Invorm

ALEX FRANSEN
FOCUS OP PRESTATIE

Gerben hulsman

ik kies voor dingen waar we gelukkig van worden

familie canter visscher

DES is één grote familie en veel meer dan alleen voetbal

NIEL BRINKHUIS

Eer, trots en verkeerde keuzes hebben ervoor gezorgd
dat ik de verkeerde kant ben opgegaan
april 2021 - JAARGANG 6 - NUMMER 3

INVORM IS EEN OFFICIEeL ORGAAN VAN VOETBALVERENIGING des UIT nIJVERDAL

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

PIJNVRIJ
BEWEGEN?

Bezoekadres

inhoud
VAN DE REDACTIE

3

VAN DE VOORZITTER

5

ALEX FRANSEN
60 JAAR LID: FOCUS OP PRESTATIE
INTERVIEW GERBEN HULSMAN

Sportpark Gagelman Noord,
Duivecatelaan 10, Nijverdal

FAMILIE CANTER VISSCHER:
DES IS ÉÉN GROTE FAMILIE
EN VEEL MEER DAN ALLEEN VOETBAL

Telefoon clubhuis
0548-612321

Internet & Social Media

7
15
21

SPONSOR IN BEELD:
HERMAN PRONK VAN DE WILGENWEARD

27

WILLIAM ROZENDOM: DES VOELT ALS FAMILIE

33

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

NIEL BRINKHUIS:
EER, TROTS EN VERKEERDE KEUZES HEBBEN ERVOOR
GEZORGD DAT IK DE VERKEERDE KANT BEN OPGEGAAN

38

E-mailadres redactie

UPDATE VOETBALCOMMISSIE SEIZOEN 2021-2022

45

CONTRACTVERLENGINGEN RANDOLPH DE FRETES
EN JELLE VAN EGMOND

46

invorm@vvdes.nl

Redactie

COLUMN: AJAX MOET CHAMPIONS LEAGUE-INKOMSTEN
VERPLICHT AFSTAAN!

Robbert Flim, Martin Bronsvoort,
Rutger Eissens, Gert de Vries,
Pascal Meulenbelt, Matthijs Fransen,
Thijs Broeze, Jelle van Egmond,
Richard Lohuis, Jeff Ekkelkamp,
Patrick Nieboer

Van de redactie

Fotografie
Ellen Nieboer

Coördinatie bezorging
Sabine Karkdijk

Idee lay-out
2gasten.nl

Ontwerp & Druk
Drukkerij Ponsteen

47

Wat moet je nu schrijven? We zitten nog steeds in een lockdown. De
jeugd heeft tijdens de afgelopen wintermaanden wel mogen trainen en
onderling wedstrijden mogen spelen en sinds kort mogen spelers tot 27
jaar ook weer samen voetballen. Maar iedereen wil weer voluit voetballen.
We willen onze voetbalvrienden én vriendinnen weer ontmoeten, samen
strijden voor een overwinning en na de wedstrijd en training samen een
drankje drinken en gezellig samenzijn in onze kantine. Zoals het er nu
naar uitziet, zal vaccinatie ervoor moeten zorgen dat we in de loop van de
zomer weer langzaam onze vrijheden terugkrijgen. Tot het zover is zullen
we nog even moeten volhouden.
Ondanks de beperkende maatregelen heeft de redactie een aantal artikelen
weten te schrijven. Het resultaat is een uitgave met verschillende leuke en
verrassende interviews.
Veel leesplezier.

0548 624 117

Rijssensestraat 84

PN
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van de
voorzitter

Waar we in december nog dachten om begin van het
jaar 2021 onder normale omstandigheden te mogen
trainen en wedstrijden te mogen spelen, kleedkamers
te mogen gebruiken, naar de kantine te kunnen gaan,
wedstrijden te kunnen kijken, supporten, aanmoedigen, juichen, elkaar ontmoeten en ga zo maar door,
gelden de beperkingen nog steeds en zijn al deze belevingen nog steeds niet mogelijk. Ons voornemen iets
groots met elkaar te gaan doen wordt daardoor ook
steeds verder vooruitgeschoven.
In februari hadden we de twijfelachtige eer de 1ste
digitale Algemene Leden Vergadering te laten plaatsvinden. Over de opkomst waren we niet geheel ontevreden. Het beeld maakte wel duidelijk dat de weg
naar een digitale ALV niet gevolgd is door een aantal
leden die normaliter wel bij een fysieke ALV aanwezig
zouden zijn. Veel werd gesproken over de coronagevolgen en de hoop werd uitgesproken deze periode snel
achter ons te kunnen laten. Een zeer groot dankjewel
aan onze trouwe leden en sponsoren was (en is nog
steeds) zeker op zijn plaats, want zonder die onvoorwaardelijke steun zou onze vereniging ongetwijfeld in
heel zwaar vaarwater terecht zijn gekomen. Vooralsnog lijkt het erop dat wij ons goed door deze (te) lang

durende periode heen zullen slaan. Het weer kunnen
en mogen sporten onder alle omstandigheden duurt
dus nog even, maar we willen iedereen verzoeken vol te
houden om straks met elkaar weer lekker een balletje
te kunnen trappen, of een echte wedstrijd te kunnen
spelen. Of de geplande familiedag/het mixtoernooi al
in juni plaats kan vinden is niet met zekerheid te stellen. We houden voorlopig juni aan, maar zullen ook rekening moeten houden met het doorschuiven van dit
evenement. Maar dat we iets moois gaan organiseren
staat vast. Juli, augustus of september behoren ook tot
de mogelijkheden, ondanks de dan geldende vakantieperiodes.
We spreken hierbij de hoop uit om in de volgende InVorm een ander beeld van sporten en de daarbij behorende belevingen te kunnen schetsen.
Sportieve groeten,
Henny Broekman
Voorzitter vv DES
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Alex Fransen

60 jaar lid:
focus op
prestatie
Corona maakt inmiddels al weer een jaar deel uit van
ons leven. Beter gezegd corona beheerst ons leven inmiddels ruim een jaar. We mogen ons in de gelukkige
omstandigheid prijzen, dat we in ons prachtige dorp
veel beweegruimte hebben en we in een paar stappen op de prachtige heide staan en een frisse neus
kunnen halen. In deze tijden zonder voetbal is het
gemis van de club en de vereniging sterk aanwezig.
’s Morgens lekker langs de lijn bij de jongens. Als assistent-scheidsrechter of zelfs scheidsrechter lukt
het tegenwoordig af en toe om toch een wedstrijdje
mee te pikken. Natuurlijk wordt er tijdens de winterstop sowieso weinig gevoetbald, dus was er in
die periode normaliter toch weinig te beleven op de
velden. Traditiegetrouw hebben we toch heel wat
moeten missen. Wildvlees-feest, Shoarma-toernooi, Nieuwjaarreceptie, Ontbijtochtend voor de
jeugd, de (mini) Playbackshow. Allemaal activiteiten die naast het belangrijkste wat ons bindt als
vereniging: VOETBAL, ervoor zorgen dat we ook in
de wintermaanden elkaar ontmoeten. Hoewel het
vaccinatieprogramma een beetje op gang begint
te komen en de beperking voor het sporten onder
de jeugd en jongvolwassenen wat zijn versoepeld, weten we al wel dat de competitie ook dit
jaar niet uitgespeeld zal worden. Het gelijkspel
tegen onze zustervereniging uit Groot Lochter
was dan ook het laatste sportieve hoogtepunt van dit seizoen voor ons vlaggenschip. In
de kranten is te lezen hoe ons jaar er tijdens
de coronacrisis heeft uitgezien en wordt een
opsomming gemaakt van activiteiten die
niet plaats konden vinden. Maar, kijken wat
er niet is, is heel makkelijk. De kunst is om
te kijken naar zaken die er nog wel zijn. Het
is toch geweldig om te zien dat onze vereniging leeft als nooit tevoren. Ook zonder
voetbal. Tijdens een voorjaarsvakantie puilt
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de fietsenstalling uit van de fietsen. Jongens en meisjes
weten ons sportpark te vinden en voetballen middagen
achtereen met elkaar. Zelf heeft de jeugd de oplossing al
gevonden voor het ‘gladde’ kunstgras. Gewoon voetballen op sokken. Liefst 3 paar over elkaar. Dat ze na een
middagje voetballen meer gaten bevatten dan een goede Hollandse kaas, nemen we dan maar voor lief. Dan
denk je toch ook weer terug aan die goeie ouwe tijd van
vroeger. Dagenlang voetballen op straat, hele kampioenschappen met voorrondes werden afgewerkt. Aangezien
ik opgegroeid ben in Groot Lochter en ik dus veel voetbalde met vriendjes van de Vladding, was ik in de klas en bij
het schoolvoetbal toch wel een vreemde eend in de bijt.
Waar de meeste sokken groen waren, waren die van mij
rood. Uiteraard zaten ook de jongens van Melenboer en
Titsing bij ons op school, waardoor je je toch wel gesterkt
voelde. Maar ik was trots op mijn rode sokken en trots
dat ik bij DES speelde. Bij DES voelde ik me thuis, dat was
mijn familie. Met een achternaam die statistisch gezien
het meest voorkomt binnen de vereniging, werd mij vroeger uiteraard ook gevraagd naar mijn roots. ”Bin ie dan
un sunne van Alex?” Als klein jochie, wist ik natuurlijk niet
wie Alex was. Ik zei dan ook steevast: ”Nee ik ben een
zoon van Harry.” ”Oh van de Spoorstroate”, nee… van de
Holterweg.” Wie had toen kunnen denken dat onze levens
elkaar op latere leeftijd zo zouden kruisen. Daarover later
meer.

60 jaar lid een hele prestatie
Zoals ik eerder al zei, moesten we het deze jaarwisseling
doen zonder de Nieuwjaarreceptie. Een gelegenheid die
door de DES-leden wordt gebruikt om te proosten op het
nieuwe jaar en even kort terug te kijken, maar ook vooral om vooruit kijken naar het mooie voorjaar. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie worden normaal gesproken ook de
jubilarissen gehuldigd. Maar geen nieuwjaarsreceptie
betekent niet automatisch geen huldiging. Creatief als ze
zijn, heeft ons bestuur alle jubilarissen thuis bezocht en
ze in het zonnetje gezet. De foto’s die nadien op social-media gedeeld werden, lieten tientallen trotse DES’ers
zien die al vele jaren ons club trouw zijn. Één van de jubilarissen was Alex Fransen. Op de foto van de huldiging,
stond een stralende Alex met zijn vrouw Dinie. Alex werd
gehuldigd voor zijn 60-jarig lidmaatschap. Hij vertelde
tijdens zijn huldiging mooie verhalen over vroeger, toen
het tempo een stuk lager lag dan tegenwoordig en toen
het, in het gezin Fransen van de Spoorstroate, draaide om
kerk, werk, muziek en voetbal. Deze verhalen in combinatie met natuurlijk het 60-jarig jubileum, waren de aanzet
voor dit gesprek.
Alex als aanvoerder van DES 5 (seizoen 1984-1985)

Alex en Dinie Fransen wonen aan de Smidsweg in het herkenbare witte ”boederijtje”. Samen hebben Alex en Dinie
2 dochters. Danielle, getrouwd met Adriaan Harmsen en
Judith, getrouwd met Martin de Jonge. Toen Alex in 1960
als 12-jarige jongen lid werd van onze vereniging, was dat
een heel logische stap. Met een vader die betrokken was
bij DES, maar vooral ook bij KMCV Advendo en met broers
Herman, Henk, Roel en Wout en een zwager die ook al lid
waren van DES, lag het voor de hand dat ook Alex (en later
ook zijn broertje Johan) lid werd van de DES-familie.

Excentrieke man
Zijn eerste trainer/leider destijds was Gerrit-Jan van der
Kolk. Een excentrieke man met onorthodoxe trainingsmethodes. De bijzondere trainingsoefeningen en het fanatisme spraken Alex erg aan. Later nam Gerrit Willems
het stokje over. Gerrit was een mensenmens. Iets waar
Alex veel waarde aan hecht. Maar wel altijd met de juiste
mentaliteit en de wil om te winnen. Dat dit uiteindelijk
zou resulteren en een kampioenschap was dan ook een
mooie beloning.

