp.
De planning was om de meeting maximaal 1 uur te laten duren. Dit kader was ook echt nodig, aangezien enkele bestuursleden aan een klein voorzetje genoeg hebben om vervolgens 5 minuten vol te praten. Ik wilde me

Na een ijzingwekkende stilte was het toch het bestuurslid
accommodatie Evert van der Steege die aangaf toch wel
het naderende 100-jarige Jubileum te missen als onderwerp. Scherp als ik ben, had ik hier natuurlijk al een goede
vraag voor klaar liggen.
Wat kunnen jullie al vertellen over het naderende 100-jarige Jubileum? Naar ik begreep hebben Henny, Hans,
Patrick en Ellen al de eerste verkennende gesprekken
gehad en heeft er al kick-off sessie (aftrapbijeenkomst)
plaatsgevonden met een kleine afvaardiging. Hierin zijn
de denklijnen uitgezet en zijn er mensen
benaderd om in een wat groter comité
mee te denken over de festiviteiten en de
organisatie van het jubileum. Wat in ieder
geval al bekend is, is dat het een jubileumjaar zal worden waarin diverse activiteiten
en festiviteiten georganiseerd zullen worden om ons 100-jarige bestaan te vieren.
De feestweek, die gehouden zal worden
van 23 september t/m 2 oktober 2022, zal
de klapper worden van het jubileumjaar.
Helaas heeft net als bij zoveel activiteiten corona wel wat zand tussen de wielen
gegooid, waardoor de tijdslijnen om iets
te organiseren wat uitdagender worden.
Maar door veel zaken onder te brengen bij subcommissies weten we zeker dat het een supermooi jubileumjaar
zal worden.

De laatste jaren is er veel
veranderd bij DES waarbij
we elke keer rekening
hebben gehouden met de vele
randvoorwaarden en wensen
als redacteur kwetsbaar opstellen door bij het begin van
ons gesprek de vraag te stellen of ze tussen de door mij
toegestuurde vragen ook nog een vraag misten over een
onderwerp, waarop ze nog wel graag antwoord zouden
willen geven. (Beetje rare zin, maar hierna begrijp je hem).

Naam:
Portefeuille:
In het bestuur sinds:
Burgerlijke stand:

HENNY BROEKMAN (59)

Algemene zaken (Voorzitter)
2012
Ruim 35 jaar getrouwd met mijn
lieve Marie
Kinderen:
Zoon Denny (33) is getrouwd met
Jessica en kleindochter Melia.
Dochter Majella (31) woont samen
met levenspartner Joost en
kleinzoons Junior en Luuk
Hobby’s naast voetbal: Wandelen, klussen, vakantie,
hapje eten, lekkere BBQ, genieten
van de kinderen en kleinkinderen.

36

Naam:
Portefeuille:
In het bestuur sinds:
Werk:

ELLEN NIEBOER (58)

Activiteiten
2014
fotograaf en zwemdocent bij de
Doordrijver in zwembad het Ravijn.
Burgerlijke stand:
Al 33 jaar heel gelukkig getrouwd
met Karst Nieboer.
Kinderen:
Thijs (27), Marc (25) en Daniel (26)
(Milou en Vera)
Hobby’s naast voetbal: Sporten @ Basic Fit, golfen,
zwemmen, schilderen

Nu we midden in de coronacrisis zitten en dit een ieder
van ons toch wel bezighoudt, is mijn vraag of we ons
als vereniging wel redden in deze tijd.
Alle bestuurders zijn hierin unaniem. We hebben een financieel gezonde basis, trouwe leden, trouwe sponsoren
en een grote schare aan vrijwilligers. Veel sponsoren hebben zelfs nu al het sponsorgeld voor het komende seizoen
overgemaakt. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Natuurlijk moet de coronacrisis niet te lang duren. Het blijft
natuurlijk wel een onzekere tijd en we missen uiteindelijk
het spelletje… VOETBAL. Voor de leden boven de 18 jaar
is er op dit moment geen mogelijkheid om te voetballen.
De contacten met elkaar worden natuurlijk door iedereen
gemist. We missen het supporten van onze teams, de gezelligheid van de kantine en het verenigingsgevoel.

Ik kan me zo voorstellen dat jullie in deze tijd tegen
verschillende zaken aanlopen. Kunnen jullie hier iets
meer over vertellen?
Henny: We moeten continu de richtlijnen in de gaten
houden en op de gevolgen voor de vereniging op een juiste wijze anticiperen voor wat betreft mogelijkheden en
onmogelijkheden. Onze toekomstvisie is moeilijk overeind te houden in deze moeilijke periode.
Hans vult aan: Financieel gezien maken we gebruik van de
middelen die de overheid/gemeente ter beschikking stelt.
De overige bestuursleden vullen aan dat het lastig is om
met iedereen in contact te blijven en daarom is het DES
te meer van belang dat we blijven omzien naar elkaar.
Onze ‘oudere’ leden missen natuurlijk hun ‘uitje’ naar de

Naam:
Portefeuille:
In het bestuur sinds:
Werk:

ADRIAAN HARMSEN (50)

Materialen
2018
Accountmanager bij De Mors
Rijssen
Burgerlijke stand:
Getrouwd met Danielle
Kinderen:
Fleur (17), Isa (15) en Stijn (14)
Hobby’s naast voetbal: Wielrennen, mountainbiken,
hardlopen

we moeten zorgen dat
we onze doelstellingen
goed omkaderen
zodat ze duidelijk zijn
voor iedereen
voetbal op de zaterdagmiddag. Het is te hopen dat er snel
gevaccineerd kan worden en we elkaar weer in ‘redelijk’
normale omstandigheden kunnen zien.
Evert: Wij hopen dat er na de winterstop weer gevoetbald
kan gaan worden door alle elftallen. Mocht het voorspoedig verlopen met vaccineren, dan hopelijk toch een geweldige familiedag ter afsluiting van een bewogen periode.
Vrezen doe ik persoonlijk niet, financieel staan we er goed
voor, vrijwilligers staan nog steeds klaar in deze moeilijke
periode, inkomsten dalen, maar onze vereniging is creatief genoeg om dit deels goed op te vangen.
Adriaan: Belangrijk is dat onze contributie, sponsoropbrengsten, acties als verkoop mondkapjes, online pubquiz
en kerstkoekjes blijven doorgaan en hierdoor het missen
van de kantineomzet nog wat opgevangen kan worden.

