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Voor u ligt de laatste editie van InVorm van ons jubileumjaar. Ook vindt  
u editie 5 van de jubileumbijlage. Een bijzonder jaar, waarin we als vv 
DES ons 100-jarig bestaan vierden. We hebben als redactie geprobeerd 
om in 5 edities van 20 jaar inzage te geven in onze roemrijke historie. 
Deze laatste editie van InVorm heeft weer een mooi aantal interviews 
met DES-leden. We hebben er weer een gevarieerde editie van gemaakt, 
met voor ieder wat wils. 
Deze editie is de laatste waaraan Martin Bronsvoort als redactielid 
een (vaste) bijdrage levert. Martin heeft een tijdje geleden al te kennen 
gegeven om eind 2022 te stoppen met de redactie van ons magazine. 
Martin heeft sinds het seizoen 2009-2010 deel uit gemaakt van de 
redactie. Martin, ook via deze weg alvast bedankt! 

We wensen u veel leesplezier en fijne feestdagen en alvast een gezond en 
sportief 2023. 
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De laatste loodjes van het jaar 2022 trekken voorbij. Tijd 
om even terug te blikken en stil te staan bij wat we alle-
maal hebben meegemaakt. Tijd om te genieten van mooie 
dagen, zoals de Kerstdagen en Oud en Nieuw en goede 
voornemens te bedenken voor het jaar 2023. Hoe anders 
was dat vorig jaar, toen opnieuw een lockdown van toe-
passing was, veel niet mocht en vooruitkijken heel erg 
lastig was. Zijn we dan bevrijd van corona? Nee, dat niet, 
maar vooralsnog lijkt het virus beheersbaar en zijn beper-
kingen niet aan de orde. 

We kunnen terugblikken op een fantastisch jubileumjaar 
en nog even nagenieten van alle mooie momenten. Wat 
hebben we genoten. Ook blikken we vooruit. Zoals ook tij-
dens de Algemene Leden Vergadering is toegelicht, is het 
voetballen bij een vereniging anders geworden. Zo ook bij 
onze club. Leden voelen minder verplichting om bij alle 
wedstrijden aanwezig te zijn. Waslijsten aan wekelijkse 
afmeldingen maken het bijzonder lastig alle wedstrijden 
op een acceptabele manier af te werken. De winterstop 
zal benut worden om te bekijken hoe verder, want dat er 
iets veranderd moet worden is voor iedereen wel duidelijk. 
Mede door incomplete teams en een groot aantal bles-
sures vallen de resultaten tegen. Zowel DES 1 als DES 2 
bivakkeert in de onderste regionen. We doen er alles aan 
om het tij te doen keren en zijn benieuwd naar de be-
zetting na de winterstop. De lichtpunten van het eerste 
competitiedeel moeten worden omgezet naar wedstrijd-
punten en dan zien we waar we eindigen. Ondertussen 
bouwen aan een nieuw DES 1 en zorgen voor voldoende 
doorstroming vanuit DES 2 en de jeugdteams zijn taken 
die prioriteit vragen. We vragen een ieder positief te blij-
ven in deze voor DES moeilijke tijd.

Ook op het gebied van vrijwilligers is er genoeg te doen. 
Nu de materialencommissie per 1 januari 2023 stopt, zoe-
ken we nieuwe mensen die toe willen treden tot deze be-

langrijke commissie. Het goede werk van de laatste jaren 
moet voortgezet worden. Het bestuur is met werving be-
zig, maar indien u zich geroepen voelt om hieraan invulling 
te geven kunt u zich natuurlijk melden bij een bestuurslid. 
Ook het onderwerp activiteiten, in de brede zin van het 
woord, behoeft de nodige aandacht. We organiseren vele 
activiteiten, die onder verschillende organisaties vallen. 
Zo beschikken we nu nog over een Activiteitencommis-
sie (A-com), een Supportersvereniging en een Jubileum-
commissie. Deze commissies hebben in 2022 met elkaar 
opgetrokken om aan alle activiteiten een juiste invulling 
te geven en zijn daarin bijzonder geslaagd. Nu is het taak 
de krachten te bundelen in één nieuwe commissie, waarin 
hopelijk veel huidige commissieleden zitting willen ne-
men, om er voor te zorgen dat de vele activiteiten goed 
geagendeerd worden en ook in toekomst doorgang kun-
nen vinden. Ook hiervoor geldt: als u zich geroepen voelt, 
kunt u zich melden. 

We sluiten het jaar af met bekende activiteiten, zoals de 
Kaartmarathon en het Shoarmatoernooi en starten het 
nieuwe jaar met een Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 ja-
nuari 2023. Het belooft een mooie receptie te worden met 
huldigingen van een aantal jubilarissen en te benoemen 
Leden van Verdienste (benoemingen zijn reeds bekrach-
tigd tijdens de Algemene Leden Vergadering). Als klap op 
de vuurpijl zal dan ons nieuwe pannaveld (afmeting 12 x 
25 meter) feestelijk in gebruik genomen worden. Een af-
sluiting met het uitspreken van dank aan alle vrijwilligers 
is dan ook zeer op zijn plaats.

Mede namens het Bestuur iedereen hele fijne feestdagen 
gewenst en een zeer voorspoedig, maar vooral gezond 
2023.

Voorzitter vv DES
Henny Broekman

van de
voorzitter
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Een open, positieve en 
hardwerkende DES-vrouw

Ellen Nieboer:

Dit is het laatste interview voor het magazine van ondergetekende. Ongeveer 20 jaar hebben jullie kunnen 
genieten van mijn inbreng in het clubblad of magazine. Dit interview staat in het teken van DES-topper Ellen 
Nieboer. Een open, positieve en hardwerkende vrouw. Ze is het eerste vrouwelijke bestuurslid van vv DES en 
heeft een onmisbare inbreng in 100 jaar DES gehad. Niet alleen bekend binnen vv DES, maar ook ver daarbui-
ten. Het is een eer om haar te interviewen.

Wie is Ellen?
Ellen trouwt in ’87 met Karst Nieboer. “We zijn super ge-
lukkig met elkaar”, Ellen lacht van oor tot oor. Karst werkt 
als directeur bij Volker Wessels Materieel en Logistiek en 
Ellen is een zzp-er in fotografie en zwemdocent bij het Ra-
vijn. Ellen en Karst hebben samen drie prachtige jongens.  

Thijs (29), Daniel(28) en Marc(27). Marc woont samen met 
Vera en Daniel woont samen met Milou. Milou is speelster 
van Dames 1. 

Ellen beschrijft zichzelf als de meest trotste moeder van 
haar kinderen en ziet haar schoondochters als eigen doch-

Iets wat je graag wilt, 
daar ga je voor
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week bij. Wetende dat ze daar nooit een prof in zal wor-
den heeft ze veel plezier in het spelletje. In de natuur, met 
zonsopkomst en een goeie slag van haarzelf of een ander 
is gewoon machtig genieten. In 2021, op 14 april, sloeg El-
len haar eerste en naar verwachting haar laatste hole in 
one! “Dat blijft je bij .” Daarnaast gaat ze jaarlijks graag 
met het gezin skiën. Ellen 
komt dan meestal als laat-
ste de berg af en tegelijkertijd 
blijft ze het een leuke sport 
vinden. Verder vindt ze het 
leuk om te schilderen, te te-
kenen, yoga te doen en paard 
te rijden. Als daar dan nog tijd 
voor overgebleven is.  