KAMPIOENSFOTO DES 1 (seizoen 1972-1973) Staand vlnr: Henk Westenberg (grensrechter), Chris Titsing, Gerrit Rozendom,
Emiel Staman, Jan Schutten, ???, Dolf Konijnenbelt, Jan Verdriet (trainer), Herman Mensink, Klaas Wassens
Gehurkt vlnr: Bert Jansen, Jan Ponsteen, Gerard Mensink, Alex Fransen, Henk Nieuwenhuis, Henk Hekman, Gerrit Kolthof, Harry Poorterman
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In zijn eerste jaren in de jeugd speelde Alex als middenvelder. Later werd hij in de verdediging geposteerd. Bij
gebrek aan een keeper heeft hij zelfs nog een seizoen als
keeper gefungeerd. In die tijd trainde je 1 x per week. Alex
doorliep de elftallen C1, B1 en A1. Hij speelde in die tijd

samen met o.a. Jan Wolters (van de Meubelzaak), Gerrit
Klein Nagelvoort en Frits Nunumete. Van de A1 herinnert
Alex zich nog het kampioenschap in Enter. Om er zeker
van te zijn het kampioenschap binnen te halen, werd de
trainingsintensiteit verhoogd naar 2 x per week. De leider
van destijds was Jan Klein Nagelvoort.

”Ie hoeft niks anders te doen dan wat ik oe zegge”…
Als 17-jarige knul maakte Alex zijn opwachting in het 1e.
Het vlaggenschip speelde destijds op het hoogste niveau
voor de zaterdagamateurs: 2e klasse. De 1e klasse, was
het hoogste zondagamateurniveau. Zijn eerste wedstrijd
was uit bij Oranje Nassau Groningen. Heel indrukwekkend
was dit natuurlijk, meespelen in het 1e en op dat niveau.
De doelman Cas Woudsma, zag aan Alex dat hij enigszins
gespannen was. Voor de wedstrijd schreeuwde hij Alex
toe: ”Ie hoeft niks anders te doen dan wat ik oe zegge!!”
Cas Woudsma was als keeper van het Nederlands amateurelftal natuurlijk door de wol geverfd en was coachend
zeer sterk. Alex die als voorstopper speelde, nam deze wijze woorden graag van hem aan. Het resultaat 1-1 mocht
er dan ook zijn. ”Van Cas heb ik dan ook veel geleerd. Hij
stuurde mij en zette mij goed neer. In die tijd hadden we
een mooie mix van ervaren en jonge spelers”, aldus Alex.
Alex omschrijft zichzelf niet als een technisch hoogbegaafde voetballer. Hij moest het hebben van zijn inzet en
snelheid. Bij andere verenigingen was zijn naam hem al
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vooruitgesneld. Zo vroeg de leider van Excelsior ’31, dhr.
Baan, aan de leider van DES (W. Poorterman): ”Dut den
kjal met die iezeren poote ok nog met?” Alex was naast
een harde werker met snelheid, dus ook ”bikkelhard”. De
parallel met Neeskens is dan ook snel gemaakt. ”Hard
maar fair”, zo zegt hij zelf.

Scorende back

Dit moet een bijzonder gezicht geweest zijn. Hoewel het
in die tijd ook best normaal zou kunnen zijn.
”Ik herinner me nog een keer dat het slecht weer was en
dat onze trainer Lankers, geen zin had. We deden toen de
”training” in het kleine clubgebouwtje. Dit kwam dan neer
op voornamelijk rondjes lopen.”

Even terug naar het 60-jarig jubileum… Zoals een goed
voorzitter betaamt, had Henny Broekman, zich goed voorbereid. In de archieven van DES werd de palmares bij elkaar gezocht. ”Ondanks de 6 jaar in het 1e elftal, heb je
nooit gescoord!”, zei Henny. ”Dat is niet helemaal waar”,
zei Alex. ”Bij een wedstrijd tegen Harkemase Boys stond
ik rechtsback. Bij de corner moest je toen de 1e paal verdedigen. Zo ook bij een corner die na een half uur spelen
werd toegekend. Helaas kwam bij het uitvoeren van mijn
taak de bal volledig verkeerd op mijn schoen, waardoor
deze in eigen doel verdween. Dit was mijn eerste en enige
(eigen) doelpunt in DES 1.” Dat het scoren van een (eigen)
doel indruk op een speler maakt is hiervan het bewijs. Natuurlijk had Alex liever in het doel van Harkema gescoord,
maar dan was deze anekdote waarschijnlijk nooit opgetekend.

”Neem maar een pilletje.”

Toen was geluk heel gewoon

”Geweldige tijden waren dat, toen en we maakten van
alles mee. Bij een competitiewedstrijd uit bij VVT Twijzelerheide kwamen wij daar aan en alle ramen uit de bezoekerskleedkamer waren er uit. Ze waren vervangen door
kippengaas. Wat wil het geval? Tijdens de vorige thuiswedstrijd was het na de derby tegen Harkema behoorlijk
uit de hand gelopen en waren alle ruiten van de bezoekerskleedkamer gesneuveld. Ook waren de wasbakken
voor het wassen na de wedstrijd volledig vernield en nog
niet hersteld.,Geld was op, was de reactie van het VVT-bestuur. Dus moesten wij na de wedstrijd de klei van ons afwassen bij een ouderwetse pomp met een zwengel en die
stond buiten. Je ziet het al voor je: 11 bijna naakte man-

Hoewel het vervoer per bus naar de uitwedstrijden tegenwoordig eerder uitzondering is dan regel, was het in die
tijd wel anders. ”Steevast werden we per touringcar vervoerd naar onze uitwedstrijden. Vaak moesten we rond
11:00 uur verzamelen en reisden we het hele land door.
Voor vertrek aten we dan in het clubgebouwtje soep en
een halve haan, door Willem Mondeel bereid, om vervolgens de lange reis te aanvaarden. Om te voorkomen dat
we tijdens de reis ”stramme benen” kregen, werden we
halverwege gesommeerd uit de bus te stappen om vervolgens een stuk achter de bus aan te lopen.”

”Anton van de Water onze verzorger van destijds, was
artsenbezoeker. Hans van Essen gaf aan dat hij last had
van een blessure. Anton zei toen tegen Hans: ”Neem maar
een pilletje.” Even later zat Hans van Essen te slapen op
de reservebank. Waarschijnlijk het verkeerde pilletje.”
”Net als tegenwoordig, hadden we in die tijd ook de notoire laatkomers. Cor Waas maakte het altijd erg bont.
Zo herinnerde Alex zich een keer dat 2 minuten voor vertrek Cor Waas nog niet aanwezig was. Mobiel bellen, laat
staan ”gewoon bellen”, was er niet bij toen. Jan Freië is
toen in allerijl op zijn fiets gesprongen richting de Spoelerstraat om Cor uit bed te trommelen en met hem achterop de fiets weer naar de opstapplaats Poelakker te
gaan voor vertrek.”

nen rondom een pomp, en het leuke was dat der jongste
van het team moest pompen. En wie was dat? Je raadt
het al: Alex was de pineut.”
”Naast de wedstrijden waren ook de busreizen naar en
van de wedstrijden een belevenis. Henk Westenberg zat
tijdens alle uitwedstrijden voorin de bus. Henk maakte na
de wedstrijd een verslag van wedstrijd in dichtvorm. Wij
als spelers hingen dan bij hem aan de lippen. Ongeacht de
uitslag, was dit altijd een welkome traditie.”
Het waren in die jaren altijd mooie affiches. Natuurlijk
waren ook de derby’s mooi. De rivaliteit tussen beide
Nijverdalse clubs is er altijd geweest. Waar komt die rivaliteit toch vandaag, vraag ik aan Alex. ”SVVN was altijd
de underdog. DES had natuurlijk met het Landskampioenschap en de Rotterdam Beker al een hele prijzenkast
vol. SVVN kwam vanuit de lagere klasse. Ook was er de
Gereformeerde (DES) en de Hervormde (SVVN) splitsing.
Daarnaast speelden de werkgevers ook een ”belangrijke”
rol bij de rivaliteit. Aannemer Ter Avest had veel SVVN’ers
in dienst. Daarentegen werkten veel DES’ers bij de aannemer Schothans of Molenaar. Door de jarenlange prestaties op hoog niveau had DES natuurlijk ook een flinke
vinger in de pap bij de VVCS en andere belangenorganisaties. Allerlei notabelen werden door DES afgevaardigd.
Met Cas Woudsma als uithangbord werden er natuurlijk
deuren geopend die voor anderen gesloten bleven.”
”Daar waar tegenwoordig het eerste elftal zich gelukkig mag prijzen met 200 supporters (bij mooi weer) -de
derby’s uitgezonderd- stonden er vroeger soms 3000 tot
4000 man langs de lijn. Met kratjes en planken van de
aannemer Schothans werden dan een soort tribunes gecreëerd. Dit was natuurlijk prachtig om te zien.”
Met 5 broers en een zus was het natuurlijk voetbal wat
de klok sloeg in huize Fransen van de Spoorstroate. Dinie
komt daarentegen uit een gezin met alleen maar meiden.
Het was voor vader Broekmate dan ook best bijzonder dat
zijn schoonzoon Alex in het eerste elftal van DES speelde.

Broekmate zelf had zitting in de DES-commissie van bijstand. De commissie die in die tijd verantwoordelijk was
voor de organisatie van befaamde feesten en optredens
van o.a. de Blue Daimonds. Schoonvader Broekmate
stond vaak ook trots langs de lijn bij de wedstrijden van
zijn schoonzoon Alex. Bij foutjes die Alex maakte, nam vader Broekmate het dan ook op voor zijn schoonzoon, door
het publiek de mond te snoeren door ze toe te sneren:
”De beste stuurlui staan aan wal.”
Het laatste jaar in het eerste wisselde Alex zijn plaats af
met Leo Berentschot. Leo was jonger en zo kwam het dat
Alex uiteindelijk zijn plek aan hem moest af staan.
Op mijn vraag wat hem nu het meest is bijgebleven, veert
ook Dinie op. Een grote glimlach verschijnt op haar gezicht. ”Mijn jaren in het veteranenteam waren supermooi. We hadden allemaal onze jaren in het eerste elftal
gehad en er zat dus echt wel voetbal in dat team. Naast
het voetbal was het vooral ook gezellig. De weekendjes
weg met de dames. Chris (Titsing) en ik waren de animatoren. Er zijn mooie vriendschappen ontstaan in die periode. We hadden echt een mooie groep, waar je niet zo bijkwam. Joop van de Broeke was de selecteur. Joop, die als
financiële man werkte bij Van Keulen, had met de andere
Joop (Van Keulen) ook een super sponsor binnengehaald.”

Alex de trainer
Natuurlijk kan ik mij deze hechte groep veteranen ook
herinneren, maar ik geef aan dat ik ook nog weet dat Alex
de begeleiding van A1 op zich nam. Destijds als jeugdspeler vond ik het zeer indrukwekkend dat dit jeugdteam in
‘toen’ prachtige trainingspakken werd gehesen door sponsor Molenaar Schilderwerken. Alex geeft aan dat hij inderdaad trainer van de A1 is geweest. ”We hadden een aantal succesvolle jaren gehad en moesten als DES een aantal
jaren overbruggen.” Gezien zijn omgang met jongeren en
zijn sociale gevoel en fanatisme leek Alex de aangewezen
persoon. Het overbruggen van een succesvolle lichting
betekende niet dat er niet gepresteerd hoefde te worden.
De focus moet in de ogen van Alex dan ook altijd gericht
zijn op prestatie. Tijdens de verjaardagen die ik huize
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DES Veteranenteam eind jaren 90

Alex Fransen als trainer van DES A1 (seizoen 1988-1989)

DES Veteranenteam 2002-2003
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Fransen mocht bezoeken, ging het dan ook vaak daarover. Alex heeft wel een duidelijke visie als het gaat over
voetbal. ”De wil om te winnen moet er zijn. Daar moet je
altijd op gefocust zijn.”
Alex zelf is tegenwoordig (buiten coronatijd) zelf vaker in
de ochtenden te vinden op het sportpark Gagelman dan
in de middagen. Zijn trots, kleinzoon Stijn en kleinzoon
Twan, voetballen zoals je mag verwachten inmiddels ook
al weer jaren bij DES. Beiden spelen in de JO 15-1. Ondanks
dat Alex zelf een aantal jaren wat minder op het sportpark
was, is DES dus zeker niet weg te denken uit huize Fransen. Schoonzoons Adriaan en Martin hebben beiden op
hun manier nog hun betrokkenheid bij DES. Adriaan inmiddels als bestuurder en Martin als lid van de 35+ -groep. Dat
hun beide zoons bij DES zeer verdienstelijk spelen maakt
Alex trots. Op mijn vraag waar Alex het meeste trots op is,
zegt hij: ”Mijn gezin en mijn kleinkinderen. Al het andere is
bijzaak.” Het is een mix van trots, plezier en genoegen. Het
aanmoedigen van Stijn en Twan bij DES, maar ook de kleindochters aanmoedigen bij het hockeyen (Tess), volleyballen
(Fleur) en voetballen bij v.v. Hellendoorn (Isa) maken Alex
voornamelijk dankbaar.