Waar zijn jullie in het algemeen nu trots op als bestuur?
Henny: Ik ben trots op alles wat we de laatste jaren binnen DES voor elkaar hebben gekregen op alle gebieden:
accommodatie, voetbal, etc.

Naam:
Portefeuille:

PATRICK NIEBOER (46)

Interne zaken en PR, Media &
Communicatie (Secretaris)
In het bestuur sinds: 2013
Werk:
Ontwerper bij De Groot Vroomshoop
Bouwsystemen
Burgerlijke stand:
Getrouwd met Sandra
Kinderen:
3 dochters, Lieke (15), Myrthe (13)
en Benthe (11)
Hobby’s naast voetbal: Crossfit, Sport kijken van de meiden,
Legpuzzels maken, kamperen,
Formule 1 kijken
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Hans: Een financieel gezonde club met verschillende
commissies die een heel goede bijdrage hieraan leveren.
Adriaan: Dat ondanks wat tegenslagen (corona), we er
nog steeds goed voor staan als club en dat het werken
met zelfsturende commissies hier naar mijn mening de
basis voor is.
Evert: Goedwerkende zelfsturende commissies.
Patrick: De laatste jaren hebben we enorm gewerkt aan
diverse verbeteringen die nodig waren om onze vereniging er positief op te krijgen. Daarbij rekening houdende
met de vele randvoorwaarden en wensen, zoals bijvoorbeeld de financiële kant, de accommodatie, aantal spelende leden, etc. Als bestuursleden vullen we elkaar goed
aan en weten we wat we aan elkaar hebben. Daarnaast
vind ik het super mooi om te
zien hoe iedereen die dat kan
zijn steentje bijdraagt om als
club sterker uit deze coronatijd komen.
Ronald: De basis die we
als bestuur de laatste jaren
hebben neergezet. Kijkende
naar alle aspecten. Voor elke
tak is er een goed draaiende commissie. Met z'n allen
zorgen we voor een goed
sportklimaat waar op z'n tijd
ook ruimte is voor andere dingen. Zodat we wel kunnen
zeggen: je bent niet alleen lid van DES, maar je krijgt er
een 2de familie bij.
Ellen: Ik ben als bestuurder trots op onze vereniging doordat we samen zoveel mooie projecten binnen DES gerealiseerd hebben. Bijvoorbeeld verbouwing bestuurskamer

met behulp van vrijwilligers en sponsoren, dubbele beglazing, verbouwing van het clubhuis, verbouwing keuken,
bekwame en enthousiaste leiders en vrijwilligers binnen
de vereniging, nieuw kunstgrasveld (we doen het met elkaar, als bestuur kunnen we het niet alleen, hier hebben
we iedereen bij nodig). We hebben een aantal krachtige
mensen in het bestuur (voorzitter, penningmeester secretaris…) De commissies staan goed, waardoor het bestuur zich kan bezighouden met het beleid.

Waar ben je trots op als je kijkt naar je eigen portefeuille?
Ronald: Voetbalzaken is en blijft de hoofdtak van onze
vereniging. We zijn immers met z'n allen lid geworden van
onze mooie vereniging omdat we het spelletje voetbal
leuk vinden. Dat daarnaast
de keuze in onze gemeente groot is, siert weer onze
club en de rijke clubhistorie,
kijkende naar ons ledenaantal door de jaren heen.
De laatste jaren is er enorm
veel werk verzet m.b.t. het
(jeugd)beleidsplan. Dit alles
om een stabiele basis te genereren voor de toekomst.
Ook is wel gebleken dat juist dit beleidsplan continu up to
date moet worden gehouden. De aanwas van leden en/
of de wijzigingen die de KNVB doorvoert kan in deze voor
veranderingen zorgen. Als we kijken naar onze historie is
dit ook niets nieuws en dit harmonica-effect zullen we altijd houden. Hopelijk kunnen we de dalen wel sneller doen

We willen het
voetbalklimaat
naar een hoger plan
tillen door de hele
vereniging heen

Naam:
EVERT VAN DER STEEGE (45)
Portefeuille:
Accommodatiebeheer
In het bestuur sinds: 2016
Werk:
ENGIE Services Contractmanager
Burgerlijke stand:
Getrouwd met Annemieke
Kinderen:
Marith (16) en Thijs (13)
Hobby’s naast voetbal: Als het even kan op
(ski) vakantie
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Naam:
HANS LOHUIS (46)
Portefeuille:
Middelen (Penningmeester)
In het bestuur sinds: 2018
Werk:
Finance manager bij DNV GL
Burgerlijke stand:
Getrouwd met Marieke
Kinderen:
Lars (9) en Lieke (7)
Hobby’s naast voetbal: Hardlopen, sport op tv kijken,
kolonisten van Catan, lezen

kantelen en langer acteren op de pieken.
Dat het ons door de jaren heen telkens weer lukt om een
ieder aan het voetballen te krijgen met alles wat daarbij
komt kijken (veelal met wisselingen van leden in de voetbalcommissie) vind ik een enorme prestatie, dit maakt
mij TROTS. Iets wat door veel leden niet gezien en of opgemerkt wordt. Dat we graag de komende jaren nog een
aantal stappen willen maken is duidelijk. Hopelijk kunnen
we dit met de nodige nieuwe leden in de voetbalcommissie gaan bewerkstelligen.
Evert: Het achterstallig onderhoud bijna is weggewerkt,
veel zaken zijn verbeterd en/of vervangen. Het klopt dat
er veel over onze accommodatie werd of wordt gesproken
en dat voetbal soms wat meer naar de achtergrond werd
geschoven. Omdat er veel is geïnvesteerd in onze accommodatie levert dit op korte en lange termijn heel veel geld
op, wat wij als club nu goed kunnen gebruiken voor bv het
opleiden van trainers/leiders.
Ellen: Dat er ondanks deze periode een A-com staat die
bereid is om prachtige activiteiten te organiseren voor
onze jeugd en volwassenen, ondanks dat deze activiteiten de laatste tijd geen doorgang kunnen vinden. Die altijd naar creatieve oplossingen zoekt om toch maar weer
een mooi programma neer te zetten.
Adriaan: Dat er steeds meer het besef bij de leden komt
om zuinig te zijn op de materialen en dat ze in ruil hiervoor steeds betere materialen en kleding terugkrijgen.
Trots als zaterdags alle teams in nette tenues rondlopen.
Dit is een gezamenlijke verdienste van de sponsor- en
materialencommissie.
Dit komt de uitstraling van DES ten goede.
Hans: Een financieel gezonde club met verschillende
commissies die een heel goede bijdrage hieraan leveren.