Van haar hobby fotografie 
heeft ze haar werk kunnen 
maken. Ze fotografeert veel sport bij vv DES, families, trou-
werijen, geboortes, maar ook begrafenissen. De ruwe fo-
to’s worden eerst bewerkt en vervolgens overgedragen. De 
mooiste foto’s krijgen een speciaal mapje. 

De vraag naar foto’s op begrafenissen is groeiend. 
Steeds vaker komt het voor dat mensen iets tast-
baars willen hebben in de vorm van foto’s van hun

dierbare die er niet meer is. Regelmatig gebeurt het 
dat een foto gemaakt door Ellen op de kist komt te 
staan. Ze is dan erg blij omdat deze foto blijkbaar zo’n 
emotionele waarde voor de familie heeft.  Foto’s ma-
ken tijdens een uitvaart is dan ook geen vanzelfspre-
kendheid. Het is een zware en emotionele dag. Ellen
probeert dan momenten van verbinding, van warmte en 

liefdevolle blikken, of een te-
der gebaar vast te leggen. 
Ellen vindt dat foto’s kunnen 
helpen bij het verwerkings-
proces van verdriet en rouw. 
Foto’s zijn dan een blijven-
de herinnering waardoor je 
getroost kunt worden. Een 
dankbare taak als fotograaf 
om daaraan bij te dragen. 

De link met vv DES
Ellen heeft zelf geen voetbalcarrière. Door Karst is ze in 
aanraking gekomen met vv DES. Toen ze elkaar leerden 
kennen speelde Karst de eerste paar jaar in het vlaggen-
schip. Hij was een geweldig goede speler, tactisch sterk en 
hij overzag het spelletje. Ellen en Karst gingen een week-
end weg en Karst belandde de week erop in het tweede. 
Dat was dus de schuld van Ellen . Daarna kwam Karst in
aanraking met heftige knieoperaties en dat betekende het 
einde van de carrière van Karst. 

ters. “Ik houd van ze en ik ben trots op hoe ze in het le-
ven staan en hoe ze daar invulling aan geven”, bloost El-
len. Zelfs de interviewer is onder de indruk van deze mooie 
woorden. Als moeder is ze altijd uitgegaan van wat de kin-
deren zelf willen en kunnen om hun geluk na te streven. 
Thijs heeft als kind meer ondersteuning nodig gehad i.v.m. 
zijn beperking. Thijs hebben ze altijd positief gestimuleerd 
en gekeken naar wat er wél mogelijk was. Zo is Thijs nu 
trotse bezitter van zijn brommerrijbewijs. “Iets wat je 
graag wilt, daar ga je voor. Om vervolgens te kijken hoe je 
dat op een zo’n mooi mogelijke manier kunt bewerkstelli-
gen”, aldus Ellen.
Ellen voelt geluk. Terwijl geluk voor iedereen anders is, is 
het voor Ellen een kostbare en fijne emotie. Ze gaat zelfs 
nog een stukje verder: “Je kunt hier zelf ook invloed op uit-
oefenen op de manier hoe jij denkt en hoe je hierop acteert.” 

Een mooi voorbeeld is dat Marc op een gegeven moment 
naar het atheneum kon, maar koos voor de havo. Een be-
wuste keuze, want hij wilde niet alleen studeren, maar ook 
nog vrije tijd doorbrengen met leuke dingen doen. Ellen 
vindt dit prachtig: “Het geluk zit niet in de hoogte van de 
opleiding, maar in de manier waarop jij invulling geeft aan 
die opleiding.” 

Werk en hobby
Ellen heeft jaren als activiteitenbegeleidster op Krönnen-
zommer gewerkt. Daar heeft ze veel geleerd over hoe je 
met mensen om moet gaan en respect dient te hebben 
voor deze doelgroep. “Een mooie anekdote die me altijd bij 
is gebleven: een man woonde op Krönnenzommer en was 
in de laatste fase van zijn leven. Hij wilde nog graag een 
paar dagen weg met zijn vrouw naar Ootmarsum, omdat 
ze daar altijd naartoe gingen op vakantie.” Ellen, zo warm 
en betrokken als ze is, kon zich goed voorstellen dat dit een 
prachtige laatste vakantie voor deze man kon zijn. Om het 
verzoek in te willigen kreeg Ellen akkoord van de directie 
en zette ze het weekend voor deze bewoner in werking. 
“Nooit zal ik hun blije gezichten vergeten en hoe ze geno-
ten hadden van dit weekend”, daar wordt Ellen nu blij van. 
Uiteraard is dit geen standaard dienstverlening van Krön-
nenzommer, maar door te kijken in mogelijkheden is het 
dan toch mooi gelukt. 

Op zit moment is Ellen zwemdocent voor mensen vanaf 
40 jaar. De groepslessen variëren van aquafit tot fanatiek 
zwemmen. Zelf is ze ook heel sportief. Ellen is veel in de 
sportschool te vinden om daar o.a. body balans uit te oe-
fenen. Sinds enkele jaren golft ze er ook een paar keer per 

Ik ben trots en 
gelukkig dat ik heb 

geholpen om het 
G-team op te zetten
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Wat er daarna gebeurde greep haar enorm aan. De enorme 
verbondenheid met zo’n grote groep DES-vrienden, die een 
prachtig afscheid hadden georganiseerd voor Daan. Dat is 

met geen pen te beschrijven. Dat maakt vv DES ook zo’n 
oneindig warme verbonden club, waar verdriet en plezier 
samengaan. Het voetbal verbroedert. De afscheidswed-
strijd voor Daan, met opdruk van zijn naam op het shirt, en 
met zijn ouders en broer die bij deze wedstrijd langs de lijn 
stonden bezorgde Ellen kippenvel en een brok in haar keel. 

En dan nog even dit?
Soms wordt er gepraat over fusies of samenwerking met 
andere clubs. Ellen heeft wel eens gezegd dat de Zweef en 
vv DES elkaar ook kunnen versterken in plaats van te be-
concurreren. Dit betekent niet dat je als gehele vereniging 
de samenwerking dient op te zoeken. Je kunt ook denken 
aan bepaalde teams. Denk dan aan bijvoorbeeld het da-
mesvoetbal of de groep onder de 21e jaar. Ellen benadrukt: 
“Plezier moet wel bovenaan blijven staan!” 

Het vlaggenschip gaat een moeilijk seizoen tegemoet. “Ho-
pelijk blijven ze in de derde klas”, zegt Ellen. Tegen SVVN 
hebben ze wel laten zien dat ze het met elkaar kunnen.

Beste Ellen, bedankt voor het interview, de samenwerking 
en het leuke gesprek. Het is altijd fijn en een inspiratie om 
samen met jou dingen te bewerkstelligen. 