Alex zet zich in voor zijn medemens en dat siert hem. Alex
heeft in zijn werkzame leven veelal functies gehad in de
verkoop en ontwikkeling van technische apparatuur. Hij
hield van uitdagingen en heeft dan ook veel van de wereld
gezien. De kennis en ervaring die hij daar heeft opgedaan,
kan hij nu inzetten voor zijn medemens. Door het fietsen
en wandelen met Dinie blijft Alex fit. De wekelijkse gymles
onder leiding van (Vladdingman) André Snellink doet Alex
met dezelfde focus die hij vroeger had. Namelijk een focus gericht op prestatie.
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Eenmaal op de praatstoel, komen de anekdotes nu toch
los. Maar helaas, ons land leeft nog in een lockdown,
waarbij de avondklok aan deze gezellig avond een einde
maakt. Hoewel ik van mening was Alex toch best goed
te kennen, heb ik deze avond toch verhalen gehoord over
vroeger en de gloriejaren van onze vereniging die ik nog
niet kende. Leuk ook om weer eens koffie te drinken bij
jullie. Het voelde weer als vanouds. Dank voor jullie openhartigheid en gastvrijheid, Alex en Dinie.
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Alex mensenmens
Alex, die inmiddels aan het genieten is van zijn
pensioen, zit allesbehalve achter de geraniums. Als coördinator voor het Hulpfonds helpt
hij samen met andere vrijwilligers mensen die
tussen wal en schip zijn geraakt.

Kies voor een betrouwbare en zuinige
installatie van een Nijverdalse installateur

DES 1 (seizoen 1972-1973 foto vóór de competitie gemaakt) Staand vlnr: Jan Schutten, Henk Nieuwenhuis, Jan Verdriet (trainer/speler),
Henk Hekman, Gerrit van Keulen, Chris Titsing, Herman Mensink, Gertie Fransen (grensrechter), Klaas Wassens
Gehurkt vlnr: Jan Ponsteen, Frits Nunumete, Alex Fransen, Gerrit Kolthof, Bert Jansen, Harry Poorterman

Fuutweg 15 - 7442 CL Nijverdal - Tel 0548 613639
Fax 0548 621479 - www.avandijk.nl

www.supportersverenigingdes.nl

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

0548 - 54 75 82 Smidsweg 9, 7441 EJ Nijverdal

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

ADVERTENTIE
BIJ ONS
PONSTEEN
SCOOR JE

ALTIJD!
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(0548) 61 24 49

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

Rudolf Dieselstraat 22
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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!

Interview
Gerben Hulsman
Als redactielid van dit magazine schreef hij jarenlang prachtige verhalen over anderen, nu staat hij zelf in de
schijnwerpers. Dat is niet voor niets: terwijl de meesten onder ons een jaar beleven om snel te vergeten, beleefde
Gerben aan de andere kant van de aarde een onvergetelijk jaar.
Je zou een flinke wereldreis maken, maar dat liep heel
anders. Wat waren jij en je vriendin Annely van plan
en waar zijn jullie uiteindelijk geweest?
We zijn begonnen in Indonesië en Thailand, hier zijn we
ongeveer een maand gebleven. We zouden vervolgens
twee maanden naar Nieuw-Zeeland gaan om uiteindelijk naar Zuid Amerika trekken. Dat laatste kwam er uiteraard niet van. Dankzij corona zijn we niet verder dan
Nieuw-Zeeland gekomen.

Je hebt een bijzonder familiaire band met Nieuw-Zeeland.
Klopt, er woont daar veel familie. Mijn broer Arjan is daar
allereerst manager van een grote boerderij met 1400
koeien. Ook mijn oom en tante en twee neven wonen in
Nieuw-Zeeland. Voor en met een van mijn neven heb ik
gewerkt op een boerderij: een super leuke ervaring. We
hebben allemaal een bijzondere band. Ik ben toen ik 12
jaar was al eens in Nieuw-Zeeland geweest en ze zijn ook
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Hoe was het leven als Nieuw-Zeelander?
Ik kan Nieuw-Zeeland echt iedereen aanraden, al is het
alleen al vanwege de cultuur. De mensen zijn daar veel
minder uit op status veel meer ”laid back”, zo is er veel
minder sociale druk om er mooi bij te lopen en wonen.
Echt heerlijk, mensen lopen bijvoorbeeld lekker met hun
blote voeten in de supermarkt. In het weekend gaan ze
veel de natuur in, vissen of jagen. Doordat de zon relatief
dichtbij staat, voelt deze heel warm aan, ook in de winter.
Wel is de ozonlaag ook een stuk dunner en daarom zie je
maar weinig mensen op het strand liggen. Met een zelf
omgebouwd busje trokken we 16.000 kilometer over beide eilanden, prachtig was dat.

En je hebt je vriendin ten huwelijk gevraagd!
Zeker, de ring had ik in Nederland gekocht en in een sok
bewaard totdat ik bij mijn broer was. Het leek me wel
heel tof om samen met mijn broer te bedenken waar ik
het aanzoek zou doen. Dat pakte mooi uit, samen zochten we naar een mooi plekje voor het aanzoek. Deze von-

al enkele keren hier geweest. Dan gingen we met z’n allen op vakantie door Europa. Ondanks de afstand is dan
het contact toch bijzonder, juist omdat wanneer het kan
het erg intensief is.

Uiteindelijk bleef je er behoorlijk lang
Tien maanden maar liefst. Een paar dagen na aankomst
ging het land in lock-down. We konden terug naar Nederland met repatriëringsvluchten, maar besloten te blijven.
De lock-down was daar veel strenger dan in Nederland,
er werd bijvoorbeeld twee meter afstand van elkaar gehouden en voor alle supermarkten stonden lange rijen.
We keken wel een beetje op van de ”intelligente” lock-down in Nederland, de liberale wijze van regels opleggen
en de navolging erop van de mensen. De gekozen tactiek
is achteraf makkelijk te bekritiseren, maar Nieuw-Zeeland leerde van deze verschillende strategieën en kon
daarop inspelen, omdat het eerste virusgeval daar pas
later geconstateerd werd.

Hoe lang duurde de lock Down en kon je daarna weer
volledig ”vrij” zijn?
Na 6 weken konden we alweer los. Het went zo weer overigens. Aan het begin loop je nog wel een beetje om mensen heen, maar toen ging je weer terug naar het ”oude
normaal”. Het besef dat je op een gegeven moment weer
terug moet naar Nederland was er wel. We beseften ook:
‘eigenlijk is het jaloersmakend dat wij gewoon in een vol
restaurant zitten’. We volgden uiteraard al het nieuws van
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thuis, dan besefte je wel dat je in een luxepositie zat.
Nieuw-Zeelanders waren soms gewoon vergeten dat de
rest van de wereld in crisis zat. Je merkt het gewoon ook
niet, ze staan ook letterlijk zover van de rest van de wereld af. Voor ons was het ideaal: we misten geen leuke
feestjes en festivals in Nederland, terwijl je zelf wel allemaal dingen doet die je anders niet kon doen. Wat dat
betreft was dit het beste jaar dat je maar had kunnen
bedenken om weg te gaan!

den we, dus toen heb ik haar ten huwelijk gevraagd en nu
zijn we verloofd.

Heb je ook nog gevoetbald?
Zeker! Ik ben zelfs lid geweest van voetbalclub ”Carterton”.

Daar willen we natuurlijk alles van weten!
Haha dat dacht ik al. Voetbal is daar toch wel anders dan
hier. Allereerst is het verenigingsleven heel familiair, hele
families komen op zaterdag bij wedstrijden kijken en
gaan echt een dagje uit. Zaterdag staat daar ook écht in
het teken van sport. Uiteraard is het een echt rugbyland,
maar toch heeft voetbal de meeste leden. Het niveau is
wel laag, misschien omdat de goede sporters liever rugby
spelen. Daarnaast zijn er veel lange ballen en gaat elke
bal in de verdediging over de zijlijn bij verovering. De sterke Maori’s, de ”Kiwi Jongens” zijn groot en sterk en gaan
veelal rugbyen. Dat maakt ook nog eens dat voetballen
vrij soft is. Er in kleunen mag niet en tackles zijn levensgevaarlijk. De scheids floot
constant tegen mij. Dan zei ik
”maar ik kom uit Nederland,”
vonden ze mooi. Ook daar
was ik lopende speler, maar
technisch echter één van de
betere. Zegt wel wat over het
niveau haha.

Premier Jacinda was zo populair
dat het haar tegen ging staan.
Zie ik bij Mark Rutte of Hugo
de Jong niet gebeuren

De wereld keek met bewondering naar de aanpak van
Nieuw Zeeland, en in het bijzonder van premier Jacinda.
De mensen daar zijn ook groot fan van Jacinda, zo haalde
ze recent een absolute meerderheid in het parlement bij
de verkiezingen. Ze was al best populair als eerste vrouwelijke premier en kreeg lof over hoe ze tijdens de Christchurch shooting had gehandeld. Ze was zelfs zo succesvol dat het haar tegen ging werken. De mensen waren
op een gegeven moment zelfs Jacinda moe. Je houdt het
niet voor mogelijk, maar er was toen zelfs een soort campagne om haar minder opgehemeld te zien worden, zodat dat uiteindelijk niet tegen haar ging werken. Hebben
we met Mark Rutte of Hugo de Jonge nog niet bepaald
last van.
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Zat je ook echt in een team?

En hopelijk binnenkort weer een biertje bij DES.

Zeker! Ik heb zelfs een heel seizoen gespeeld en de finale
gehaald van de bekercompetitie, helaas verloren. Na de
wedstrijd dronk je een biertje, ik heb daardoor mensen
uit alle lagen van de
bevolking ontmoet.
Daar is de derde helft
niet zoals hier de hele
middag in de kantine, alcohol is ook vrij
duur. Het was ook 20
minuten rijden naar
de voetbalclub en de
afstanden zijn daar
groot, dus het werd
niet al te gek. Wel is
er na elke wedstrijd eten, ook voor de tegenstander. Ook
het respect voor de tegenstander en de scheids blijkt uit
een yell die elke wedstrijd na afloop geschreeuwd wordt.

Ik heb DES ook écht gemist. Het clubgevoel op de zaterdag. Je beseft pas als je aan de andere kant van de wereld
zit hoe erg je dat mist, ondanks dat ik er wel voetbalde. Ik
ga ook absoluut weer
lekker voetballen, zodra het weer kan. Ik
zou het wel leuk vinden om dan ook weer
een ”andere vrijwilligerstaak” op te pakken. Gewoon lekker
nieuwe dingen ontdekken of iets ”from
skratch” opbouwen.
Ik was docent maatschappijleer, maar ben me aan het oriënteren of er nog
meer interessante opties zijn waar ik echt achter sta.
Lekker met mensen aan de slag, in goed gesprek en kijken wat het juiste perspectief biedt voor mij.

De scheids floot continu
tegen me, er in kleunen
mag niet en tackles zijn
levensgevaarlijk

Wat neem je mee van hetgeen je daar ervaren hebt?
Ik kies voor dingen waar we gelukkig van worden. Daarbij laat ik me niet teveel druk opleggen, je leeft maar één
keer. Moet ik dan dure merken dragen of luxe auto’s rijden omdat de buurman dat ook doet? Vrienden en familie
zijn erg belangrijk, merk je soms pas als je er niet heen
kan. En wat er ook gebeurt, er kan vaak een positieve
draai aan gegeven worden. En het mooie van reizen vind
ik om verwonderd te raken en met open blik de dag in te
stappen. Dat kan ik iedereen aanraden.

JvE

Ik kies waar ik gelukkig van word en
laat me geen druk opleggen. Moet ik dan
dure merken dragen of luxe auto’s rijden
omdat de buurman dat ook doet?

         

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

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

Familie Canter Visscher

DES is één grote familie
en veel meer dan
alleen voetbal
WILLEM ALEXANDERSTRAAT 9A • 7442 MA NIJVERDAL
0548-624131 • info@grandcafetoitoi.nl

WWW.GRANDCAFETOITOI.NL

Finishing

‘THE
FINISHING
TOUCH’

DES kent een geschiedenis van vele families waar de interesse in voetbal en de liefde voor DES met de paplepel wordt ingegoten en van generatie op generatie wordt
doorgegeven. Zo hebben we ‘de Fransentjes’, ‘de Scholtentjes’ en ‘de Calkhoventjes’. Stuk voor stuk namen die
niet meer weg te denken zijn uit onze vereniging en waarvan complete stambomen uit te tekenen zijn. Daarentegen zijn er ook families die wellicht niet zo’n rijke historie
hebben, maar ook zeker niet meer weg te denken zijn uit
onze vereniging.