Naam:
Portefeuille:
In het bestuur sinds:
Werk:

RONALD SCHOLTEN (37)

Voetbalzaken
2012
Manager Sheet Metal bij VDL ETG
in Almelo
Burgelijke stand:
Samenwonend met Lizanne
Kinderen:
Daley (5) en Vince (2)
Hobby’s naast voetbal: Kamperen, klussen in en om het
huis, met de kinderen erop uit.

Patrick: Het veranderen van het clubblad naar het full-color magazine InVorm. Samen met de redactie hebben we
ervoor gezorgd dat er 4 maal per jaar een gevarieerd magazine op de deurmat ligt. Een mooi visitekaartje.
Henny: We hebben een goede organisatiestructuur neergezet, voeren een duidelijk beleid, zijn financieel een gezonde vereniging met toekomstperspectief, veel vrijwilligers kunnen werven. Belangrijk daarbij is de gezamenlijke
verantwoordelijkheid als totaal Bestuur

Welk doel hebben jullie als bestuur op de korte termijn; tot 1 jaar?
Natuurlijk willen we goed en gezond uit deze lock-down
komen en als er weer gevoetbald wordt willen we ons
handhaven in de 3e klasse. Als het weer enigszins mogelijk is hopen we ook weer wat activiteiten op te kunnen
pakken.

Hoe kijken jullie dan naar de middellange termijn, laten we zeggen 1 tot 5 jaar?
We willen doorgaan op de ingeslagen weg. Nu het grootste deel van de randvoorwaarden om het spelletje voetbal te kunnen spelen op een goed niveau zijn zullen we
er met elkaar (bestuur en vrijwilligers/commissies) voor
moeten zorgen dat we DES samen op voetbalgebied naar
een hoger plan gaan brengen.

Welk doel heb jij als bestuurder kijkend naar je eigen
portefeuille?
Evert (Accommodatie): De grote projecten zijn bijna afgerond op het gebied van duurzaamheid. Er staat nog een
vervanging/verduurzaming op de lijst voor het vervangen
van de oude boilers t.b.v. de oude kleedkamers en een on-

Naam:
Portefeuille:
In het bestuur sinds:
Werk:
Burgerlijke stand:
Kinderen:
Hobby’s naast voetbal:

STEPHAN MEULENBELT (47)

Kantinezaken
toetredend in 2021
Zelfstandig ondernemer
Getrouwd met Denise
Thye (13), Tibo (11) en Teus (7)
Wanneer er tijd voor is �prutsen
aan oude kever, huis en tuin
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derzoek om meerdere zonnepanelen te plaatsen.
Ronald (Voetbalzaken): Alles zo neerzetten dat een mogelijke opvolger in een gespreid bedje terechtkomt.
Adriaan (Materialen): Dat alle teams prima materialen en
kleding hebben met een beperkt budget en zo de ruimte hebben om te blijven investeren in nieuwe materialen.
Dat het een gewoonte mag worden om bewust met de in
bruikleen ontvangen kleding en materialen om te gaan.
Hans (Middelen): Geen negatieve publiciteit t.a.v. financien. Degelijk/saai = goed.
Ellen (Activiteiten): Dat we een gezonde Activiteitencommissie hebben die zich kan blijven inzetten om de jeugd
en volwassenen op een dusdanige manier te enthousiasmeren dat we saamhorigheid kunnen waarborgen.
Henny (Algemene zaken): Met elkaar (Bestuur, commissie, vrijwilligers) ervoor zorgen dat onze doelen behaald
worden. Daarop sturen is mijn taak als voorzitter.

Patrick (Interne zaken, PR, Media & Communicatie):
Zorgen dat we de communicatie tussen commissies en
leden onderling naar onze oudere leden, ouders en elftallen nog beter voor elkaar krijgen, zodat iedereen weet wat
er verwacht wordt. De website en het gebruik van onze
social media-kanalen zijn daar een belangrijk hulpmiddel
bij. Daarnaast wil ik gaan proberen of we met behulp van
(jongere) leden in de toekomst onze website kunnen vernieuwen en onderhouden.

Wat heb je geleerd in je tijd als bestuurder?
Hierin zijn de bestuurders ook wel redelijk eensgezind:
Het besturen van een club gaat niet vanzelf en kun je niet
alleen Het belang van DES moet voorop worden gesteld in
onze besluiten en dit moet duidelijk worden gecommuniceerd naar onze leden. Doelstellingen neerzetten en deze
duidelijk omkaderen, zodat het voor iedereen duidelijk is.
Het is soms net een bedrijf met veel verantwoordelijkheid. Gezien de diverse functies van alle bestuursleden in
het bedrijfsleden is dit een mooie mix om trots op te zijn.
En wat belangrijk blijft: durf te vragen.

Wat hebben jullie geleerd van de coronatijd?
Natuurlijk dat je je gezin meer waardeert en respecteert.
Dat gezondheid niet normaal is en dat je oog hebt voor je
omgeving. Niets is vanzelfsprekend, alles kan zo veranderen. DES te belangrijker is het dat je als vereniging ook
financieel gezond bent. Flexibiliteit is essentieel, zodat
je kunt inspringen op mogelijkheden die je toch krijgt. Je
komt ook weer tot nieuwe inzichten, het werken met MS
Teams is heel snel en efficiënt.

Hoe zit het eigenlijk met het kunstgras?
Henny: Sinds de corona-uitbraak half maart zijn er nauwelijks verbeteringen doorgevoerd. De contacten zijn gedurende de coronaperiode ook beduidend minder, maar
het streven is duidelijk neergezet door gemeente en gebruikers dat het kunstgrasveld met ingang van de nieuwe
competitie moet voldoen en anders tot vervanging overgegaan moet worden. Vooropgesteld, we zijn nog steeds
erg blij met ons kunstgrasveld. Als de gladheid (bij bepaalde weersomstandigheden) ook verdwijnt, zijn we nog
gelukkiger.

Wat doet onze vereniging aan duurzaamheid?
Evert: Verantwoordelijk voor de accommodatie geeft aan,
we hebben in 2016/2017 een Energiescan opgesteld. Van
daaruit zijn nu de belangrijkste zaken vervangen en/of
verbeterd. Denk hierbij aan toeppassing van LED verlichting, vervangen glas en dakisolatie.