MBAlle drie de jongens zijn ook bezeten van voetbal. De week-
enden waren dus gevuld met voetbal en Ellen heeft vre-
selijk veel tijd rondom het veld doorgebracht. Zo speelt 
Thijs vanaf de oprichting van het G-team (2006) al bij vv 
DES. Marc doorloopt de gehele jeugd bij DES en voetbalt 
jarenlang in het eerste en Daniel heeft het geschopt tot FC 
Twente, PEC Zwolle en zit de laatste jaren in het eerste van 
de Zweef. Zouden Marc en Daniel ooit nog samen op het 
hoofdveld van Gagelman spelen?

Ellen betekent veel voor vv DES. Simpelweg omdat ze veel 
gedaan heeft, altijd betrokken is en niet te beroerd is om 
een stapje harder voor een ander te zetten. Het mooiste 
wat ze heeft gedaan voor onze club is het opzetten van het 
G-team. Binnen de gemeente Hellendoorn zijn wij vandaag 
de dag sinds 2006 nog steeds het enige G-team. En wat 
een TOPtrainers heeft deze groep in al die jaren tot zijn 
beschikking: trainers die elke week weer motiveren op een 
duidelijke en vooral ook op een humoristische manier. Het 
G-team is niet meer weg te denken uit de vereniging en 
mag zeker gezien worden als een volwaardig elftal. Ieder-
een is welkom en iedereen mag meedoen, of je nu 64 of 9 
jaar jong bent. Elke zaterdag traint deze groep van 9:00 tot 
10:00 uur op het hoofdveld. “Ik ben trots en gelukkig dat ik 
heb geholpen om dit op te zetten”, zo blikt Ellen terug. 

In 2014 vraagt Herman Winkels of ze wil toetreden tot het 
bestuur. Een paar vergaderingen verder wordt Ellen be-
stuurslid activiteiten en kantine. In de algemene ledenver-

gadering in 2014 wordt ze het eerste vrouwelijke bestuurs-
lid van vv DES. Acht jaar lang zet ze zich met hart en ziel 
in voor de kantine en activiteiten binnen de vereniging en 
heeft ze met super veel plezier zitting genomen in het be-
stuur. Dankbaar en trots dat ze een steentje heeft bij mo-
gen dragen aan een DES, dat klaar is voor de toekomst. 
“Het mooiste is misschien wel dat ik dit mocht doen met 
een groep mensen die een rood-zwart hart hebben en er 
alles aan doen om vv DES gezond te houden en waar mo-
gelijk te laten groeien.” 

Het hoogtepunt van Ellen bij vv DES is zonder twijfel het 
100-jarige bestaan van DES. De interviewer kan dan ook 
uit eigen ervaring zeggen dat Ellen er bijzonder veel tijd 
en energie in heeft gestoken om met name de feestweek 
tot een succes te maken! We zagen elkaar nog vaker dan 
onze eigen partners. De volgende opmerking in de feest-
week van Ellen is veelzeggend: “Ik heb even geen tijd om 
ziek te worden, dus ik gooi er even een paar paracetamol 
in!” Man man man, wat een tijd en energie ging hierin zit-
ten. En wat hebben we dit jaar en in de feestweek, samen 
met 700 leden genoten van alle activiteiten en festiviteiten. 
Een onvergetelijke week, waar we enorm blij en plezierig op 
terugkijken. 

Het dieptepunt is het overlijden van Daan Wolfkamp. Zo’n 
jonge jongen die door een noodlottig ongeval overleden is. 

Naam:   ELLEN NIEBOER

Burgerlijke staat:  gehuwd met Karst (’87) en 

  3 Kinderen Marc(27), Daniel(28) 

  en Thijs(29).

Beroep:   fotograaf zzp en zwemdocent 

  bij het Ravijn.

Hobby’s:   fotografie, schilderen en paardrijden.

Favoriete drankje:  rode wijn en thee.

Favoriete club:  vv DES en vooral het G-team. 

  In de tijd van Gerald Vanenburg 

  ook PSV. 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 21 november nam Ellen afscheid als bestuurslid van vv DES. Tijdens deze 
vergadering werd ze door de aanwezige leden benoemd tot lid van verdienste van vv DES. Tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie op 7 januari aanstaande zal ze hiervoor in het zonnetje worden gezet.
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Al meer dan 70 jaar 
lid van vv DES

Jannes Mensink:

Op donderdagavond 29 september 2022 werd tijdens de reünie in de week van het 100-jarig jubileum Jannes 
Mensink gehuldigd voor zijn 70-jarig lidmaatschap van vv DES. Door de coronabeperkingen van de afgelo-
pen jaren is deze huldiging uitgesteld, Jannes is namelijk op 1 juli 1951 lid geworden en had dus in 2021 al 
gehuldigd moeten worden. Snel rekenwerk leert dat Jannes bijna 3/4 deel van onze rijke clubhistorie heeft 
meegemaakt. 

13

Dit is het moment om meer te weten te komen over Jannes.

Op 27 augustus 1943 werd Jannes geboren aan de Boom-
cateweg 93 te Nijverdal. Hij is de oudste zoon uit een gezin 
van 3 kinderen, zijn jongere broers zijn Geerhard en Her-
man. Hier groeien zij op en brengen ze hun jeugd door. 
Mede doordat vader een gepassioneerd voetballiefhebber 
en lid van vv DES is gaan de 3 broers ook allen bij vv DES 
spelen, Jannes wordt op 1 juli 1951 op 8-jarige leeftijd lid 
van onze vereniging. 

Jannes:  Mijn eerste actieve jaren als speler waren nog op 
het terrein van de huidige AH aan de Spoelerstraat. Mijn 

eerste paar voetbalschoenen, met houten klosjes onder de 
zolen, kreeg ik van Jan Freie. Rond de periode dat ik in de 
B-junioren (nu JO17) kwam, verhuisden wij naar het huidige 
sportpark Gagelman in het Doktersbos. Ik kan me zelfs nog 
herinneren dat ik meegeholpen heb om de fundering uit te 
graven van het eerste kleed- en wasgebouw boven in het 
Doktersbos. De jeugdelftallen heb ik tot en met de A-ju-
nioren doorlopen met generatiegenoten zoals Herman van 
Keulen, Piet Calkhoven en Rini Poelakker. 

Op zijn 19e maakt Jannes zijn debuut in de hoofdmacht van 
vv DES. Tussen 1962 en 1972 zal hij 135 officiële wedstrij-
den spelen in het rood-zwart. 

DES 1 1964-1965
Staand vlnr: Kas Woudsma, Ben van der Velden, Arie Tuller, Henk Slettenhaar, Jans Eenkhoorn, Jannes Mensink, Karel 
Meijer, Teunis de Leeuw, Gerard Hubers (trainer) Gehurkt vlnr: Rini Poelakker, Henk Boensma, Herman Mensink, Dick 
Mondeel, Cor Waas, Henk Westenberg (grensrechter) 13
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Jannes: in 1968 ben ik getrouwd met Diny, komende maand 
vieren we ons 54-jarige huwelijk. De eerste 2 jaar hebben 
wij in een zomerhuisje aan de Boomcateweg gewoond. Dit 
was in die tijd vrij normaal, want een huis was nog niet di-
rect te betalen. Hier is ook onze dochter Gerlinde geboren. 
In 1971 zijn wij met ons drieën verhuisd naar ‘n Oaln Diek 
(Willem Kloosstraat). Hier zijn onze beide zoons, Martijn en 
Gerben geboren. Dit was destijds een nieuwbouwwijk waar 
veel jonge gezinnen kwamen te wonen. Hier hebben wij 27 
jaar met heel veel plezier gewoond. 