Dit is het verhaal van de familie Canter Visscher. Het gezin van vier bestaat uit vader Henk Schutten, moeder Marijke en zonen Jurre en Hidde. Laatstgenoemden hebben
een adellijke dubbele achternaam. Een naam die een rijke
historie doet vermoeden, maar de herkomst zou even zo
goed kunnen liggen bij een aan lager wal geraakte edelman. Zoals de naam doet vermoeden woont de familie op
stand in het groen gelegen Heksel der Noetselen, in een
fraai gerenoveerde woning aan de voet van de Noetselerberg. Er zijn veel mensen die weten waar de familie Canter
Visscher woont. Dat is niet omdat de familie zo grotesk

0850667
951

Metal stud wanden
Luxe wanden
Systeemplafonds
Verlichting
Brandwerend bekleden

www.tib-finishing.nl
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woont, maar meer omdat ze wonen in dat huis waar de
deur altijd open staat en waar je gastvrij wordt ontvangen
als je daar zin of behoefte aan hebt.
Voor de mensen bij wie er nog steeds geen belletje gaat
rinkelen: Jurre voetbalt in DES 1, Hidde voetbalt in DES
2 en zowel Henk als Marijke kun je kennen van diverse
vrijwilligersfuncties en als wekelijkse supporters bij het
eerste en het tweede.
Het sportieve zit in de genen. Henk is van oorsprong een
waterpoloër, maar deed en doet ook aan wielrennen,
mountainbiken, fitness, vechtsporten en survivalruns.
Eigenlijk alle sporten behalve voetbal. Henk had eigenlijk
weinig met voetbal, evenals de rest van de familie. Het
hoogtepunt op voetbalgebied was die ene keer dat Marijke per ongeluk de bal recht in de kruising schoot tijdens
een potje campingvoetbal. Echter toen Jurre zijn zwemdiploma had gehaald,
was hij onvermurwbaar en moest en
zou hij op voetbal. Op
voetbal gaan is één,
maar een voetbalvereniging uitkiezen
is een tweede, omdat
DES op dat moment
nog totaal onbekend
was. Marijke sprak
op school een aantal
luizenmoeders aan die vertelden dat ze toch echt voor
DES moest kiezen. Wat DES zo leuk maakte? Eén keer

per jaar voetbalden de moeders namelijk tegen de spelers van DES 1. Iets waar Marijke tot op de dag van
vandaag nog steeds niet op zit te wachten, maar tóch
besloot ze het een kans te geven. De zaterdag erop fietste Marijke, met kleine Jurre achterop, met frisse tegenzin naar het Doktersbos. Daar aangekomen bleek DES
toch lastig te vinden, waarop besloten werd rechtsomkeert te maken. De zaterdag erop besloot Marijke een

nieuwe poging te wagen en de Duivecatelaan iets verder
op te fietsen. Daar, midden in de bossen, prachtig omrand door stokoude eikenbomen, was DES. Nadat denkbeeldig engelengezang en de geur van vers gemaaid gras
haar tegemoet kwam, wist ze het zeker: ”Hier gaan we
nog veel komen”. En zo geschiedde dat Jurre toen startte in de, door Jack van Egmond recent opgerichte, mini’s.
Leuk feit is dat Jurre samen met Sven Mensink de eerste
spelers zijn die vanuit de mini’s het eerste elftal hebben
bereikt. Nu, vele jaren
later, staan Marijke
en Henk wekelijks in
weer en wind hun zonen aan te moedigen.
Marijke: ”Wat is er
nou leuker dan je zonen van kinds af aan
te zien opgroeien met
voetbal?”

Wat is er nou leuker
dan je zonen van kinds
af aan te zien opgroeien
met voetbal?
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Inmiddels is de familie Canter Visscher een (h)echte voetbalfamilie geworden.
De interesse voor voetbal reikt zelfs tot Enschede, waar

de familie inmiddels al tien jaar een seizoenskaart heeft
van FC Twente. Marijke: ”Voetbal in het stadion kijken
is prachtig, want waar kun je nou zo hard juichen als
daar?” Het begon allemaal met een passe-partout voor
de Champions Leaque, waarin FC Twente, in een ver verleden, nog eens heeft gespeeld. Een mooi familie-uitje, dat
Hidde het echter na twee wedstijden al voor gezien hield.
Het feit dat Hidde met zijn Ajax-shirt de wedstrijden bezocht, beloofde al weinig goeds. Neemt niet weg dat Hidde kan zeggen dat hij alle wedstrijden van Twente in de
Champions Leaque live gezien heeft.
Jurre daarentegen was meteen verliefd en wilde het liefst
zo snel mogelijk vak 223 inruilen voor Vak P. Ook daar is
Jurre tegenwoordig niet meer weg te denken en maakt hij
deel uit van de FCT Ultra’s, niet te verwarren met de DES
Ultra’s, waar Jurre eveneens trots op is. FC Twente staat
bekend om zijn ludieke sfeeracties, die veelal georganiseerd worden door de Ultra’s. Dit is iets waar Jurre veel
tijd en energie in stopt, maar ook veel voldoening uit haalt
op het moment dat de actie uitgevoerd wordt in het stadion. Jurre is voetbal.
Wedstrijden bezoeken behoort al een tijd niet meer tot
de mogelijkheden en dat betekent dat je het thuis maar
gezellig moet maken: met voetbal. Het komt in weinig families voor dat het héle gezin om zeven uur op de bank
zit met het bord op schoot. Het komt regelmatig voor dat
Marijke na een lange dag thuiskomt met de vraag: ”Komt
er vanavond nog een beetje voetbal op, of niet?”
Ook qua werk is er voor Marijke veel veranderd sinds corona. Waar ze normaal voor de klas staat om leerlingen
te enthousiasmeren, heeft ze tegenwoordig er een taak
als sociaal werker bij gekregen. Zelfs in de vakantieperi

ode neemt Marijke de moeite om even contact te zoeken
met háár studenten. Niet om te vragen of het huiswerk is
gemaakt, maar om te vragen of het nog wel goed gaat in
deze moeilijke coronatijd.
Eigenlijk zouden Jurre en Hidde, gezien hun leeftijd, elke
week op stap moeten gaan om zich lekker te bezatten
met vrienden. Recent werd nog uitgesproken dat ze er gelijk honderd euro voor over zouden hebben om een middagje in de kantine door te kunnen brengen. Toch blijft
het gezellig in Huize Canter Visscher, en dat is volgens de
jongens te danken aan pa en ma. Zij zorgen altijd voor
voldoende afleiding en een goede sfeer thuis, waardoor
de vriendengroepen van de jongens zich ook altijd thuisvoelen.
Een klein voordeel van corona is dat het een perfect moment is voor een grootschalige verbouwing. Waar normaal op zaterdag de voetbaltas wordt gepakt, worden tegenwoordig de werkkleren aangetrokken. Afgelopen jaar
heeft de familie de overstap gemaakt van de Holterweg
naar de Esweg, waar ze de kans kregen een ‘opknappertje’
te kopen. Het volledige huis werd gestript en grotendeels
opnieuw opgebouwd door de familie zelf. Als een soort
van zelfkastijding grapt Jurre elke zaterdag steevast dat
hij die middag eigenlijk had moeten voetballen, waarbij hij
ook de tegenstander benoemt die in wezen het programma stond.
Tijdens deze verbouwing kwamen de kwaliteiten, karaktereigenschappen en ook de verschillen van Jurre en Hidde naar boven. Waar Jurre de aanpakker is en de mouwen
opstroopt, delegeert en managet Hidde de taken en overziet hij de financiën. Het zegt iets over de familie Canter
Visscher dat ze tijdens de werkzaamheden vaak afgeleid
worden door vrienden of kennissen die ‘even’ langskomen
voor een praatje of een bakkie.
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De overstap naar de senioren
was best lastig omdat je je weer
opnieuw moet bewijzen
Wanneer Jurre en Hidde aangeven dat ze niet alleen
broers maar ook vrienden zijn, beginnen zowel Henk als
Marijke te glunderen. Toch zijn de verschillen tussen de
twee groter dan de gelijkenissen. Voor de buitenstaander
is dit al duidelijk te zien: Jurre kan beter voetballen, maar
Hidde is knapper. Jurre wil het liefst altijd onder de mensen zijn, terwijl Hidde daarnaast zichzelf ook prima kan
vermaken. Ook op voetbalgebied verschillen de twee als
dag en nacht. Hidde: ”Jurre is een echte spits, een type
Diego Costa. Hij gebruikt zijn lichaam altijd goed en heeft
een neusje voor de goal.” Jurre: ”Doordat Hidde zichzelf
geen druk oplegt, kan hij veel beter de rust bewaren in
het veld. Daarnaast kan hij veel beter koppen en heeft hij
goed spelinzicht en -overzicht.” Juist de verschillen tussen Jurre en Hidde maken dat ze ook complementair zijn
en elkaar op veel gebieden aanvullen.
Wat beide jongens in ieder geval gemeen hebben, is dat
ze ontzettend sociaal en loyaal zijn. Naar vrienden, naar
DES, maar ook bijvoorbeeld naar trainers. Jurre: ”De overstap naar de senioren was best lastig omdat je je weer
opnieuw moet bewijzen. Het is dan belangrijk dat er een
trainer is die je vertrouwen geeft.” Daarom worden er ook
complimenten gegeven aan de huidige trainers van het
eerste en het tweede: Randolph en Jelle. Hidde: ”Je moet
een trainer hebben voor wie je wilt winnen. Jelle is een
trainer die altijd scherp en fanatiek is, maar altijd het positieve benadrukt.”
Henk en Marijke hebben de jongens van jongs af aan bijgebracht dat DES veel voor de hen doet en dat het dan
ook logisch is dat je dan ook wat terugdoet voor de club.
Als ouders nemen ze daar ook hun verantwoordelijkheid
in. Zo heeft Henk meegeholpen bij de verbouwing van de
kleedkamers en stond Marijke regelmatig achter de bar
en was ze lange tijd, samen met Sandra Mensink het gezicht van de activitietencommissie. Toen Marijke voor de
A-com werd benaderd, zag ze het in eerste instantie niet
zitten om met een aantal opgeschoten jongens vol testosteron activiteiten voor kinderen te organiseren. Al snel
kwam ze tot de conclusie dat het er best professioneel
aan toe ging en zo werd Huize Canter Visscher ook thuisbasis voor de A-Com. Marijke: ”We hebben activiteiten
georganiseerd die elk pedagogische principe voorbij gingen, maar wat hebben we gelachen.”
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Als je de familie Canter Visscher
vraagt naar DES zeggen ze unaniem: ”DES is één grote familie
en veel meer dan alleen voetbal.”
Bij DES is bijvoorbeeld de basis
gelegd voor de vriendengroepen
van zowel Jurre als Hidde***.
Daarnaast zorgt DES voor een
enorm gevoel van verbondenheid. Dit in zowel slechte tijden, zoals recent bij het plotselinge overlijden van Daan,
maar gelukkig vooral in goede tijden.

**
Het is gebeurd dat, op het moment dat Jan-Willem
Staman schitterde in het eerste elftal, vader Emil
Staman trainer was van DES 2. Dit betekent nog
niet dat deze twee tegelijkertijd samen in de selectie hebben gevoetbald, ware het niet dat trainer
Emil zichzelf in een uitwedstrijd tegen Blauw-Wit
wisselde. Dit omdat hij het veldspel van het tweede
niet meer kon aanzien en hij ervan overtuigd was
dat hij het verschil kon maken centraal op het middenveld.

***
In de vriendengroep van Hidde zat ook Daan. Ondanks
dat Daan niet meer actief was als speler, was hij elke
training en wedstrijd aanwezig bij zijn elftal. Gewoon
voor de sfeer en de gezelligheid. De schok en de pijn
waarmee de vriendengroep eind vorig jaar geconfronteerd werd, is niet te beschrijven. Hidde: ”Ook na zijn
overlijden was het Daan die zorgde voor verbondenheid.” Tijdens deze moeilijke periode zochten Hidde
en zijn vrienden elkaar regelmatig op voor steun. Vaak
was het stil en was het bij elkaar zijn genoeg.