Hoe digitaal is onze vereniging? Is een ALV via MS
teams denkbaar?
Henny: Onze vereniging is zeer digitaal. Een ALV via MS
Teams is denkbaar, maar heeft natuurlijk niet de voorkeur, vandaar ook het uitstel tot eind februari. We zullen
in januari een besluit nemen in welke vorm de ALV gaat
plaatsvinden.

Stel je had een flinke zak met geld te besteden voor
onze vereniging en je mag maar 1 doel kiezen, waar
zou je dit geld dan in willen investeren en waarom?
Het voltallige bestuur wil deze zak met geld investeren in
de jeugdopleiding, zodat we DES naar een hoger niveau
kunnen tillen. Er is zoveel talent binnen onze mooie vereniging. Dan is het mooi dat we de jeugd/ jongeren kunnen behouden voor onze club omdat we talenten van
trainers voor onze groep hebben staan met kennis en
enthousiasme. We zouden het voetbalklimaat naar een
hoger plan willen tillen door de hele vereniging heen. Alles
moet in het teken staan van het spelletje voetbal en het
willen winnen op alle fronten.

Wat mag er wel veranderen bij onze vereniging?
Patrick: Het gaat heel goed, maar laten we met zijn
allen zuinig zijn op dingen die we in bruikleen hebben van DES. Zorgen dat we alles een beetje netjes
achterlaten als we iets gebruikt hebben.
Henny: Met ons allen werken aan meer kwaliteit kan
(moet) zorgen voor een nog betere mentaliteit, noem het

Samenwerken aan een nog betere mentaliteit,
het willen winnen en daar alles voor doen
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maar juiste instelling en dan doel ik met name op het willen winnen en daar alles voor doen, zodat we als vereniging stapjes (stappen) omhoog maken. In ieder geval top
3e klasse gaan spelen.

Patrick: Creatieve communicatieve duizendpoot.
Adriaan: Een helder en duidelijke gedreven kritische aan-

Wat mag er bij onze vereniging nooit veranderen?
Patrick: Het gevoel dat wij samen met elkaar voetbal-

Ronald: Gedreven bestuurder met misschien wel de las-

pakker die iedereen scherp houdt.

Ellen: Verbinder, enorm betrokken, denkt aan dingen waar
mannen niet aan denken.

vereniging DES zijn, door eendracht sterk. In goede en in
slechte tijden!! Noem het ‘het-DES-gevoel’
Ellen: Het familiegevoel. Het ”thuiskomen”.
Henny: De kleuren rood en zwart, de saamhorigheid, het
verenigingsgevoel en bereidheid om vrijwillig een steentje
bij te dragen aan alle zaken die nodig zijn om een verenging goed draaiende te houden.
Hans: De sfeer en de vele vrijwilligers die zich met hart en
ziel inzetten voor de vereniging. Vele handen maken licht
werk !!
Adriaan: Het samen DES zijn. De familiedag is elk jaar het
mooiste voorbeeld van hoe we als DES-leden met elkaar
omgaan. Waarden en normen en omzien naar elkaar, hier
ben ik echt trots op als DES’er!! En dat maakt onze club
uniek.
Evert: De creativiteit binnen onze vereniging, de vele vrijwilligers die zich inzetten en de sfeer op de donderdagen
en zaterdagen, echt geweldig! Verder het fuseren met een
andere club zou ik nooit aanbevelen, zeker gezien de rijke
historie van deze prachtige club dit geef je niet zomaar op.
Ronald: Het gevoel dat we één grote familie zijn.
Aan het eind van de meeting had ik nog iets leuks in petto… Ik vroeg de bestuursleden om elkaars kwaliteiten te
benoemen. Dat deze heren niet gewend zijn om elkaar
een compliment te geven bleek wel uit de ijzingwekkende stilte. Hier werd ook de vrouwelijke inbreng van Ellen
gemist, ze moest helaas dit gedeelte van het interview
missen. Maar na flink aandringen kwamen de mannen
toch schoorvoetend zover dat ze elkaars kwaliteiten wisten te benoemen. Zoals een goed gespreksleider betaamt,
moest ik uiteindelijk bij alle bestuursleden hun monoloog
over hun collega’s afkappen, want ze horen zichzelf allemaal in ieder geval wel heel graag praten. Uiteindelijk heb
ik de lange bloemlezingen die gegeven werden proberen
samen te vatten in enkele kernachtige woorden.

tigste portefeuille. Heeft het belang van DES altijd voorop staan. Krijgt heel wat voor de kiezen: ouders die in het
belang van hun kind vragen stelle) en kwalitatief goede
trainers vinden voor de teams, terwijl de spoeling dun is
voor het niveau waarop wij spelen.
Evert: Enthousiasmerende netwerker die ervoor zorgt
dat onze vereniging minder geld uitgeeft aan ”verspilde
energie”.
Stephan: Heeft de hands-on mentaliteit. Als hij A zegt
dan zegt hij ook B.
Heren, ik wil jullie bedanken voor jullie openheid en eerlijkheid. Ik waardeer ook dat jullie mij en de andere DES-leden een inkijkje hebben willen geven in het bestuur. Zoals
jullie zelf al zeiden tijdens de afsluiting, zijn jullie bezig
om onze vereniging gezond te houden en is jullie er alles aan gelegen om de positiviteit die heerst rondom onze
vereniging te behouden en verder uit te bouwen. Volgens
mij zijn jullie daarmee op de goede weg, hoewel ik slechts
een leek ben natuurlijk. Ik denk dat het respect dat jullie
naar elkaar hebben en de waardering die jullie naar elkaar
hebben uitgesproken ook zeker zullen bijdragen om jullie
doelen te realiseren.
DOOR EENDRACHT STERK.
MF

Kwaliteiten van de bestuurders:
Henny: Breed geïnformeerd qua regelgeving, financiën en
voetbal.
Hans: Geeft geld uit waar nodig en doet dit niet waar dit
niet nodig is. Is heel duidelijk in wat wel en niet kan.
(Ronald vult aan): Ik mocht ooit met Hans samen voetballen. Hij begon de wedstrijd zonder warming-up en begon direct met schieten op het doel. Zo kwam Hans ook
in het bestuur. Zonder warming-up en hij schoot direct
op het doel.
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Thomas Melsen:

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

DES is als
een warme
familie,
iedereen is
welkom
Thomas Melsen, wie kent hem niet? Een bijzonder man; een
man van de show! In dit interview nemen we een kijkje in het
leven van Thomas. Je kunt een boek over hem schrijven, maar
ik probeer het bij twee kantjes te houden. Wisten jullie dat het
dieptepunt en het hoogtepunt van Thomas bij vv DES beide op
het mixtoernooi liggen? Lees dan gauw het interview.
Op een donkere maandagavond wordt de deur opengedaan in
een oud vrijstaand huis in een voorwijk van Almelo. Thomas
doet open. Hij is al die jaren geen spat veranderd. Trainingsbroek aan, twee grote tattoos op de armen, goed gehumeurd
. Hij
en altijd in voor een goed gesprek. Hooguit iets grijzer
woont daar samen met zijn moeder Gusta. Gusta is bij velen
nog bekend als presentator bij de toenmalige LOH. Gusta en
Thomas kunnen het goed met elkaar vinden en zitten elkaar
in huis niet in de weg. Thomas is getrouwd in Suriname met
Anastacia. Vier jaar lang woont hij in Paramaribo. Door de
economische recessie en de betrouwbaarheid en mentaliteit kan hij zich daar moeilijk permanent settelen. Vorig jaar
keerde hij alleen terug in Almelo om meer geld te verdienen, een vast contract te bemachtigen en om vervolgens
Anastatia naar Nederland te laten komen. Hij werkt bij het
ZGT als magazijnmedewerker en gaat daar dagelijks met de
scooter naartoe. Anastatia studeert nog in Paramaribo. Er
is nog een lange weg te gaan, maar het geloof dat het gaat
lukken is er. Ze gaan ervoor!

BEDRIJVENWEG 5, 7442 CX, NIJVERDAL
+31 (6) 406 479 80| INFO@TWEE12.COM
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Voetbalcarrière
Als jonge jongen begint Thomas bij ASV Dronten. Zijn vader krijgt ander werk en Thomas verhuist mee naar Nijverdal. Hij wordt lid van de Zweef en wordt in de E1 kampioen. Dit is ook de enige keer dat Thomas in zijn carrière
kampioen is geworden en daarmee absoluut een sportief
hoogtepunt. Thomas is zijn hele voetbalcarrière keeper.
In de D’s was de concurrentie groot en Thomas moest
keepen in D4. D4 mocht nog op een klein veld spelen en
daar had Thomas geen trek in. Hij wordt lid van vv DES.
Hij schrijft zich in via Lia Kamphuis en wordt keeper van
D1. De keepers van D1 en D2 werden destijds om de week
gewisseld en zodoende speelde Thomas in beide teams.
Vervolgens doorloopt hij C1, C2 en B2.

Zoals Thomas al eerder en vaker vertrok, zo kwam hij ook
altijd weer terug. Een keepersschaarste in het tweede
zorgde ervoor dat Thomas na 8 maanden weer de handschoenen aantrok. In de rust was het plan om gewisseld
te worden door Bas Brinker, maar om onverklaarbare reden is dat nooit gebeurd. ”Dit was een van mijn zwaarste
wedstrijden ooit”, aldus Thomas. Er volgden nog enkele
wedstrijden in het tweede elftal. Daarna keept Thomas
nog in het derde, met o.a. Arjan van Petersen, Arjen Pastink, Jan Wout Fransen en consorten. Ook in de lagere elftallen keept hij nog wel wedstrijden, maar eigenlijk wilde
Thomas niet in lagere elftal keepen. 9 jaar geleden komt
vader Melsen te overlijden en sindsdien heeft Thomas de
handschoenen niet meer serieus opgepakt.

Een mooie anekdote uit DES C2:

Hoogte- en dieptepunt op het mixtoernooi

Thomas verruilt het keepersshirt voor een voetbalshirt.
Frank Nederstigt neemt zijn taken over en Thomas denkt
de sterren van de hemel te spelen in het veld. Anderen
zagen dat Thomas’ kwaliteiten toch echt in de goal lagen.
Ook pa en ma. Pa en ma waren zelfs teleurgesteld in Thomas om deze actie. ”Hij had gewoon zijn handschoenen
moeten aanhouden”, aldus Gusta, die in de voorkamer
meeluistert met het interview. ”Wij waren trouwe supporter van Thomas en kwamen altijd kijken wanneer dat
mogelijk was.”

Als keeper heeft Thomas gelukkig geen grote blessures
of persoonlijke dieptepunten gekend. Een dieptepunt was
het overlijden van Arjan Valk op het mixtoernooi. Ik was
nog maar een kleine jongen, een jaar of 12, maar dat heeft
destijds veel impact gehad. Wat een mooie familiedag
moest zijn, eindigde in mineur.

Thomas maakt een uitstapje naar PH Almelo voor 2 jaar,
maar komt toch weer terug bij vv DES. Hij wordt dispensatiekeeper in A1 onder leiding van René Elferink. Een
mooi moment in de A is het stoppen van een penalty in
de laatste minuut, veroorzaakt door Niels Brinkhuis. In
deze jaren ontstaat er ook een band tussen trainer René
en Thomas. René wordt trainer van Manderveen. Thomas
gaat mee naar Manderveen, waar hij één seizoen keept in
het eerste.

Het hoogtepunt van Thomas bij vv DES heeft niets met
voetbal te maken en speelt zich ook af op het mixtoernooi. Thomas treedt op in de kar voor alle DES’ers en zingt
voornamelijk Nederlandstalige muziek. Iedereen gaat uit
z’n dak, het bier vloeit rijkelijk en de stemming zit er goed
in. Een onvergetelijke dag voor Thomas.
Als Thomas toch een sportief hoogtepunt moet noemen,
dan is dat de derde plaatst op het Silkeborg toernooi in
Denemarken. ”In een legendarisch weekend waarin van
alles gebeurde wat met geen pen te beschrijven is, veroverden we de derde plek!” Wat gebeurde daar allemaal dan? Thomas bleef als enige achter op een feest in
de stad en dwaalde alleen in een onbekende omgeving,

Martin Bronsvoort wilde aan de bel trekken, maar kwam
er net op tijd achter dat dat de bel daar hing om een
‘rondje’ te geven en Thomas spendeert een avond om een
Duitser uit te leggen wat ’was zagen Sie’ letterlijk in het
Nederlands betekent. Prachtige herinneringen die hij niet
had willen missen.