Vanaf mijn 15e jaar ben ik onafgebroken in dienst geweest 
bij Nijverdal Ten Cate. Ik heb hier in het laboratorium van de 
ververij van de Oale Bleeke gewerkt. Ik was medeverant-
woordelijk voor de juiste samenstelling en uitvoering van 
de kleuren. Vele (kilo)meters doek, vooral tentdoek heb ik 
door de jaren heen voorzien van kleur. De locatie aan de 
P.C. Stamstraat was voor mij heerlijk dicht bij huis, ik heb 
hier dan ook jaren met plezier gewerkt. In 2005 ben ik met 
de VUT gegaan, na 47 dienstjaren.

Dat betekent dus veel vrije tijd, had u naast voetbal al an-
dere hobby’s?

Jannes: reizen is wel een tijdsbesteding die wij samen heb-
ben opgepakt nadat ik gestopt ben met werken. Vroeger 
ging we als jong gezin naar de camping in Zeeland. Toen 
de kinderen ouder werden verlegden we onze grenzen: 
o.a. toenmalig Joegoslavië, Oostenrijk, Zwitserland, Frank-
rijk en Spanje bezochten wij met tent of vouwwagen. Met 
ons tweeën hebben wij vervolgens de vliegreizen ontdekt, 
vooral Azië hebben wij veel bezocht. Geweldige reizen naar 
Thailand, Indonesië en Vietnam. In Vietnam vond ik het in-
drukwekkend om de overblijfselen van de Vietnamoorlog 
te bezoeken. Maar ook de reis naar de Molukken zullen we 
niet snel vergeten. Tijdens het 65-jarig bestaan zijn wij met 
een groep uit Nijverdal daarnaartoe geweest. Omdat ik met 
meerdere Molukkers heb gevoetbald vroeger was dit voor 
Diny en mij een hele mooie ervaring.

Naast het reizen fietsen Diny en ik ook nog regelmatig 
wanner het weer het toelaat. Vissen heb ik ook nog een 
tijdje gedaan, alleen door mijn slechte knie kan ik dit helaas 
niet lang volhouden. Verder kijk ik natuurlijk graag voetbal 
op tv, ESPN staat hier regelmatig aan. Ik volg al het voetbal 
dan ook graag. De grote wielerrondes vind ik ook mooi om 
op tv te volgen. Als “laatste” hobby noem ik mijn kleinkin-
deren: heerlijk tijdverdrijf wanneer we samen zijn.

Kinderen: 1 dochter en 2 zonen, waarvan de middelste Mar-
tijn actief voetballer is geweest. Alleen heeft hij nooit in het 
rood-zwart gespeeld, kun jij dit eens uitleggen?

Jannes: wij woonden in de wijk ‘n Oaln Diek op steenworp 
afstand van de Pr. Bernhardschool. Deze wijk grenst aan ’t 
Lochter waar SVVN gevestigd was. Al zijn vriendjes speel-
den bij SVVN en wij hebben hem daar ook naar toe gedaan. 
Ik zag het niet zitten om hem in z’n eentje naar de andere 
kant van Nijverdal te laten gaan. Hoewel mijn hart op Ga-
gelman bij vv DES ligt, vond ik dat Martijn in zijn eigen om-
geving moest blijven. Natuurlijk had ik hem ook wel graag 
in het rood-zwart willen zien spelen, maar ik ben er wel 
trots op dat hij als voetballer het 1e elftal van de Volhar-
ding heeft gehaald. Heel eerlijk gezegd denk ik dat hij met 
zijn voetballende kwaliteiten beter bij vv DES had gepast.

Leverde dit in de jaren ook nog wel eens strijd op thuis?

Jannes: onderling was er niet veel strijd thuis, dit werd 
meer door buren en vriendjes van Martijn gevoerd. Op onze 
schutting stond op een geven moment: “Rot DES”. Hier 
hebben Diny en ik wel om moeten lachen, we zagen de hu-
mor er wel van in. Andersom zei ik vaak tegen de vriend-
jes van Martijn dat ik geen “gruun volk op de keuk’n” wou 
hebben. Hier bleef het dan ook wel bij. Wanneer hij tegen 
vv DES moest spelen dan hoopte ik natuurlijk wel dat WIJ 
zouden winnen. Ik blijf toch een DES-man.

Naast vader van 3 kinderen, ondertussen ook opa van 4 
kleinkinderen.

Jannes: vanuit de A-junioren kwam ik eerst in het 
2e elftal terecht. Destijds speelde vv DES zater-
dag 2e klasse, het op 1 na hoogste amateurni-
veau (vergelijkbaar met de huidige 2e divisie). 
Het 1e elftal bestond destijds uit ervaren spe-
lers, daar kwam je als jeugdspeler niet zomaar 
tussen. Vanaf het seizoen ‘62/’63 kwam ik als 
linksback in het elftal en ik heb hier 10 jaar lang 
in gespeeld. Van die 10 jaar hebben Geerhard, 
Herman en ik er 6 samen in één elftal gespeeld.  
Voor zover ons bekend is dit vrij uniek binnen 
de geschiedenis van onze vereniging. Vori-
ge seizoen speelden de gebroeders Mensink 
(Sven, Twan en Quint) ook een paar keer ge-
zamenlijk in DES 1, maar de reeks wedstrij-
den in de jaren ’60 en ’70 die jullie samen 
speelden zal niet snel overtroffen worden.

Jannes: dit is ook wel iets waar wij trots op 
zijn, vooral ook omdat we destijds een sta-
biele 2e klasser waren. We speelden tegen 
gerenommeerde clubs als Urk, Staphorst, 
ACV Assen en stonden zelf ook in de regio 
bekend om ons team. Ik heb nog samen-
gespeeld met Kas Woudsma, maar ook 
met Hannis Joel, Cornelis Waas, de ge-
broeders van de Velden, Karel Meijer en 
Theunis de Leeuw. Wat dat betreft heb 
ik met heel veel goede spelers mogen 
spelen. In die tijd speelden we ook altijd 
voor grote aantallen publiek. Ik kan mij 
vooral wedstrijden uit en thuis herinne-
ren tegen Excelsior’31 uit Rijssen. Met 
gemak stonden er dan tussen de 4000 
en 5000 man langs het veld. Het fana-
tisme was in die jaren ook groot, de 
spandoeken hingen dan bij De Budde 
over de weg om ons aan te moedigen.

Begin jaren ’70 pendelde ik tussen het 
1e en 2e elftal, ik kan mij nog herinne-
ren dat ik met het 2e elftal een kampi-
oenschap heb behaald in Rijssen. Het 

exacte jaar weet ik 
niet meer, wel dat dit 
het enige echte kam-
pioenschap was dat ik 
in teamverband heb 
mogen vieren.