Het is best bijzonder dat twee broers tegelijkertijd in de
A-selectie voetballen, althans dat zou je denken. Bij nader
onderzoek blijkt dit echter (veel) vaker voor te zijn gekomen.
Dit is uiteraard inherent aan de vele DES-families waar we
dit verhaal mee begonnen, maar dat neemt niet weg dat de
gebroeders Canter Visscher zich in een mooi lijstje mogen
scharen (zie kader *). Veel bijzonderder daarentegen is, dat
het ook is voorgekomen dat een vader en zoon tegelijkertijd
in de selectie hebben gevoetbald (zie kader **).
TB
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*
Kleine greep van broers die gezamenlijk hebben
gevoetbald in de A-selectie.
-

Mannus, Ben en Jan van der Velden
Kees en Jan Ponsteen
Jelle en Henk Samsen
Rudolf en Henk Hekman
Noes, Jerry en Zacka Latul
Herman, Jannes en Gerard Mensink
Freddy en Hannes Joël
Ido en Hans ter Avest
Bertho en Arjan van Petersen
Freddy en Edwen Top
Bert en Gerrit Dollen
Emiel en Jeroen Spenkelink
Mathijs, Jeroen, Ewout en Floris Ronner
Rutger en Frank Eissens
Peter en Tom van der Sluis
Mark en Jeroen van Schooten
Rob en Jelle van Egmond
Niek, Bart en Koen Fransen
Sven en Twan Mensink
Laurens en Jochem Top
Gijsbert en Jochem Westrate (wel gezamenlijk
in de A-selectie maar laatstgenoemde zéker
niet als voetballer)
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Met Alfa
scoor je altijd
Jouw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het van
dichtbij meemaken. Vanuit een landelijk actieve organisatie met meer dan 900 specialisten in accountancy en
bedrijfsadvisering, maar met een kantoor bij jou om de
hoek. Met brede financiële kennis én specialistische
branchekennis.
Thuis in jouw omgeving, dichtbij jou en je werkgebied.
Daar zijn we op ons best.
We voelen ons sterk betrokken bij en geloven in de kracht
van het lokale midden- en kleinbedrijf. Daar weten we
dan ook alles van. Ontdek het zelf en neem contact op met
het kantoor bij jou in de buurt. Waar je ook bent, wij zijn
overal dichtbij.

Alfa Nijverdal
Anders Celsiusstraat 3
7442 PB Nijverdal
088 2532750
nijverdal@alfa.nl

Alfa Hardenberg
Hessenweg 29
7771 CH Hardenberg
088 2532850
hardenberg@alfa.nl

Sponsor in beeld:

Herman Pronk
van de Wilgenweard
Het was in de tweede week van februari dat ik weer voor het item sponsor in beeld op weg was. Het was een
wondere witte wereld op dat moment. Heel Nederland deed aan wintersport in eigen land. Op de slee, schaatsen
en ik heb zelfs een flink aantal langlaufers langs zien komen. Fantastisch om te zien!
Het was in deze week dat ik een afspraak had staan met Herman Pronk, de eigenaar van de Wilgenweard, gelegen aan de mooie Regge in ons Nijverdal. Tegen mijn verwachtingen in was er gelukkig bedrijvigheid te zien.
Ik zag veel opgewekte mensen en hardwerkende medewerkers. Allemaal druk met het passen van de juiste
langlaufschoenen en het zoeken naar de bijpassende latten. Of informerend naar de mooiste routes door de
Sallandse Heuvelrug. Heel even was corona bij de Wilgenweard naar de achtergrond verdreven. Gelukkig vond
Herman tussendoor de tijd om met mij in gesprek te gaan over vroeger, de Wilgenweard, zijn eigen voetballeven
en over vv DES.
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Ik wist niet dat jullie ook langlaufmateriaal
verhuurden?

Hoe ben jij hier zo ingerold?
Had jij opleidingen op dit gebied?

”Dit is perfect weer ervoor. Vanochtend was er echt zo’n
mooie damp boven de Regge. Het water is dan nog net
iets warmer dan de buitentemperatuur, prachtig. In 2010
hadden we zes weken sneeuw. Ik ben een echte wintersportman. Ik houd van dit weer. Ik weet nog dat we toen
van begin januari tot half februari sneeuw hebben gehad. Maar goed, na 6 weken komt er ook niemand meer
langlaufen hoor. Nu is er eindelijk weer een weekje bedrijvigheid. Vorige week was er niets te doen en waarschijnlijk is het volgende week weer rustig.”

”Ik ben begonnen als groepsleider op de Reggeberg in
Hellendoorn. Het zat eigenlijk altijd al wel in mijn bloed,
dat organiseren. Toen ik een jaar of 10 was, organiseerde
ik al ‘de Olympische Spelen’ in Hellendoorn met ongeveer
zes deelnemers haha. Prachtig, ik kan het mij nog altijd
goed herinneren. Maar vroeger had je eigenlijk geen echte opleiding op het gebied van recreatie- en buitensportactiviteiten. Dan praat ik over eind jaren ‘70. Dat kwam
pas later, na de opkomst van de campings. Ik zag er zelf
vroeger ook geen markt in, moet ik zeggen. Dat begon pas
later, maar ik vond het altijd wel prachtig om te doen.”

Hoe is de Wilgenweard ontstaan?

”Ik ben in 1995 met een eigen bedrijfje begonnen. Route Het organiseren bedoel je?
”Dat vind ik prachtig inderdaad. De Strongmanrun, HekProfil heette dat en dit was vooral gericht op het begeleiden van mountainbiketochten. Ook begeleidde ik fiet- sendoorn, Slag um Heldern, Goldrush survivalrace: ik heb
stochten waarbij ik onderweg verhalen van ”vrogger” er allemaal aan meegeholpen. Ik praat dan wel voor mijvertelde. Ik was toen één van de eersten in Nederland die zelf, maar ik hou het vaak 7 jaar vol. Na die 7 jaar vind
dit deed. Ik startte vanuit de toenmalige Paddestoel, of bij ik het niet leuk meer. Dan wordt het te veel routine en
de Tonne. Er was toen nog zo’n bureautje in Hellendoorn dan zoek ik weer wat anders met nieuwe uitdagingen. Dat
en dat deed aan klimwand, abseilen en dat soort dingen. doen we hier ook. We zijn en blijven continu op zoek naar
En hier, op deze plek, had je Vadesto. Dat was één van de nieuwe dingen.”
eerste survivallaars van Nederland en die zijn uiteindelijk ook uitgegroeid tot één van de grootste op dat gebied. Zit er veel verschil tussen de activiteiten van nu
Maar wat ze hier toen deden was eigenlijk alleen maar de en die jullie vroeger deden?
”In het begin was het veel begeleiden van activiteiverhuur van kano’s, mountainbikes en steps. De mensen
wilden meer dan alleen maar huren. Ze wilden ook een ten. Abseilen, Tokkelen en dat soort dingen. Maar in
stukje begeleiding en iets spannender activiteiten. Die 2006/2007 was dat ineens niet meer genoeg. Toen had
konden wij wel leveren, maar wij hadden dus geen locatie. iedereen dat wel eens gedaan. Het is eigenlijk constant
Dan gingen we altijd naar het stut toe. Een touwbaan op- in beweging. Wat vinden de mensen leuk? Daarna zijn
hangen en een tokkelbaan of zo. Dat was wel supergaaf wij gaan aansluiten bij televisieprogramma’s zoals Wie
hoor, maar wat een werk, wat een werk. Dus wij waren is de Mol en Expeditie Robinson. En dat loopt trouwens
wel op zoek naar een eigen locatie. Rond het millennium nog steeds. Maar nu heb je ook alweer nieuwe dingen
kreeg ik te horen dat de eigenaar de boel wel
zoals de escaperooms en ‘beat the
matrix’. Daar zijn we nu continu op
wilde verkopen en dat heeft
aan het inspringen. En ik zie ook
uiteindelijk
geresulteerd
nog heel veel toekomst in ‘augin een overname. Er stond
mented reality’. Dat is wanneer
destijds alleen een houten
je fictieve werkelijkheid verweeft
gebouwtje bij de tennis. Dat
met de echte werkelijkheid en dat
werd gebruikt door Vadesto,
wordt gaaf. Dat staat nu allemaal
de atletiek- en de honkbalstil. Alles staat nu even stil door
vereniging. Wij hebben toen
corona. Het is eigenlijk nu verdirect bouwvergunningen aanschrikkelijk. We zitten al zo’n
gevraagd en ons huidige pand
laten bouwen. In april 2001 zijn
al 4,5 maand dicht en toevalwij officieel geopend. In al die
lig is er deze week weer iets te
jaren heb ik met verschillende
doen door de sneeuwval, maar
K
partners samengewerkt. Uiteinje verzint van alles. Je maakt
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en dat alles mag allemaal niet. Een groep bestaat nu uit
maximaal 2 mensen! Perspectief, daar zijn wij met z’n allen
naar op zoek en dat is er nog niet. We verwachten wel dat
we in de zomer weer wat mogen, maar hoe dat is de vraag.”

We gaan in ieder geval straks weer meer naar buiten.
”De afgelopen zomermaanden waren inderdaad nog wel
leuke maanden. Wat opviel: kanovaren was ineens weer
populair. Soms heb je wel eens een activiteit die in één keer
weer heel populair is. De Regge is en blijft echt fantastisch.
In mijn jeugd gingen we altijd naar de Hellendoornseberg.
Vroeger was de Regge heel erg smerig. Het was gewoon
zwart, donker en het bubbelde. Ik kan me nog herinneren
dat ik een keer een paar Rotterdammers bij Schuilenburg
in de Regge zag zwemmen. Toen dacht ik nog bij mijzelf,
die zijn hartstikke gek! Maar nu is het verre van vreemd.”

Vroeger zelf gevoetbald?
”Ik ben een echte Heldersen en van oudsher een SOS-man.
Ik speelde vanaf de begin jaren ‘80 in het 1e van SOS. In
die tijd was er ook op zondag altijd ik weet niet hoeveel
volk langs de lijn. Wij speelden in de eerste klasse B van
de TVB. In mijn tijd hadden wij de pech dat we in een hele
sterke klasse zaten van de onderafdeling. En daar moest je
maar uit zien te komen! Ik weet het nog goed. We speelden
twintig wedstrijden in de competitie. Dat seizoen hadden
wij er achttien gewonnen, één gelijk en één verloren en uiteindelijk geen kampioen. Stevo had er toen negentien gewonnen en één gelijk en die werden dus kampioen. Dat was
echt heel bizar. In die tijd had je geen periodekampioenen
en dus had je het hele jaar voor niets gevoetbald. Het jaar
erna werden we tweede en verloren we een beslissingswedstrijd. Uiteindelijk werden we in het seizoen 1982-1983
met afstand kampioen van de eerste klasse onderafdeling
en kwamen we eindelijk in de KNVB te voetballen.”

Herman vertelt verder.
”Het SOS Jeugdtoernooi was toen ook erg bekend. Dat was
echt een mooi toernooi. Dat was nog voordat de periodekampioenschappen werden ingevoerd. Die periodekampioenschappen zijn wel leuk voor de elftallen en de promotie,
maar funest voor de jeugdtoernooien. Wat ik altijd zo mooi
aan die jeugdtoernooien vond, is dat je kon zien welke club
in de jaren daarna een goed eerste elftal kreeg. Ik weet nog
dat de Eversberg het toernooi won en twee jaar later werden ze kampioen. Wij ook, wonnen het toernooi en twee
jaar later kampioen. Daarlerveen en Nijverdal ook. Die wonnen het toernooi ook ooit en twee jaar later kampioen. Dat
zie je dus terug aan het jeugdtoernooi. Je krijgt er op een
bepaalde manier ook zelfvertrouwen van. Je komt erachter
dat je eigenlijk best wel goed bent.”

Hoe lang heb jij in het eerste gevoetbald?

taal zo’n 15 of 16 seizoenen. Ik heb alle posities in het veld
wel bekleed, behalve keeper. Wat ik het leukst vond? Dat
was misschien wel linksback. Dat vond ik prachtig. Het
klinkt misschien een beetje vreemd, maar het had iets
speciaals. De tegenstander voetbalde dan meestal met
twee spitsen en dan was ik de vrije man. Dan begon bij mij
de opbouw en dan kon je dus altijd meeschuiven richting
de aanval. Dat vond ik prachtig. Ik was dan een soort van
verkapte linksbuiten. Natuurlijk moest je het geluk hebben dat de man die voor je stond het spelletje een beetje
begreep, maar als je de ruimte kreeg, prachtig.”