Muziekcarrière
Thomas houdt van muziek en mag graag zingen, of dat nu
op het mixtoernooi is, of in de DES-kantine op een zaterdagmiddag. Maar hij treedt ook op voor DES 6, op een tuinfeest van o.a. Jochem Westrate, voor het ziekenhuis en
een op bedrijfsfeest van de gemeente Hellendoorn. Zijn
gevoel voor muziek en zijn liefde voor vv DES komen tot
uiting in een zelfgeschreven Clublied. Op de melodie van
”Sailing home” van Piet Veerman zingt hij ”Waar zich DES
een weg mocht banen, voor de kleuren rood en zwart”. ”Ik
vond dat het tijd werd voor een modern clublied”, aldus
Thomas.

Wat verder nog ter tafel komt

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Werk:
Burgerlijke st
and:
Favoriete club
:

THOMAS MEL
SEN

40
Almelo
ZGT, magazijn
medewerker
Gehuwd met
Anastatia (40)
uit Suriname
Ajax en AS Ro
ma

Als Thomas aan vv DES denkt, denkt hij aan de Tros: een
warme familie. Iedereen is welkom. ”Ik mag er gewoon
graag komen”, aldus Thomas. En hij hoort het z’n oma nog
zo zeggen: ”DES is een nette en beschaafde club.”
Voorbeeld en clubheld is Richard Loohuis. Een topper, die
altijd klaarstaat en al vele tientallen jaren zijn diensten
heeft bewezen. ”Richard verdient een standbeeld.”
Thomas zien we zeker nog een keer weer bij vv DES. Hij
komt nog wel een keer een wedstrijdje van het eerste elftal bezoeken, maar gaat verder niet meer wat doen voor
de club. Alhoewel, als we met de pet rondgaan in de kantine…..
Thomas, bedankt voor de leuke avond en het openhartige
interview. Het ga je goed en hopelijk tot snel!
MB
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ingekomen
post
Een tijdje geleden ontvingen we
via de post bijgaande berichtje.
Een teken dat ruim 75 jaar na
dato de toenmalige beslissing
van het DES-bestuur de enige
juiste is geweest en vandaag
de dag nog steeds gewaardeerd wordt.

Mooi bedrag vanuit
Rabo ClubSupport
Donderdag 5 november werd door de Rabobank tijdens een digitale bijeenkomt bekendgemaakt hoeveel geld de deelnemende verenigingen ontvangen
via de actie ClubSupport. Wij ontvingen een cheque met het mooie bedrag van
€ 1683,10.
Van Keulen Interieurbouw Nijverdal BV | Bezoekadres: James Wattstraat 1, 7442 DC NIJVERDAL |

Telefoon (0548) 61 05 55

|

Internet www.keulen.com

Wij willen iedereen bedanken die een stem heeft uitgebracht op v.v. DES.

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

algemene
ledenvergadering 2020
Geachte DES-leden,

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

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene
Ledenvergadering 2020 op maandag 22 februari om
20.00 uur a.s. in het clubgebouw van v.v. DES.
Hoe we de Algemene Ledenvergadering precies gaan organiseren in verband met COVID-19 en de daarbij behorende beperkingen weten we nu nog niet exact. Nadere
berichtgeving hierover zal volgen via de website en Sociale Media.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2020

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

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

Opening
Vaststelling van de agenda
Ingekomen stukken
Notulen ALV 11 november 2019
Secretariaatsverslag 2019 - 2020
Financieel jaarverslag 2019 – 2020
Verslag kascommissie 2019 - 2020
Verkiezing nieuw lid kascommissie
Begroting seizoen 2020 - 2021
Bestuursverkiezing
Voetbalzaken
Mededelingen
Rondvraag
Sluiting van de vergadering

Bestuursverkiezing:
Het volgende bestuurslid is (statutair) aftredend en
herkiesbaar:
• Evert van der Steege

Uitbreiding Bestuur:
•

Het bestuur stelt voor om Stephan Meulenbelt
toe te voegen aan het bestuur en te benoemen
tot bestuurslid.

Wanneer het clubhuis weer open mag open liggen de
volgende stukken ter inzage in achter de bar:
• De notulen van de Algemene Ledenvergadering
van 11 november 2019
• Het Secretarieel Verslag 2019 - 2020
• Financieel Jaarverslag 2019 - 2020
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 Patrick Nieboer op
papier of via mail: secretaris@vvdes.nl
Met vriendelijke groet,
Patrick Nieboer
Secretaris v.v. DES
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kerstkoekjesactie 2020
door eendracht sterk,
samen helpen we des
deze donkere dagen
door...
Begin november kregen we de vraag: Zouden jullie een
kerstactie voor DES op willen zetten?
Wetende dat de club in deze moeilijke periode weinig tot
geen extra inkomsten heeft, was dit toch wel een drijfveer
om hier eens goed over na te denken. Het was erg kort
dag, maar toch ook wel weer een erg leuke uitdaging. In
ons achterhoofd de Kruidkoekactie die we in 2017 in het
leven hadden geroepen. Deze was een groot succes, dus
dan kriebelt toch ook de vraag toch: Zouden we dit kunnen
evenaren?
Uiteindelijk zeiden we volmondig JA!
Na een brainstormsessie met Patrick Nieboer en Stephan Meulenbelt kwamen uiteindelijk op het Kerstkransjes
idee, en wat bleek… Dit was een schot in de roos!

bereikbaar en werden de Whats app berichtjes met veel
positiviteit in meerder groepsapps geplaatst en werd er
veel gebruik gemaakt van betaling via Tikkie. Super coronaproof!
Na een week elke avond lijsten innemen en tellen (waar
wij ook ècht blij van werden) konden we uiteindelijk op
zondag de klap op de vuurpijl geven en deze uitkomst willen we graag met jullie delen:
Door al onze jeugdspelers (254 in totaal) zijn er in totaal
3846 pakjes met kerstkoekjes verkocht! Dit leverde een
winst op van ruim €5100,-!!!!!!!!! Een prachtig bedrag.

De uitdaging was hoe we dit in coronatijd zouden aanpakken, maar gelukkig is tegenwoordig iedereen mobiel
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Aan deze actie waren natuurlijk mooie prijzen gekoppeld.
Ik breng jullie graag op de hoogte van de volgende uitslagen

TOP 10 BEST VERKOPENDE JEUGDSPELERS:
Onze dank aan alle spelers (met hulp van geweldige ouders) die dit met elkaar hebben volbracht.