Hoe zag uw (jonge) le-
ven er naast de voet-
bal/vv DES verder uit?

Bij DES is er 
meer dan 

alleen maar 
voetbal
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Jannes: dat klopt, ons oudste kleinkind is alweer 27, de 
jongste is 8. Ook hierbij merken we dat de tijd voorbijschiet, 
maar we proberen er zoveel mogelijk van te genieten. De 
zoon van Martijn is 11 jaar oud en voetbalt ook. Omdat 
hij in Oosterbeek woont kan ik hem niet iedere week zien 
spelen omdat de aanvangstijden ’s ochtends vroeg zijn, dat 
vind ik wel jammer. Ook gaan we bij de andere kleinkinde-
ren (korfbal) kijken. Het maakt niet uit welke sport ze beoe-
fenen, opa en oma zijn trots op ze! 

Nu begreep ik dat de aanhang van de kleindochters ook 
voetbalminded zijn?

Jannes: beiden zijn actief, de ene is scheidsrechter op hoog 
niveau (Tweede & Derde divisie) en is ook al 4e official ge-
weest bij een wedstrijd van Heracles Almelo in de Keuken 
Kampioen divisie. De andere is John van Klompenburg, 
onze eerste keeper van vv DES 1. Ik heb al een paar jaar 
geprobeerd hem bij ons te krijgen. Vorig seizoen kwam er 
een plek vrij en ik vind het mooi dat hij nu bij DES speelt.

Zaterdagmiddag is echt mijn voetbalmiddag, alle thuiswed-
strijden van het 1e elftal en uit tegen SVVN en Hellendoorn 
ben ik aanwezig. Wanneer DES verder weg speelt, dan ga ik 
ook wel eens bij Hulzense Boys of SVVN kijken. 

Een jubileum van 70 jaar lidmaatschap is nog maar 2x eer-
der behaald, alleen Jan Calkhoven was in 2014 75 jaar lid, 
Jacob Calkhoven werd in 2019 zelfs voor 80 jaar lidmaat-
schap gehuldigd. Hoe hebt U dit beleefd?

Jannes: om eerlijk te zijn? Het had voor mij niet per se ge-
hoeven… ik sta namelijk niet zo graag in het middelpunt 
van de aandacht. De avond van de reünie was prima ge-
organiseerd, nogmaals complimenten hiervoor. Natuurlijk 
ben ik wel trots dat ik al zo lang lid ben, vv DES is toch mijn 
club. Ik heb ook nooit de behoefte gehad om weg te gaan, 
overal is wel eens wat, maar ik voel mij hier goed. Het voelt 
een beetje als thuiskomen, ik ben hier op mijn plek!

Wie of wat is u in de lange periode van 70 jaar lidmaatschap 
het meeste bijgebleven?

Jannes: voetballend gezien is dat Cornelis Waas, een 
pracht voetballer, linkspoot met een verfijnde techniek. 
Door menigeen over het hoofd gezien, hij speelde in het 4e 
elftal totdat Henk Twilhaar de voetbalcommissie op hem 
wees. Henk Twilhaar was overigens ook een markant fi-
guur binnen vv DES, op een of andere manier had hij overal 
connecties en ingangen. Wat het bestuur niet voor elkaar 
kreeg, regelde Henk in z’n eentje. Vooral bij de gemeente 
wist hij zijn wegen en paden en hij heeft zo veel voor DES 
voor elkaar gekregen.   

Naast het sportieve deel zijn het vooral de mensen met wie 
we in de loop der jaren een band hebben opgebouwd bijge-
bleven. Bijvoorbeeld Hans Kottier, hij is wel een van de figu-
ren die mij het meeste zal bijblijven. Naast dat mijn vrouw 
en ik buiten het voetbal goed bevriend waren met hem en 
zijn vrouw Diny, was hij als speler al bijzonder: wanneer hij 
buitenspel stond, ging hij plotseling gestrekt op de grond 
liggen, liet het spel doorgaan en kwam razendsnel weer 
omhoog om mee te doen. Deze actie heeft hem en ons vaak 
voordeel opgeleverd. Op latere leeftijd heb ik nog samen 
met Hans, mijn broer Herman en vele anderen, waaronder 
Jan Berg, Joop v/d Broeke, de gebroeders Van Keulen en de 
gebroeders Fransen in het veteranenteam gespeeld. Onder 
leiding van Jan Ekkel hadden wij in die tijd een mooi team 
bij elkaar, vooral de derde helft en de teamuitjes incl. vrou-
wen waren altijd reuze gezellig.

Wat ook kenmerkend is voor vv DES: de fles wijn die ik sinds 
mijn 75e verjaardag jaarlijks gebracht krijg door Willem de 
Vries. Dit soort attenties geeft aan dat er meer is dan alleen 
maar voetbal.

JE

Een teamuitje!
Samen met jouw (voetbal) vrienden

Babbels is een unieke locatie voor elke

gelegenheid. Of het nu gaat om een

teamuitje, verjaardag, jubileum of

bedrijfsborrel. Wij passen onze

arrangementen aan op jouw wensen.

Boek bij ons jouw eigen privé café! info@babbels-nijverdal.nl

De Joncheerelaan 29, Nijverdal

voor elk
moment

De sfeervolle plek

Specialist in kunststof kozijnen

- Overkappingen
- Rolluiken/screens
- Dakkapellen

- Dakkapel renovaties
- Gevelbekleding
- Dakranden
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OP HET GEBIED VAN DRANK BENT U
BIJ ONS TREFZEKER!

MAXIMASTRAAT 10 NIJVERDAL. BIJ BESTEDING VAN 25 EUOR KRIJGT U VAN ONS EEN UITRIJKAART VAN DE PARKEERGARAGE.

Trotse sponsor van DES en
Uw specialist in dranken:
 Ruim assortiment wijn
 Meer dan 160 soorten speciaalbier
 Meer dan 280 soorten whisky

MOODSOCKS.NL

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

BEAR OPTIMA WOOD 
“WE HALEN ERUIT WAT ERIN ZIT”

Sponsor in beeld:

Zo in de week voorafgaand aan een toernooi waar heel veel 
over gesproken is, pakken we de draad weer op. De één kijkt 
ernaar uit en de ander kijkt principieel niet. Het WK in Qatar 
staat op het punt van beginnen. Tijd dus voor een laatste 
editie van het seizoen, eh ik bedoel van het jaar. Toch best 
bijzonder, zo’n wereldkampioenschap voetbal in het najaar. 
De afgelopen jaren maakten we ons druk om een mogelijke 
lockdown, het wel of niet doorgaan van de intocht van de 
goedheiligman en zijn knechten en zelfs het algehele vuur-
werkverbod. Helaas (of gelukkig) zijn deze thema’s niet of 
nauwelijks meer onderwerp van gesprek. Thema’s die de 
media bezighouden zijn, naast de veelbesproken wereld-
kampioenschappen voetbal in de kleine oliestaat, de vluch-
telingencrisis, energiecrisis, stijgende grondstofprijzen en 
personeelstekorten en niet te vergeten de oorlog in Oekraï-
ne. Dit zijn ook thema’s die veel ondernemers bezighouden.