Ook wel eens tegen vv DES gevoetbald?
”Ja natuurlijk, maar dan wel vaker in de jeugd. Hans ter
Avest kan ik mij nog wel goed herinneren. Dat is mijn leeftijdsgroep, zeg maar en Ronald Slettenhaar. Ik stond vaak
laatste man en Hans stond dan bij DES in de spits. Dan
leerde je elkaar wel kennen. Dat waren mooie duels!”

En je voetbalt nog steeds?
”Ik heb tot tien jaar geleden nog gevoetbald. Daarna zijn
wij met heel veel jongens gaan mountainbiken. In totaal
met negen jongens, prachtig. Iedereen was wel een beetje
klaar met voetballen. De één had het met de rug, de ander
met de knie, iedereen had wat. En fietsen gaat goed, dat
houd je veel langer vol. Je hebt nu overal mountainbikeclubjes. Jongens van rond de 40 die hiermee beginnen.
Dat zie je steeds meer. Die hebben natuurlijk allemaal een
gebrek om nog op niveau te kunnen voetballen.
Buiten corona om starten wij nog altijd bij de voetbal en
we fietsen ook in de rood-blauwe kleuren van vv Hellendoorn. Na de fietstocht douchen we daar en drinken we
een biertje in de kantine. Zodoende blijven wij ons verbonden voelen met de voetbal en voelen we ons nog een
onderdeel van de club. We draaien daar ook gewoon met
kantinediensten mee.”

Hoe vond je het dat SOS ophield te bestaan?
”Ik denk dat de Slag um Heldern destijds de fusie het
laatste zetje heeft gegeven. Toen liep het ook allemaal al
zo in elkaar over. Die teams ook. De reden dat de fusie
met VESOS uiteindelijk goed is gelukt,is omdat we beide
wat ingeleverd hebben. De één heeft de kantine ingeleverd en de ander het zondagvoetbal. Dan is het een beetje
geven en nemen. Anders voelt het voor de één meer als
een overname.
Er is in Nijverdal ook wel potentie voor, denk ik, maar of het
ooit zover zal komen? DES- Hulsen- de Zweef- SVVN? En
dan gewoon een zondag- en een zaterdagafdeling. Maar
je kunt het natuurlijk niet met Hellendoorn gaan vergelijken. Dat is een heel ander dorp. In Nijverdal zit er ook bij
iedere club meer oud zeer, denk ik. Hellendoorn heeft zeker
traditie, maar dat wil niet zeggen dat het conservatief is.”

”Ik heb tot 1996 in het eerste van SOS gevoetbald. In to-
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Is DES anders dan SOS of vv Hellendoorn?
”DES vind ik altijd net iets fanatieker, koppiger. Ik weet niet of je daardoor kansen mist
hoor? Maar ik vind het sfeertje altijd wel mooi.
En dat krijg je natuurlijk ook door een vaste
club mensen. Ik vond vv Nijverdal trouwens
vroeger altijd de meest vooruitstrevende club
eigenlijk. Die waren de eersten die de jeugd
voor trainingen ophaalden met een busje.
Die waren de eersten met een voetballijn.
Die kon je als eerste bellen of de wedstrijd
was afgelast. Zij waren meestal de voorlopers en daarna volgden pas de andere verenigingen. Ik vond dat altijd echt een hele
mooie club. In mijn jeugd was Nijverdal
ook echt goed. Toen speelden ze vierde
klasse, tegen de derde klasse zondag aan.
Dat was toen echt een leuk team. Jullie
voorzitter voetbalde daar ook altijd. DES
was toen tweede of derde klasse zaterdag. Dat was ook fantastisch, prachtig.
Je had van die mooie duels toen tegen
SVVN en Hulsen. Daar kwam een volk
op af!”

Dan zijn wij al bijna weer aan het
eind van dit
interview. Verder nog iets kwijt?
”Ja, dat moet je echt nog in het magazine zetten. Dat wil ik nog wel even
kwijt. Jullie moeten echt trots zijn op
jullie hoofdveld. Ik vond dat altijd zo
prachtig om daar te voetballen. Zeker qua omgeving, prachtig, zo met
die beuken er naast.”

OP HET GEBIED VAN DRANK BENT U
BIJ ONS TREFZEKER!

Trotse sponsor van DES en
Uw specialist in dranken:

Ruim assortiment wijn

Meer dan 160 soorten speciaalbier

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

MOODSOCKS.NL

Herman, dank voor dit gezellige
gesprek. Leuk dat dit interview
plaatsvond tussen een beetje bedrijvigheid in een mooie winterse
omgeving. Ik hoop voor jullie dat
er snel meer perspectief komt
zodat jullie weer kunnen doen
waar de mensen zo naar snakken. Het samenkomen, de gezelligheid en het sportief bezig
zijn!
RE

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

William Rozendom

DES voelt als familie
Op één van de koudste dagen van de afgelopen jaren toog
ik op de fiets door een wit winterlandschap naar het rooie
dorp. Daar woont William Rozendom inmiddels ruim 1,5
jaar samen met Jacqueline. Bij binnenkomst word ik hartelijk welkom geheten door hond Puk en beginnen we onder het genot van een lekker bakje koffie te praten over
William en DES.

staat hij op de vierde plek aller tijden. In 304 officiële wedstrijden wist William 102 keer te scoren. Alleen daarom al
genoeg reden voor een interview, maar ook buiten het veld
zet William zich al jaren in voor DES. Zo brengt hij al meer
dan 25 jaar het clubblad rond en heeft hij meer dan 10 jaar
wedstrijden gefloten op de zaterdagochtend. Helaas zit dat
laatste er voorlopig door blessures niet meer in.

Al snel komen we tot de conclusie dat de schrijver van dit
artikel en William een groot deel van de DES-jaren samen hebben meegemaakt. Het begint voor William met
een zaalvoetbaltoernooitje ergens in december 1982. Ik
mocht toen al proberen om de ballen uit het doel te houden en William wist in zijn eerste wedstrijdje direct 2 keer
te scoren. Nu zijn we inmiddels bijna 40 jaar verder en is
het DES-gevoel nog steeds onverminderd sterk. We kennen William natuurlijk van zijn vele wedstrijden in DES 1.
Zowel qua aantal wedstrijden als qua aantal doelpunten

Tja, die blessures. Zonder blessures had William misschien nog wel Dick Bergman van de troon kunnen stoten
als all-time topscorer. Slechts 16 doelpunten scheiden
hem van deze plek, maar twee knieoperaties hebben ervoor gezorgd dat hij de nodige wedstrijden heeft moeten
missen. Blessureleed is ook de reden dat hij inmiddels
niet meer kan voetballen. Ook de achillespezen en de
hamstring werken niet meer mee. Hopelijk kunnen we in
de toekomst als vereniging wel weer een beroep doen op
William als scheidsrechter, maar zoals gezegd zit dat er
voorlopig niet in. Die blessures kwamen misschien wel

autoleasetwente.nl
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niet helemaal vanuit het niets. William gaf altijd alles. Zowel op de training als in de wedstrijd. In de jeugd speelde
hij een selectiewedstrijd met een hersenschudding. In de
senioren brak hij twee keer zijn neus bij duels, maar telkens stond hij weer snel op het veld. Oftewel: William is
een harde. Hij zegt zelf dat hij nooit het grootste talent
is geweest, maar dat je door hard werken en veel inzet
gewoon een mooie voetbalcarrière kunt hebben. Gewoon
elke training en wedstrijd het maximale uit jezelf halen
en zorgen dat je er altijd bent. Weekendjes weg of vakanties werden uiteraard buiten de voetbalwedstrijden om
gepland.
Die voetbalcarrière begon dus eind 1982 in de F2. Zo’n
1,5 jaar later was daar het eerste kampioenschap. In mei
1984 mocht William zich met de F1 voor het eerst kampioen noemen en er mochten er nog vele volgen. Tijdens
het gesprek komen we tot de conclusie dat William alleen
in de B-jeugd geen kampioen is geworden. Voor de rest
staan er kampioenschappen in E1, D1, C1, A1 (2x) en DES 1
(2x) op zijn palmares. Ik denk dat er DES-leden zijn die het
met minder moeten doen. Het kampioenschap in de D1
was overigens met een oudere lichting. William mocht in
de E-jeugd al vaak meedoen met D1. Dat tekent uiteraard
dat William zeker talent had. Ook de Twentse regioselectie wist hem in de jeugd te vinden. Het kampioenschap
in de C1 was geweldig. Op de laatste speeldag kampioen
worden tegen de directe concurrent Holten. We kijken nog
even naar een foto van na die wedstrijd, waarop we met
de bloemen staan die voor de spelers van Holten klaarstonden. Ook de A-jeugd was bijzonder met, naast twee

kampioenschappen, de toernooien in Denemarken, waar
zowel op als naast het veld van alles beleefd werd.
Na de jeugd volgde de senioren. William begon in het
tweede elftal, stond zelfs even op de nominatie om naar
het derde te gaan, maar toen begon het lekker te draaien
en was daar onder Herman Morsink de stap naar DES 1.
Er volgden mooie jaren in DES 1 met, zoals gezegd, twee
kampioenschappen. De jaren onder Morsink waren prima.
DES had in die tijd ook een goed en sterk eerste elftal. Er
zat veel karakter in de ploeg, maar ook veel voetbalkwaliteit met jongens als Joost Bakker en Laurens Sapulette.
William ziet Morsink, samen met Herman van der Veen,
als de beste trainer die hij heeft gehad. Ze waren duidelijk, open en eerlijk. Ze wisten beide een team te creëren
dat voor elkaar door het vuur ging, inclusief de jongens
die op de bank zaten. Op de trainingen vlogen de vonken
er soms af. Iedereen was superfit, want je wist dat als je
even verslapte, er dan een gelijkwaardige vervanger was
die je plek innam. Concurrentie heet dat en dat houdt je
scherp. De trainers hielden je ook wel scherp. Zo regelde
Morsink na drie wedstrijden op rij niet te hebben gewonnen een paar busjes van Van Keulen op de dinsdagavond.
Iedereen van DES 1 werd ergens achter Haarle gedropt in
het donker en mocht dus een kleine 10 kilometer hardlopend terug naar de kantine. Misschien niet helemaal
meer van deze tijd, maar het zorgde er wel voor dat je de
volgende wedstrijd wilde winnen.

DES F1 1983-1984
Achter: Dhr. Valk, Edwin Kroese, Arjan van Zalk, Richard Lohuis, dhr. Hengstman.
Voor: Ronald Scholten, Freddy Zandvoort, David Brugman, Dennis Harink,
Arnold Melenboer, William Rozendom

Onder Herman van der Veen werd het eerste kampioenschap in DES 1 gevierd. Een mooi seizoen, waarin William 13 keer wist te scoren. Overigens wist William in het
seizoen 1998-1999 maar liefst 17 keer te scoren en was
daarmee topscorer van DES 1. In het kampioensseizoen
2001-2002 had trainer Van der Veen een echt team weten
te smeden. Iedereen
wist wat hij moest doen
en de trainingen waren
messcherp. Dit seizoen
is dan ook zeker één van
de hoogtepunten uit
Williams spelerscarrière. Legendarisch is een
anekdote uit dat seizoen, waarin Joost Bakker een hoofdrol speelt.
DES 1 liet in de titelrace
kostbare punten liggen door gelijk te spelen en Joost miste
een grote kans door op de paal te schieten. Toen men Joost

na de wedstrijd vroeg waarom hij de bal er niet in had geschoten, antwoordde hij met ”omdat er een vlieg op de
paal zat”. Onder trainer Van der Veen werd ook de memorabele 2-11 overwinning op DOS’37 geboekt. Een wedstrijd waarin alles lukte. DOS wilde ondanks het slechte
weer en veld per se voetballen en daar kregen ze dus wel
spijt van.
In de beginjaren van
deze eeuw ontstonden
ook de weekendjes met
de A-selectie naar Bödefeld in het Sauerland.
Dit waren geweldige
weekenden,
waarin
William heeft aangetoond als ”DJ Willie” een
mooi feestje te kunnen bouwen. Warme
herinneringen die voor
William het DES-gevoel goed weergeven. Als ik William
vraag naar wat DES voor hem betekent, dan zegt hij dan

Zonder blessures
was William misschien
wel all-time topscorer
van DES 1 geweest

DES C1 1989-1990
Achter vlnr: dhr. Meems, Christian Meems, Marcel Bolink. Arnold Melenboer, Pim van Meurs, Ronald Scholten, ??, Gerrit Rozendom, Jan Ponsteen.
Voor vlnr: Patrick Maneschijn, Niels van Keulen, William Rozendom, Dennis Harink, Jeffrey Hittipew, Martin Berenschot, Richard Lohuis, Harold Reitsma

34

35

ook dat het eigenlijk voelt als familie. Het is gewoon een
onderdeel van je leven. Dat is ook de reden waarom William DES, ondanks interesse van bijvoorbeeld De Zweef
en Rohda Raalte, altijd trouw is gebleven. Ook nu, in de
coronatijd, blijven de DES-contacten nauw en komen er
eigenlijk elk weekend wel wat DES-vrienden langs om bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd te kijken. Voor William is
dit dan vooral een wedstrijd van Go Ahead Eagles. Dat is
ook de reden waarom we tijdens het interview regelmatig op het horloge kijken, want Go Ahead moet om 12.00
uur voetballen. Door de weersomstandigheden wijken ze
uit naar het stadion van Heracles. Een mooi staaltje van
noaberschap. De liefde voor Go Ahead is via vader Gerrit
met de paplepel ingegoten. Jarenlang hebben ze een seizoenskaart gehad en gingen ze door weer
en wind naar de Adelaarshorst. Nu zit
dat er helaas niet meer in, maar de liefde
voor Go Ahead zit diep.