Wat een ongelofelijk succes was deze actie!
Voor elk team hebben we een persoon als aanpreekpunt
gezocht, zodat deze zijn/haar spelers ‘achter de broek’
Natuurlijk kun
aan kon zitten en dit heeft geholpen.
je niemand verplichten om mee te doen aan deze actie,
maar gelukkig kregen we erg veel enthousiaste reacties.
En dat hebben we geweten toen we de bestellijsten na
gingen tellen… Wat was er GIGANTISCH veel verkocht!!!

Ook wil ik graag onze oudere jeugdspelers benoemen.
We konden ons natuurlijk prima voorstellen dat zij niet
echt zaten te wachten om Kerstkoekjes te verkopen,
maar door aanmoediging van leiders en trainers heeft
het merendeel uiteindelijk prima verkocht. Dank jullie wel
toppers! Dat is nu echt het DES-gevoel, want met elkaar
draagt toch iedereen zijn steentje bij.

Dit jaar hebben we er voor het eerst voor gekozen om ook
onze Mini’s bij deze actie te betrekken. We hebben de ouders uitgelegd dat dit normaal gesproken niet wordt gedaan, omdat deze spelers pas net (of nog niet eens) lid van
DES zijn, maar dat als ze het leuk zouden vinden, ook zij
mochten meedoen met de Kerstkoekjesactie. En wat waren ze allemaal gemotiveerd! Uiteindelijk bleek dit echt
een voltreffer te zijn, want wat hebben die Mini’s hun best
gedaan!!! Deze 21 spelers hebben met elkaar 561 pakjes
Kerstkoekjes verkocht met een omzet van €1149,50

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Mees Broeze (Minis)
Waut Pastink (JO10-1)
Silvijn Weststrate (JO10-2)
Mick Ligtenberg (JO7-1)
Nick Dekker (JO17-1)
Ian Ekkelkamp (JO15-2)
Daan Eissens (Mini's)
Sem Evers (JO11-1)
Brent Rozema (Mini's)
Dion Bronsvoort (JO7-1)
Sem Valk (JO8-2)
Huub Gerrits (Mini's)
Twan Lohuis (JO10-3)
Jayden van Geldere (JO10-2)
Sepp Roelofs (Mini's)

79 pakjes
68 pakjes
66 pakjes
57 pakjes
50 pakjes
50 pakjes
49 pakjes
48 pakjes
48 pakjes
44 pakjes
43 pakjes
43 pakjes
43 pakjes
42 pakjes
42 pakjes

VOOR DE NUMMERS 1, 2 EN 3 ZIJN ER MOOIE PRIJZEN
1.
2.
3.

Mees Broeze, een DES sporttas met naam
Waut Pastink, een DES rugtas met naam
Silvijn Weststrate een DESR Hoodie

Dikke CHAPEAU voor iedereen!
En succes met het uitdelen
Ook was er een prijs voor het team dat met een gewogen
gemiddelde de meeste koekjes verkocht.
Daarvan volgt nu de top 5:
1.
JO10-2
33,57 pakjes gemiddeld per speler
JO10-1
31,71 pakjes
2.
Mini's
26,62 pakjes
3.
JO7-1
24,13 pakjes
4.
JO9-1
22,38 pakjes
5.
JO13-1
18,07 pakjes
Omdat het team van JO10-1 zo dicht op de winnaars
van JO10-2 zaten hebben we uiteindelijk besloten om 2
teamprijzen uit te reiken. Deze beide teams mogen na alle
coronamaatregelen met elkaar een patatje met drinken
komen nuttigen in onze gezellige kantine. Goed gedaan
toppers!!!
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En dan zijn alle prijzen uitgereikt, maar toch niet helemaal...
Tijdens het tellen van alle lijsten kwamen we tot de conclusies dat er een aantal DES families zijn die met elkaar
toch we heel erg goed hun best hebben gedaan. Maar ja…
de pakjes kerstkoekjes worden verdeeld over 2 en soms
wel 3 kinderen en daardoor vielen ze buiten de prijzen. En
daarom hebben we iets nieuws in het leven geroepen, namelijk de familieprijzen. Hieronder de top 5 van DES families die we ook graag willen vermelden en willen bedanken
voor hun geweldige inzet!
1.
2.
3.
4.

5.

Familie Fransen (Spijkerweg)
met 3 kids
Familie Jansen
met 2 kids
Familie Westendorp
met 2 kids
Familie Wegerif
met 2 kids
Familie Harbers (Nijverdal)
met 2 kids
Familie Lepelaar
met 2 kids

€220,- omzet
€140,- omzet
€129,- omzet

Voor de 3 families die met elkaar de meeste omzet hebben binnengehaald hebben we uiteindelijk extra prijzen
geregeld. Met dank aan De Wilgenweard voor het ter beschikking stellen van de eerste en de tweede prijs en de
Zuivelhoeve voor de derde prijs.
1.
2.
3.

De familie Fransen krijgt een tegoedbon voor het
spel Beat The Matrix bij de Wilgenweard.
De familie Jansen krijgt een tegoedbon voor de
Sterrit (auto puzzeltocht) van de Wilgenweard.
De familie Westendorp krijgt een tegoedbon van de
Zuivelhoeve.

Zaterdag 5 december j.l.

sinterklaasfeest!

Op zaterdag 19 december zullen we tussen 9.00 en 12.00
uur alle pakjes kerstkoekjes uitdelen vanuit de ruimte onderaan de trap. Dan zullen ook alle prijswinnaars hun prijs
op mogen halen en hopen we deze op de foto te zetten
zodat ze nog wat extra aandacht krijgen op onze DES Social Media en website.

€111,- omzet
€111,- omzet

Wij kijken terug op een geweldige actie met een overweldigend resultaat. Maar zonder jullie hebben wij het niet
gekund… DANKDANKDANK.