Voor het laatste nummer van 2022 mocht ik wederom op 
pad, om in gesprek te gaan met één van deze ondernemers. 
Onze prachtige vereniging mag trots zijn op een geweldige 
groep sponsoren. Bedrijven die onze club een warm hart 
toedragen en er mede voor zorgen dat we er als vereniging 
netjes bij lopen ener  financieel goed voor staan. Sommige 
sponsoren hebben zich recent aan onze vereniging verbon-
den en andere sponsoren zijn al decennia lang sponsor van 
vv DES. Zo ook het bedrijf Bear Optima Wood.  

DE DES-FIETS
Op een prachtige woensdagmiddag in november pakte ik 
mijn inmiddels befaamde DES-fiets (jubileumeditie) uit de 
fietsenstalling van huize Fransen. Bekenden van mij weten 
dat een gemiddelde rijwielhandel in Nijverdal minder fiet-
sen heeft dan de garage van huize Fransen. 2 racefietsen, 
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Hoge standaard
Over de standaard is Nancy heel duidelijk. “De standaard 
is heel hoog. We vragen veel van onze mensen, maar daar 
krijgen ze ook veel voor terug. We kunnen onderscheidend 
zijn doordat we het vingerlassen als corebusiness hebben. 
Concurrenten doen het erbij. Wij hebben daardoor echt 
kennis van zaken en onze mensen ook. Technisch kun-
nen we alles met ons product, waarbij foutvrij een must 
is.” De klanten zijn o.a. bedrijven in de houthandel en 
timmerfabrieken. Enkele jaren terug heeft Bear Optima 
Wood de productiecapaciteit verdubbeld. Men heeft nu 
de visie om binnen een aantal jaren de capaciteit vier 
keer zo groot te hebben. Ze willen marktleider op het 
gebied van vingerlassen blijven. Met het jonge team dat 
ze nu hebben kunnen ze nog jaren vooruit. “We zullen 
uiteraard gaan kijken hoe we verder kunnen automati-
seren. Kennis is schaars en die moeten we wel borgen. 
Ons motto is “We halen eruit wat erin zit!” Onze men-
sen zijn betrokken en enthousiast over hun werk en 
zijn trots op het bedrijf. Ook zij stralen ons motto uit. 
We willen met onze mensen blijven groeien en er uit 
halen wat er in zit. We doen dit samen en daarvan 
is iedereen binnen dit bedrijf doordrongen.” Nancy 
maakt de vergelijking met een voetbalelftal: “Iedere 
speler heeft zijn taken en verantwoordelijkheden. 
Iedere speler is even belangrijk. Ze hebben veel vrij-
heden en er zijn mogelijkheden om door te groeien. 
Je moet er wel wat voor doen, je zult er zelf ook uit 
moeten halen wat erin zit.” Wat me wel duidelijk 
is, is dat het werk hier fysiek zwaar is en daar-
bij kost het, zoals eerder aangegeven, een flinke 
tijd om ingewerkt te raken. “Ons team bestaat uit 
een groep zeer loyale krachten. Doordat het werk 
zwaar is en er veel kennis bij het team zelf zit, zal 
Bear Optima Wood kijken hoe ze kunnen roboti-
seren en automatiseren. Dit zorgt ervoor dat de 
mensen dit werk fysiek kunnen blijven doen en 
dat daardoor de kennis in huis blijft.” 

Lokaal betrokken
Bear Optima Wood is een lokaal gericht be-
drijf. Leveranciers worden veelal lokaal ge-
zocht. Uiteraard komt het hout van over de 
hele wereld, maar de bouw van een deel van 
de machines regelt men zeer lokaal. “Buur-
man Metal heeft deze machines tot nu 
toe voor ons gebouwd. Ook onze hovenier 
is een lokaal bedrijf.” Bear Optima Wood 
hecht veel waarde aan de lokale betrokken-
heid. Ze sponsoren voetbalvereniging DES 
al vanaf de start van het bedrijf. Ten tijde 
van de overname door de Schoonderwolf 
Groep is dit sponsorschap gewoon door-
gegaan. 

5 mountainbikes, een crossfiets, 5 toerfietsen en natuur-
lijk de DES-fiets. In diezelfde schuur staat ook een tafel-
tennistafel (weliswaar opgeklapt), een opblaasbare jacuzzi 
(buiten gebruik i.v.m. diezelfde hoge energieprijzen), een 
koelkast voor de feestjes (en die zijn er veel), een voorraad 
bier (voor de hele straat), gereedschap voor de tuin (inclu-
sief motormaaier en een ouderwets drukkertje, voor als 
de motormaaier defect is), winterbanden, kussentjes (heel 
veel kussentjes) en hout, heel veel hout. Nee geen hout 
om te stoken (dat ligt in het houthok), maar voor het geval 
dat… (panlatten, balkjes, planken, palen voor je weet maar 
nooit). Dus zo makkelijk als ik zeg dat ik de DES-fiets uit de 
schuur pak, zo’n karwei heb ik er werkelijk aan. Maar als 
trotse bezitter van dit stalen ros kan ik het niet over mijn 
hart verkrijgen om de ‘normale’ fiets te pakken.  Gelukkig 
is het prachtig weer en kan ik genieten van de mooie fiet-
stocht naar het Industrieterrein ’t Lochter (stieterein zoals 
we vroeger zeiden). 

Van assistent tot het runnen van de tent
Achter op het industrieterrein, aan de Rudolf Dieselstraat 
is Bear Optima Wood gevestigd. Sinds 1996 timmert dit 
bedrijf aan de weg. Dick Berentschot, de oorspronkelijk 
oprichter van het bedrijf, heeft inmiddels een stapje terug 
gedaan. Nancy Belshof zwaait inmiddels de scepter. In 
2009 is ze via via (lees Gerlinde Berentschot) als assisten-
te van Dick gestart. De eerste jaren heeft ze zeer intensief 
met Dick samengewerkt en met hem meegelopen en zat 
ze soms letterlijk bij hem aan het bureau. In die tijd heeft 
ze het bedrijf en de houtwereld leren kennen. Dick Berent-
schot heeft inmiddels Bear Optima Wood verkocht aan de 
Schoonderwolf Groep. Nancy heeft als adjunct-directeur de 
dagelijkse leiding 

Het prachtige pand aan de Rudolf Dieselstraat heeft aan de 
straatzijde een grote werkplaats/magazijn en aan de kant 
van de Wierdenstraat een prachtig kantoor. Beide zijden 
stralen kwaliteit uit. De kwaliteit die past bij een bedrijf als 
dit. Aangezien ik niet dagelijks op dit gedeelte van het ‘stie-
terein’ kom, was het voor mij even zoeken waar de ingang 
van het kantoor is. Met mijn rode fiets reed ik voorzichtig 
langs de werkplaats, waar ik behendig een heftruck ont-
week. Al snel viel me de witte A-klasse op die naast het 
bedrijfspand stond. Mijn aanname was dat dit de auto van 
Nancy moest zijn en dat daar waarschijnlijk ook de ingang 
van het kantoor zou zijn. Mijn aanname van de ingang was 
juist, de aanname van de A-klasse heb ik niet getoetst. 