IBZ

Raadgevend
Ingenieursburo

Ontwerpen,
berekenen,
en tekenen
van constructies

Raadgevende
Ingenieurs

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

Het is dus tijd om langzaam naar een afronding van het interview toe te werken en
dat kan natuurlijk niet zonder een mooie
foto. Die wordt genomen in de buitenruimte, waarin het zowel in de zomer als in de
winter goed vertoeven is. Onder het genot
van een biertje wordt hier menig voetbalwedstrijd bekeken en wordt er natuurlijk ook
over DES geouwehoerd. Na de foto nemen
we afscheid, bedank ik William en Jacqueline
voor de gastvrijheid en beloven we snel weer
eens af te spreken om herinneringen op te
halen. Terug op de fiets denk ik aan de
uitspraak van William dat DES voelt als
familie en kan ik niet anders dan concluderen dat ik het daar helemaal mee
eens ben.

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

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

RL

BEDRIJVENWEG 5, 7442 CX, NIJVERDAL
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DES A1 1993-1994

DES 1 1998-1999

Niel Brinkhuis

Eer, trots en
verkeerde keuzes
hebben ervoor gezorgd
dat ik de verkeerde
kant ben opgegaan
Al 20 jaar ben ik onderdeel van de redactie van ons magazine. Nog nooit moest over de geïnterviewde besproken
worden of we hem wel of niet een podium zouden geven in ons magazine. In de aankomende pagina’s lees je een
stuk over Niel die de jeugd van vv DES doorloopt, op het verkeerde pad komt en diep in de onderwereld terechtkomt. 8 jaar geleden weet hij zich los te maken van de onderwereld om een nieuw leven op te bouwen. Juist die
ommekeer is noemenswaardig en willen we belichten. Verreweg het meest indrukwekkende interview uit mijn
carrière als redactielid.
Jeugd (< 16 jaar)
Niel is geadopteerd en zijn adoptieouders worden Henk
en Annie. Samen met zijn zusje Dewi groeit hij op in Nijverdal. Een warme liefdevolle opvoeding krijgt hij van zijn
adoptieouders. Hij doorloopt de Beatrixschool. In zijn jonge jaren komt Niel er al gauw achter dat hij zoekende is
naar zijn identiteit. Waarom ben ik hiér op aard? Waar
kom ik vandaan? Wie zijn mijn biologische ouders? Wat
is mijn toegevoegde waarde? Bij verschillende groepen
voelt Niel geen aansluiting. Bij Nederlandse groepen is
hij de enige donkere jongen en bij buitenlandse groepen
is hij de enige jongen met een Nederlandse naam. Dit levert hem onverklaarbare gevoelens op: ”Wie ben ik nu
eigenlijk?”
Niel beschrijft zichzelf als een betrokken, loyaal en uiterst
rechtvaardig persoon.
Op een bepaald moment in zijn jeugd wil hij zijn warme
adoptiemoeder Annie toelaten in zijn hart. Tijdens dit
toelatingsproces wordt Annie ernstig ziek, de vreselijke
ziekte kanker, en ze komt tot groot verdriet van Niel te
overlijden. Niel zit net in zijn puberjaren. ”Je staat er dan
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als een klein machteloos jongetje bij”, aldus Niel. Ik zie
dat dit moment hem vandaag de dag nog steeds raakt.
Niel ontwikkelde meer en meer boosheid en emoties en
weet hier moeilijk invulling aan te geven. Na het verliezen
van zijn adoptiemoeder, verliest hij na een aantal jaar ook
zijn liefhebbende adoptievader Henk. De beste man, altijd
hard gewerkt in zijn leven, stond altijd voor zijn vrouw en
kinderen klaar. Hij verzorgde zijn lieve vrouw Annie tot
het einde en helaas kreeg hij ook de vreselijke ziekte. De
emoties en boosheid groeien. Dit komt tot uiting in explosief gedrag wat veelal leidt tot vechtpartijen. Als iemand
hem uitdaagde kreeg hij er flink van langs. Zijn familie
staat niet voor hem klaar, althans dat voelt hij zo. Niel
vindt niet de hulp(organisaties) die hij nodig heeft en uit
zijn gedrag niet op de juiste manier. Hij voelt zich door
niemand begrepen. Al met al de trigger voor de verkeerde afslag in zijn leven; de deur naar de criminele wereld
staat open.

Carrière vv DES
Niel doorloopt de F’jes tot A1. Niel weet bijzonder weinig
te vertellen over al deze jaren. Het lijkt erop dat de jaren
hierna meer impact op zijn geheugen hebben gehad dan
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de periode bij vv DES. Wel weet hij zich te herinneren dat
hij bij vv DES aan Thijs Broeze en Wouter Velten goede
maatjes had, alsmede aan zijn teamgenoten. Het gevoel
om samen als team te strijden voor de overwinning is
hem ook bijgebleven. Als hij nu terugdenkt aan DES, heeft
hij altijd een warm en veilig gevoel, dat moet hij vroeger
ook als dusdanig ervaren hebben. ”Onlangs was ik nog
op de velden van vv DES
om mijn kinderen te laten zien waar ik altijd
gevoetbald heb. Bijzonder is dat mijn dochter
nu ook voetbalt, als
linksbuiten. Helaas niet
bij vv DES, maar bij de
Vroomshoopse boys.
Maar ik ben super trots
op haar.”

en deinst nergens voor terug. De vervolgstap was wapenhandel en het aansturen van dealers. De vele onderlinge
ruzies wist Niel wel op te lossen. Het wordt van kwaad
tot erger. Niel krijgt meer status en aanzien in de verschillende rangen in die onderwereld. Zijn bijnaam ”The
Beast” maakt hij waar. Complexe klusjes in de onderwereld worden toebedeeld aan Niel. De georganiseerde
misdaad zoals je die ziet in films is er niets bij. Niet altijd
met succes: al met al
belandt Niel meerdere
jaren in de cel.

Mijn persoonlijke
interesse groeide op een
gegeven moment uiteen
ten opzichte van mijn
maatjes bij DES

”Mijn persoonlijke interesse groeiden op een
gegeven moment uiteen ten opzichte van mijn maatjes
bij vv DES.” Hij besluit uiteindelijk nog een jaar bij SVVN
te voetballen. ”Mijn andere ”vriendengroep” voetbalde
hier. Het voetbal werd slechter en slechter en de vechtpartijen werden meer en meer.” Achteraf heeft hij spijt
van deze keuze.

Onderwereld (> 16 jaar)
Na de dood van zijn ouders stond hij er alleen voor. Niel
belandt op de straat. Komt in aanraking met drank en
drugs. (Uitgaans)geweld werd een steeds groter onderdeel van zijn leven. Hij wordt o.a. dealer en komt erachter
dat in deze wereld er niet alles netjes en rechtmatig aan
toe gaat. Dit druist regelmatig tegen zijn sterke rechtvaardigheidsgevoel in. Met zijn betrokkenheid zorgt hij
ervoor dat hij iedereen ”helpt”, alleen dan wel op Niels
manier. Niel speelt die momenten voor eigen rechter
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Hoe heeft het zover
kunnen komen, Niel?
”Eer, trots en verkeerde
keuzes hebben ervoor
gezorgd dat ik de verkeerde kant ben opgegaan. Ik dacht broederschap te vinden in de
onderwereld. Die heb
ik nooit echt gevonden, terwijl mijn broederschap gewoon thuis was bij mijn
vrouw en kinderen.”

22 jaar bij zijn vrouw
Zijn vrouw Johanneke heeft altijd aan zijn zijde gestaan.
Tweeëntwintig jaar geleden leerden ze elkaar kennen.
Twaalf jaar geleden traden ze in het huwelijksbootje.
”Naast de vechtpartijen in Dijk zag ik een diamant staan.
Ik dacht: die is voor mij.” Ten tijde van het interview is
ook Johanneke aanwezig. Ik stel haar de vraag: ”Hoe kun
je zolang bij iemand blijven die zo’n leven leidt?” ”In ons
huis en gezin is Niel altijd lief en zorgzaam. Het is fijn
samen, maar zijn activiteiten buitenhuis leveren ook regelmatig spanningen in huis op. Buitenshuis was hij een
ander persoon.” Johanneke sluit haar antwoord af met
de woorden: ”Maar nu ben ik o zo blij dat het allemaal
achter de rug is.”

Ik ga nu vol
voor mijn gezin,
liefde overwint
gelukkig alles

Niel voegt toe: ”Johanneke is
de positieve leidraad in mijn leven zolang ik haar ken. Ik heb
spijt dat ik haar en mijn kinderen veel pijn heb gedaan. Liefde overwint gelukkig alles. ”
Zij, zijn kinderen, schoonouders en dierbaren houden Niel
nu op het rechte pad.

De ommekeer
Al met al is er veel politie- en justitiecontact en worden
er een aantal politie-invallen gedaan bij Niel. De laatste
keer zelfs met een speciaal arrestatieteam. ”Deze invallen hebben altijd veel impact op het hele gezin”, aldus
Niel. Niel wordt met een zak over het hoofd afgevoerd
naar de cel, terwijl zijn vrouw op dat moment zwanger
is. In de gevangenis komt Niel tot berusting. Hij dreigt
niet aanwezig te kunnen zijn bij de bevalling van zijn
zoon, tot immens verdriet van zijn dochter en vrouw.
Dit raakt Niel. In de cel bidt hij tot god en weet hij zelfs
connectie te maken met zijn overleden adoptievader en
-moeder. ”Ik voelde dat mijn ouders er nog waren…”
Op een bepaald moment ontstaat er een ruzie in het
cellencomplex. Het gevangenispersoneel krijgt de gedetineerden niet stil. Niel wordt erbij gehaald en in een
mum heeft hij met zijn status de gedetineerden onder
controle. Niet veel later komt er een 18-jarige jongen,
een zware jonge jongen vol emotie en boosheid, de cel
in. Het gevangenispersoneel weet zich geen raad met
deze persoon vol met agressie. Niel werd gevraagd of hij
hierin kon helpen. ”Ik ging met hem praten en gaf hem
een knuffel”, vertelt Niel. ”Het leek net of ik een knuffel aan mezelf gaf; de kleine Niel van vele jaren geleden.
Had ik die knuffel destijds ook maar gekregen”, lacht Niel.
Ook deze persoon was na het gesprek met Niel weer te
handhaven in de gevangenis. Ten slot wordt Niel ingezet
bij een project met toekomstige criminelen uit Amsterdam. Ook dit werpt zijn vruchten af: ”Ik denk dat ik veel
crimineeltjes heb kunnen laten inzien niet mijn weg te
bewandelen.”

Met bovenstaande voorbeelden uit de gevangenis ziet hij
het heldere licht. Hij kan zijn
ervaring en kunde ook inzetten
op een positieve manier. Hij wil
tevens graag dat zijn overleden
ouders trots op hem kunnen zijn. Als hij uiteindelijk, na
veel inspanningen van o.a. zijn vrouw, toch bij de bevalling kan zijn, beseft hij dat dit zijn laatste keer gevangenisstraf moet zijn. Hij wil er voor zijn vrouw en kinderen
zijn en hun geen pijn meer doen.