€98,50 omzet
(Ook een dankjewel voor Stephan en Patrick voor hun bijdrage tijdens de organisatie en het uitdelen van al deze
pakjes kerstkoekjes.)
De DES kerstkoekjes zijn onderweg, dus geniet ervan.

e
m
a
pe G

Esca

!
s
i
u
h
t
voor

Fijne feestdagen en een mooi uiteinde… laten we hopen
dat we elkaar gauw weer langs de lijn of in onze prachtige
kantine mogen treffen. 2021 wordt vast een mooi sportief
jaar waarin weer fijne activiteiten mogen worden georganiseerd. Wij kunnen niet wachten!
Groetjes Richard en Carmen Zwiers

PRIJS
€27
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ontsnappen jullie?

wilgenweard.nl | 0548 681 338 | Sportlaan 6, Nijverdal
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Activiteiten
seizoen 2020-2021
Ondank de maatregelen rondom het coronavirus hebben
de A-Com en de supportersvereniging samen met het bestuur in oktober toch een voorlopige activiteitenkalenderopgesteld. Tijdens dit overleg is al besloten dat het wildvleesfeest en de playbackshow niet door konden gaan.
Binnen de mogelijkheden hebben we toch geprobeerd
een coronaproof activiteitenkalender op te stellen. Na de
verlenging van de lock-down op 8 december hebben we
besloten dat de activiteiten die voor december, januari en
februari op de planning staan af te lasten. De nieuwjaars-

receptie is dus ook afgelast, hoe en wat we gaan doen
met onze jubilerende leden hoort u binnenkort van ons.
Hieronder staat de ‘voorlopige’ activiteitenkalender tot
aan de zomervakantie. Mochten de maatregelen verscherpt worden kan het zijn dat een aantal activiteiten
alsnog afgelast worden. Wanneer blijkt dat de maatregelen versoepeld worden kunnen er ook nog activiteiten
bijgeplaatst worden.

DATUM

ACTIVITEIT

OPMERKING

19-12-2020

Shoarmatoernooi

AFGELAST

21-12-2020

Zaalvoetbaltoernooi

JO11-JO13

22-12-2020

Zaalvoetbaltoernooi

JO17 – MO17 – MO19

23-12-2020

Zaalvoetbaltoernooi

JO15

09-01-2021

Nieuwjaarsreceptie

AFGELAST

15-01-2021

Filmavond

AFGELAST

16-01-2021

Filmochtend

AFGELAST

29-01-2021

Twents Voetbal Quiz Kampioenschap

AFGELAST

13-02-2021

Pub Quiz

AFGELAST

19-03-2021

Pupillen bingo

(eventueel online, met online opgave via website
net als tijdens familiedag)

20-03-2021

Bingo voor volwassenen

(eventueel online dan met online opgave via website
net als tijdens familiedag)

31-03-2021

Poulewedstrijden schoolvoetbal

Diverse sportparken in de gemeente Hellendoorn

07-04-2021

Poulewedstrijden schoolvoetbal

Diverse sportparken in de gemeente Hellendoorn

15-04-2021

Finales Schoolvoetbal

Zowel jongens- als meisjesfinale wordt gespeeld
op sportpark Gagelman
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24-04-2021

Medewerkers avond

Invulling n.t.b.

Mei 2021

Lotenverkoop tbv jeugd

Mei 2021

Seizoensafsluiting pupillen

n.t.b.

12-06-2021

Sponsortoernooi

n.t.b.

19-06-2021

Familiedag 2021

Column:

Won Feyenoord de UEFA
Cup vanwege mijn poster?
Ik was nooit écht iemand die grote idolen had en iemand zo
adoreerde dat ik mijn slaapkamer vol had hangen met posters. Toch zijn er een aantal voetbalspelers die het wel geschopt hebben tot een waardevolle vermelding op een muur
in mijn slaapkamer. Onlangs zag ik een oude foto voorbijkomen van mijn slaapkamer. Een heel mooi Feyenoord-dekbed, een Feyenoord-lamp en een Feyenoord-spaarpot. Je
raadt het al, ik ben supporter van De Graafschap. Geintje
natuurlijk, Feyenoord is mijn cluppie en zij waren dan ook
hofleverancier qua posters en andere merchandise. Zelf ben
ik nooit een grootse voetballer geweest. Mijn elegantie was
ver te zoeken, ik liep niet over van talent en stak er letterlijk en figuurlijk niet met kop en schouders bovenuit. Aan de
oude foto te zien had ik dat blijkbaar al vroeg door, ik had
meer affiniteit met zulke spelers. De eerste speler die aan
mijn muur hing (middels een handtekening in mijn schriftje)
was Gaston Taument. An sich een goede speler, maar in een
elftal met Hendrik Larsson, Regi Blinker, Ed de Goeij, Henk
Fräser, Van Bronckhorst, Obiku, Van Gobbel en Kiprich was
Taument niet het grootste talent.
Een aantal jaren later, toen ik echt verstand van voetbal begon te krijgen en ik een leeftijd bereikte (+/- 10 jaar waarop ik een beetje zelf begon na te denken, begon ik echt met
posters. Het was een poster van en nu nog actieve speler.
Het bleef (helaas) niet alleen bij een poster, als echte fanboy
maakte ik zelfs een e-mailadres aan met zijn naam erin ver-

werkt. Inmiddels 41 jaren jong en zijn wilde haren verloren,
maar nog steeds een zwak voor de havenclub uit Rotterdam.
Shinji Ono is zijn naam. Een speler met een techniek waar je
u tegen zegt, een inzicht van iemand die in de toekomst kan
kijken, maar ook met een lichaam van glas. Voetbalgrootheid Edwin Zoetebier vergeleek hem zelfs met Zinadine Zidane. Als Zoetebier zoiets zegt, dan kan je als klein kindje
niet anders dan een poster van deze man posteren aan de
muur. Dat kan niet anders dan successen brengen. En zo geschiedde, vanwege die poster heeft Ono een jaar later met
zijn Feyenoord de UEFA Cup gewonnen. Zo veel successen…
Tijd voor een nieuwe poster, een nieuwe ster.
Dat kan er maar een zijn in dit tijdperk. Ik hoor je nadenken!
Ja inderdaad, het is Sebastian Pardo. De sierlijke mooiboy uit
Chili met een fluwelen techniek. Helaas bleek ik een van de
weinigen die zijn talent zag en brak Pardo nooit echt door.
De laatste voetballer die aan mijn muur prijkte én van wie ik
een shirt gekocht heb, is een levende legende en inmiddels
bekender vanwege zijn baard dan vanwege zijn voetbalkwaliteiten. Het is niemand minder dan Pascal Bosschaart. Mijn
zwak voor de underdog kwam hier echt naar boven en wellicht heeft zijn voornaam ook iets met dit zwak te maken.
Het was fantastisch om deze foto’s terug te zien en het
even te herbeleven. Maar ik ben vast niet de enige die wellicht nogal spraakmakende idolen had. Voor wie heb jij een
e-mailadres aangemaakt, jouw MSN-naam of wellicht zelfs
jouw kapsel aangepast?
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