Bij binnenkomst werd ik hartelijk begroet door Nancy, die 
net uit een meeting kwam en het tv-scherm dat ze daarbij 
gebruikt had aan de kant schoof. Ondanks een broer, die 
van beroep meubelmaker is, een oom die als de bomen-
dokter van Nijverdal bekend staat en mijn eigen houtvoor-
raad na, heb ik niet heel veel verstand van hout. Toch bleek 

na de hartelijke ontvangst door Nancy al snel dat er enkele 
raakvlakken waren. Nancy heeft in een grijs verleden bij de-
zelfde werkgever gewerkt als ik en daar konden we al snel 
het ijs mee breken. 

Wie is Nancy?
De uit Haaksbergen afkomstige Nancy woont samen met 
haar vriend, die als ondernemer in de entertainmentwereld 
flink aan de weg timmert. Hij levert dj-shows, dinershows 
en theatershows. Daarnaast schrijft hij het verhaal voor 
o.a. de theatershow van Kareltje en Jasmijn. Samen heb-
ben ze een zoontje Timon van 4. Het ondernemerschap is 
Nancy dus niet vreemd en thuis wordt er dan ook niet raar 
opgekeken als er op onorthodoxe tijden nog met collega’s 
gebeld wordt.

Wat is vingerlassen?
Bear Optima Wood is het bedrijf voor vingerlassen. Maar 
wat is nou vingerlassen? Hiervoor had ik uiteraard even Wi-
kipedia geraadpleegd. Een vingerlas is een houtverbinding 
van twee stukken hout door middel van twee in elkaar pas-
sende freesfiguren in de vorm van een vinger, vrijwel altijd 
in combinatie met de toevoeging van lijm. Het type lijm is 
afhankelijk van het product. 

Hout is dus de grondstof waarmee men werkt. Werken 
met deze grondstof vraagt heel wat vakkennis. Kennis die 
je niet zo even oppikt in de schoolbanken. Nancy is in de ja-
ren dat ze nu bij Bear Optima Wood werkt expert geworden 
op het gebied van hout. Johan is de technische man in het 
bedrijf. Haar baan is echt een duobaan, waarbij ze veel aan 
Johan heeft en andersom hopelijk ook. Hout is van zich-
zelf al heel dynamisch, de ontwikkelingen rondom hout zijn 
dat al helemaal. Het vergt dan ook veel van de kennis en 
knowhow van Nancy en haar team. Internationale en lan-
delijke ontwikkelingen, coronacrisis, containercrisis, trends 
en regelgeving: het aanvoelen van deze ontwikkelingen en 
het inschatten van de gevolgen voor de eigen markt zijn 
dagelijkse kost. Bear Optima Wood moet mee laveren op 
de markt. Het is dan ook geen uitzondering dat bij het ho-
ren of zien van deze ontwikkelingen in het nieuws Nancy 
en Johan elkaar tot s ’avonds laat bellen om de gevolgen 
hiervan voor de markt en natuurlijk voor Bear Optima Wood 
te bespreken.

Ondanks het feit dat hout een grondstof is waar al een eeu-
wigheid mee gebouwd wordt, is de vraag naar hout groot. 
Bear Optima Wood is de onafhankelijke vingerlasser in Ne-
derland, die het vingerlassen ook als corebusiness heeft. 
Veel van de kennis van het product en de toepassing daar-
van zit bij de mensen zelf.  Het kost dan ook minimaal één 
jaar om echt aan te haken en te weten welke standaard en 
welke behandeling nodig is om zelfstandig aan de slag te 
gaan.
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Bear Optima Wood heeft op dit moment 18 
man personeel en kan bestempeld worden 
als een no-nonsense bedrijf. Men is altijd op 
zoek naar mensen die het vak echt willen le-
ren. Daarbij is de drive om echt iets te willen 
leren wel van belang. Teamspelers die er 
waarde aan hechten om samen te bouwen 
aan iets moois. Het is prachtig hoe gepas-
sioneerd Nancy praat over haar team en 
het bedrijf. Ik kan me goed voorstellen dat 
er een erg goede sfeer heerst in het be-
drijf. Het samen opstarten, samen weer 
naar huis en de vrijdagmiddagborrel zul-
len daar zeker aan bijdragen.

Bedankt Nancy, bedankt BEAR OPTI-
MA WOOD.
We hadden vooraf afgesproken om 
maximaal anderhalf uur met elkaar 
te praten, maar ik had het gevoel nog 
lang niet uitgepraat te zijn over dit 
prachtige bedrijf en de mooie pro-
ducten die ze maken. Helaas zat de 
tijd erop en was het tijd om afscheid 
te nemen. Nancy had nog een volle 
agenda voor de rest van de dag en 
ik keek er ook weer naar uit om met 
mijn stalen ros huiswaarts te gaan. 
Ik was echt één en al oor en had 
nooit gedacht dat ik zo geïnteres-
seerd zou kunnen zijn in hout en 
het verwerken daarvan. Nancy, 
dankjewel voor dit leuke gesprek 
en je enthousiaste, openhartige 
verhaal. Ik weet zeker dat Bear 
Optima Wood met jou aan het 
roer nog vele jaren gezichtsbe-
palend zal zijn in het vingerlas-
sen. Dank voor jullie jarenlange 
steun aan onze prachtige ver-
eniging. Alleen ga je sneller, 
maar samen kom je verder.
MF

Gemak dient de mens.

robinholt.nl

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.

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

Gevelreiniging
Interieurverzorging
Ontruimingen
Schoorsteenvegen
Dakgootreiniging
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Economisch & betrouwbaar.  De kracht  van IBZ!

Raadgevende

Ingenieurs

IBZ
Raadgevend
Ingenieursburo

Ontwerpen,
berekenen, 

en tekenen
                  van constructies

Kalanderstraat 29
Postbus 230
7460 AE Rijssen

Tel: 0548-631919
Email: info@ibz-bv.nl
Website: www.ibz-bv.nl

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

We schenken veel 
aandacht aan 
blessurepreventie

Amber Oudejans en Ivan Platenkamp:

DES heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om de randvoorwaarden rondom het eerste elftal te verbete-
ren. Niet alleen is er een nieuwe trainer aangetrokken, maar door het vertrek van het Majella Broekman en Lisa 
Feddema moest het bestuur ook op zoek naar een nieuw verzorgingsteam. Graag stellen wij Amber Oudejans 
en Ivan Platenkamp aan u voor.