Vrijheid
”Uit de onderwereld stappen is niet makkelijk”, zegt Niel.
”Intimidaties maken dat vaak moeilijk. Omdat je veel
details weet. Mijn bijnaam de Beast heeft me in de onderwereld groot gemaakt. Diezelfde Beast heeft ervoor
gezorgd dat ik eruit kon komen. Niemand stopt mij voor
mijn gezin. Geen angst, voor niemand. Ik ga nu vol voor
mijn gezin.” Na zijn vrijlating gaat Niel studeren en richt
hij zijn eigen coachingbedrijf DHC (Djanilo Haneyo Christiano) op. Hij vernoemt het bedrijf naar zijn jongste zoon
Djanilo. Want Niel mocht uiteindelijk met strenge beveiliging voor een paar uur op verlof na de bevalling. En toen
hij zijn kleine zoon vastpakte, kreeg hij oerkracht. Niel
zegt: ”Ik stap overal uit!!” In de gevangenis kwam Niel
erachter dat hij goede coachingskills heeft; hij ziet gaten
in de hulpverlening zoals hij die zelf ook heeft ervaren en
met zijn ervaring verwacht hij van grote waarde te kunnen zijn voor de toekomst van anderen.
DHC-coaching richt zich op preventie d.m.v. voorlichting, workshops, trainingen, coaching en advies op maat,
waarbij je kunt denken aan trauma’s, huiselijk geweld
of verslavingen en crisisinterventies in bijv. onveilige
wijken. Alle acties zijn bedoeld om toekomstige pijn te
vermijden en Niel kan daar met zijn ervaring mee helpen. ”Vroeger hielp ik met m’n vuisten en nu met m’n
verstand”, aldus Niel.
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Met zijn betrokkenheid
zorgt Niel ervoor
dat hij iedereen ‘helpt’,
alleen dan wel op
zijn eigen manier

copywriting & correctie

Naam:
Burgerlijke
staat:
Kinderen:

Toekomst
Het verleden achtervolgt Niel nog dagelijks. Vooroordelen en dossiers blijven hem achtervolgen. Toch is hij positief en vol kracht en energie om dit beetje bij beetje te
verbeteren.
In de toekomst wil hij er zijn voor zijn gezin en met
zijn bedrijf mensen helpen. Hij wil de jeugd van vv DES
graag het volgende meegeven: ”Zorg ervoor dat je een
sterk karakter krijgt. Liefde geeft en neemt. Zorg dat je
kunt omgaan met tegenslagen in het leven en haal daar
kracht uit. Word je eigen leider en ga ervoor. En tot slot:
een goed en veilig leven gewenst!”

Persoonlijke noot interviewer
Ik was ruim een uur te laat thuis i.v.m. de lockdown, maar
het was een bewust genomen risico en de moeite waard.

Baan:
Leeftijd:
Favoriete
drankje:
Favoriete
club:

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

Als klein jongetje hebben we nog samen gevoetbald en
haalde ik je op voor de trainingen. 20 jaar lang niet gezien, omdat onze wegen ergens anders naartoe gingen.
Ik vind het oprecht knap hoe je uit de onderwereld bent
gekomen. En zoals ik je zei: ”Nelson Mandela heeft 27
jaar vastgezeten en werd nog president van Zuid-Afrika.”
Houd dat voor je! Bedankt voor je gastvrijheid thuis en ik
wens jou heel veel goede keuzes en succes toe!
MB

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

DES B1 (1997-1998)
Staand vlnr: Richard Lohuis, Gerrit Dollen, Jorie Harmsen, Gerrit Rozendom, Dennis Risakotta, Wouter Velten, Anne Post, Edo Schreuders, Henk Klompenmaker
Zitten vlnr: Stefan Boernama, Emiel Spenkelink, Pieter Rozema, Michel Schuiling, Thijs Broeze, Peter Minkjan, Niel Brinkhuis, Stevie van Geldere
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Update voetbalcommissie
seizoen 2021-2022
Dat we op dit moment nog niet kunnen voetvallen is voor
een ieder wel duidelijk. Ook wij als Voetbalcommissie vinden dit een zware dobber. We zullen er met elkaar naar
moeten streven om gezond te blijven, zodra het dan weer
verantwoord kan en mag zullen we er klaar voor staan om
een ieder weer te kunnen ontvangen op ons mooie sportpark. Vooralsnog hebben we collectief voetbalheimwee!!!
Zoals gezegd kan er op dit moment weinig gemeld worden vanaf de velden. Niet anders dan dat we als vereniging
er alles aan doen om degenen die mogen trainen (jeugd)
te kunnen laten voetballen op ons mooie sportpark. We
trachten hiermee de binding met de club niet uit het oog te
verliezen. Kijkende naar de senioren blijkt dit toch lastiger
te zijn, als bestuur/voetbalcommissie kunnen we dan ook
niet anders zeggen. Hou vol! Zodra het weer kan zien we je
graag terug bij onze mooie vereniging. We zijn zeer dankbaar dat jullie in deze moeilijke tijd de club blijven steunen
door lid te blijven van de mooiste vereniging van Nijverdal.
We houden de ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen daarom ook nadrukkelijk in de gaten. Mochten er
versoepelingen komen dan laten we dit uiteraard direct
weten via de welbekende kanalen. We hopen van ganser
harte dat we in dit lopende seizoen nog aan het voetballen
toe komen.
Ook al is het maar een oefenwedstrijd tegen een regionale
club, of een training op ons sportpark met als afsluiter een
drankje in de kantine: het zal door de meesten wel aangedragen worden als dat wat het meest gemist wordt.

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

Telefoon (0548) 61 05 55

|

Internet www.keulen.com

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

Tijdens de Algemene Ledenvergadering die eind februari
online is gehouden is er al het een en ander toegelicht omtrent de invulling van de Voetbalcommissie voor het seizoen 2021-2022.
Achter de schermen zijn we als voetbalcommissie al druk
bezig met de invulling van volgend seizoen. Zo heeft u al
eerder kunnen lezen via de welbekende kanalen dat het
contract met de hoofdtrainer alsmede met de trainer van
DES 2 is verlengd met 1 jaar. Het pleidooi wat ik vorig jaar
in de Algemene Leden Vergadering heb gehouden is in deze
nog onveranderd. De vraag naar versterkingen in de voetbalcommissie blijven van kracht. Wel kan ik melden dat
de vacatures die er waren bij de voetbalcommissie Jeugd
inmiddels zijn ingevuld. Henk Heerdink en Robert van der
Veen zullen zich komend seizoen gaan focussen op de

jeugd. Daarnaast heeft Ronald Scholten sr. zich gemeld om
Erwin en Patrick te gaan versterken, hiermee is de invulling
compleet. Hieruit opmakend zijn we zeer content dat de
juiste focus op de jeugd gegeven kan worden.
Tot slot voor nu wees voorzichtig en blijf gezond!!!

Vacature:

Nieuw lid voetbalcommissie Senioren
Met het wegvallen van Robert en Henk bij de Senioren zijn we dus wel druk zoekende naar opvolging van hen. Hier is dus ook een vacature vrijgekomen. Denk je dit lijkt mij wel iets? Je komt in
een warm bad want Robert en Henk hadden de
zaakjes goed op orde. Tevens zijn ze nog steeds
lid van de Voetbalcommissie en altijd bereid om
te helpen en te assisteren.
Ben jij de spil tussen de hoofdtrainer / trainer
DES 2 en de lagere senioren richting het bestuur
vanuit de Voetbalcommissie meld je dan bij een
van ons. Uiteraard mag dit ook als koppel, want
immers met z’n tweeën is het nog gemakkelijker
in te vullen.
Samen zetten we het huidige beleid voort en maken we er iets moois van.
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Contractverlengingen
Randolph de Fretes
en Jelle van Egmond
v.v. DES heeft het contract met hoofdtrainer Randolph de Fretes met een
jaar verlengd. De oefenmeester uit Almelo is bezig met zijn tweede seizoen
bij v.v. DES. Ook het contract met de
trainer van DES 2 Jelle van Egmond is
met een jaar verlengd. Het wordt ook
voor Jelle het 2e seizoen dat hij DES 2
onder zijn hoede krijgt.
Ondanks alle coronaperikelen en het
niet onder normale omstandigheden
kunnen trainen en spelen van wedstrijden, zijn het bestuur, beide trainers, spelers, staf en voetbalcommissie tevreden over de samenwerking
en kijken vol vertrouwen vooruit.
We zien het komende seizoen met
vertrouwen tegemoet voor zowel DES
1 als DES 2.

Column:

Ajax moet Champions Leagueinkomsten verplicht afstaan!
Dat niet alle sporten hetzelfde zijn, hoef ik jou niet te vertellen. Iedereen met goedwerkende ogen ziet het verschil
tussen de sporten handbal en synchroonzwemmen. Daar
hoef je geen geleerde voor te zijn. De grootste overeenkomst tussen alle sporten is dat ze allemaal een topsportklasse hebben. De ene sport geniet meer televisieaandacht
dan de andere sport, maar uiteindelijk streeft de top allemaal naar hetzelfde: de beste zijn. Zelf ben ik al mijn hele
leven groot fan van de ‘duistere’ sport wielrennen. Duister?
Ja, want iedereen is daar toch aan de doping, hoor ik altijd.
Maar is dat wel zo? Of wordt dit zo neergezet in de media
en de overkoepelende sportorganisaties? Dat er per sport
gekeken wordt welk middel er op de dopinglijst staat, kan
ik enigszins begrijpen. Maar dat er per sport totaal anders
gekeken wordt naar een dopingzondaar is totaal niet te begrijpen. De een wordt een hand boven het hoofd gehouden
en waar zijn ploegmakkers publiekelijk met een keepershirt
het veld op komen, wordt de ander aan de schandpaal genageld en verguisd. Waar een wielrenner meteen een schande
voor de sport is, is een voetballer een beetje dom en heeft-ie
gewoonweg pech.
Een paar weken geleden kwam een voor velen onverwachts
persbericht. De eerste keeper van Ajax, André Onana, wordt
voor een jaar geschorst vanwege een dopingovertreding.
Onana pakte per ongeluk een plaspil van zijn vrouw, in plaats
van de paracetamol die hij wilde pakken. Volgens ‘kamp Onana’ een domme fout, die volledig onbewust plaatsvond.
Deze pil is niet eens prestatieverhogend en wat heeft een
keeper eraan? Het antwoord daarop moet ik je schuldig blijven. Wat ik wel weet, is dat het op de dopinglijst staat omdat
deze pillen het gebruik van andere dopingsoorten kunnen
maskeren. De reden maakt niet uit, een regel overtreden is
een regel overtreden. Een schande voor de sport, voor eeu-
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wig schorsen, nooit meer terugzien in deze sport: dat zouden de commentaren wel zijn van de voetbalwereld na het
horen van dit nieuws. Maar niets is minder waar. Onana is
het slachtoffer, hij is een beetje dom geweest en mag een
jaar niet spelen en trainen dat is zielig! Het is zelfs zo erg
dat zijn teamgenoten als eerbetoon en steunbetuiging de
eerstvolgende wedstrijd het veld betreden in het keeperstenue van Ajax, met daarop de naam ‘Onana’.
Er zijn meerdere vreemde aspecten aan deze schorsing
en aan andere dopingschorsingen in de voetballerij. 1. De
strafmaat is nooit hetzelfde in de voetballerij. Ook niet bij
dezelfde misstap. De niet bekende Kevin van Essen werd
betrapt op hetzelfde middel als Onana en werd niet voor 1
maar voor 2 jaar geschorst (einde carrière voor van Essen).
2. In het voetbal wordt er ook naar de status van de persoon
gekeken: Diego Maradonna kreeg een minder hoge straf na
zijn tweede overtreding, vanwege zijn legendarische status.
3. De strafmaat in andere sporten is altijd hoger dan in het
voetbal.
Waar Onana een beetje dom is en voor een jaar geschorst
wordt (ten tijde van dit schrijven moet er nog uitspraak worden gedaan in het hoger beroep), werd Alberto Contador
voor een minuscule hoeveelheid clenbuterol voor twee
jaar geschorst. Overeenkomst: beide middelen werken niet
prestatieverhogend. Onana werd op 30 oktober ‘betrapt’ en
zijn schorsing werd begin februari bekendgemaakt. Alberto
Contador werd in 2010 ‘betrapt’ en zijn schorsing werd 2012
bekendgemaakt. Maar waar Contador zijn overwinningen,
die hij na de positieve test en de uitspraak moest inleveren
(o.a. de Tour de France en de Giro D’Italia), kon Onana wedstrijden spelen tegen o.a. Liverpool, Atalanta, FC Twente,
PSV, Feyenoord en AZ zonder enige sanctie voor Onana of
de club. Moet Ajax de Champions League-inkomsten verdelen over de andere clubs in Nederland?
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