Vanaf het eerste moment is duidelijk dat Amber en Ivan 
complementair zijn aan elkaar. Amber heeft een rustig ka-
rakter, maar denkt goed na voordat ze iets zegt. Ivan praat 
veel. Zeg maar gerust heel veel, maar absoluut vanuit pas-
sie voor het vak. Hij heeft over elk onderwerp een duide-
lijke mening en visie en praat hier ronduit over. Vanaf dit 

seizoen zal Amber de rol van verzorgster invullen bij de 
uit- en thuiswedstrijden van DES 1. Ivan gaat zich primair 
bezighouden met de verzorging en de preventie van bles-
sures, en zal zich ook bezighouden met de hersteltrajecten 
van de spelers van de A-Selectie na een blessure. 
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Voor alle duidelijk-
heid: Amber en Ivan 
zijn geen stel. Sterker 
nog, voor de start van 
de naar verwachting 
langdurige en pret-
tige samenwerking 
kenden Amber en Ivan 
elkaar niet eens. Een 
speling van het lot 

heeft ervoor gezorgd dat deze twee nu samen verant-
woordelijk zijn voor het oplappen van onze blessurege-
vallen. Echter veel belangrijker nog, ze besteden juist ook 
veel aandacht aan het voorkomen van blessuregevallen. 
Voorkomen is immers beter dan genezen.

Het zal voor enkele leden een wellicht een kleine teleur-
stelling zijn maar zowel Ivan als Amber hebben al een 
lange tijd een relatie. Amber woont in Nijverdal en heeft 
verkering met Bertho Brinkman, die speelt in DES JO19. 
Doordat Amber regelmatig kijkt bij de wedstrijden van 
Bertho was ze al een beetje bekend met onze vereniging. 
Amber: “Ik ken DES niet goed, maar iedereen is er altijd erg 
vriendelijk.” Amber is eerstejaars student aan het Saxi-
on, waar ze de opleiding Fysiotherapie volgt. Het zegt iets 
over haar ambitie dat ze zich beschikbaar heeft gesteld 
als verzorger. Amber: “Het is voor mij een mooie manier 
om wat ik op school leer in praktijk te brengen.” Ook in de 
samenwerking met de meer ervaren Ivan leert ze ontzet-
tend veel. Uiteindelijk lijkt het Amber ontzettend leuk om 
zich te specialiseren in kinderfysiotherapie, of revalidatie-
therapie in een ziekenhuisomgeving. 

Nu ze zelf ook een actieve functie heeft binnen de ver-
eniging zal Bertho moeten accepteren dat hij haar minder 
ziet en dat Amber haar aandacht zal moeten verdelen. 
Amber: “Misschien moet ik een goed woordje doen bij de 
trainer, Bertho heeft zeker de potentie voor het eerste.”

Ivan woont in Laren (Gld) en heeft al acht jaar een rela-
tie met zijn jeugdliefde Linsey. Hij heeft tot ongeveer zijn 
achttiende gevoetbald bij Witkampers. Voor zijn studie 
International Business ging Ivan in Groningen wonen. 
Hij is gestopt met voetballen zodat hij zich kon focussen 
op zijn opleiding. Om in vorm te blijven ontdekte Ivan de 
sportschool, wat vandaag de dag nog duidelijk zichtbaar 
is. Ivan: “Practice what you preach! Om passende thera-
pie te kunnen bieden, is het van belang naast theoreti-
sche kennis ook zelf in fysieke topvorm te zijn.”

Na twee jaar besluit Ivan echter om een andere route te 
volgen en Fysiotherapie te gaan studeren in Enschede, 
met als verbreding de musculoskeletale fysiotherapie. 
Een opleiding die beter past bij zijn passie en intrinsie-
ke motivatie om mensen te helpen. Tijdens zijn oplei-
ding mag Ivan stage lopen bij Fysiotherapie Engelaar. 
Deze fysiopraktijk is sinds 2020 medisch partner van De 
Graafschap Jeugdopleiding en biedt medische ondersteu-
ning aan atleten van het ARGO topteam. Naast deze top-
sportomgeving heeft Ivan een half jaar binnen de chro-
niciteit mogen werken. Denk hierbij aan patiënten met 
Artrose, Parkinson, COPD, Hartfalen, CVA, Covid-19, obesi-
tas en ouderengymnastiek. Hierdoor is hij breed georiën-
teerd op verschillende patiëntengroepen aan verschillen-
de zijden van het gezondheidsspectrum.

Na meerdere jaren praktijkervaring te hebben opgedaan 
besluit de gedreven Ivan zijn ambitie te volgen en voor 
het ondernemerschap te gaan. Hij start een eigen prak-
tijk onder de vlag van franchise organisatie YorBody Fy-
siotherapie. YorBody staat voor Your Own Result Body. 
Ivan runt zijn praktijk vanuit de Piet Heinweg in Nijver-
dal, waar ook Basic-Fit gevestigd is. Het is een praktijk 
waar eerlijkheid, betrouwbaarheid en de beste zorg op
maat op nummer 1 staan. Ze maken gebruik van de 
nieuwste onderzoek- en behandelmethodes om cliën-
ten met acute of chronische klachten zo goed mogelijk 
te behandelen. Afhankelijk van de ernst van de blessure 

en het hersteltraject, kunnen spelers ook behandeld wor-
den in de praktijk van Ivan. Door de combinatie met Ba-
sic-Fit kan er gebruikgemaakt worden van de nieuwste 
en meest uitgebreide trainingsapparaten om de kwaliteit 
van de zorg zo hoog mogelijk te houden.
Fysiotherapie is natuurlijk iets wat reactief is. Dat is ook 
de reden dat er ook veel aandacht wordt geschonken aan 
blessurepreventie. Ivan praat weliswaar veel, maar er 
zit vaak wel een gedachte achter. Ivan vindt het belang-
rijk gerichte kennis over te brengen op de spelers. Ivan: 
”Het is belangrijk dat de spelers ook doorhebben wat hun 
daadwerkelijk mankeert, zodat de blessure de volgende 
keer voorkomen kan worden”.

Ivan heeft ook een duidelijke gedachte over hoe hij het 
‘medische beleid’ bij DES zou kunnen innoveren. Als hij 
de ruimte krijgt zou hij graag een programma op willen 
zetten met zogenaamde testbatterijen. De testbatterij 
is opgebouwd uit een groot aantal verschillende fysieke 
testen, die een uitspraak doen over de mate van explo-
sieve kracht,  uithoudingsvermogen, snelheid en coördi-
natie van een speler. Hierdoor kan aan het begin van het 
seizoen gemeten worden in hoeverre een speler in vorm 
is. In overleg met de trainer kan dan worden bepaald op 
welke elementen specifieke spelers getest moeten wor-
den. Gedurende het seizoen kan dan worden bepaald of 
een speler progressie maakt op specifieke onderdelen, of 
wellicht op bepaalde onderdelen extra moet trainen.

Zowel Ivan als Amber waren blij verrast met de facilitei-
ten die ze tot hun beschikking hebben om blessures te 
behandelen. Amber: “Het enige wat we eigenlijk nog mis-
sen is een yogamatje.” Ook het massagehok voorziet in 
alles wat ze nodig hebben. Het massagehok is wat dat 
betreft multifunctioneel. Veel spelers gebruiken het als 
een veredeld buurthuis en komen langs om even gezellig 
een praatje te maken voordat ze met de training begin-
nen. Amber: “Soms is het hier een soort café zonder bier.”

De selectie heeft natuurlijk de eerste prioriteit, maar 
daarnaast zijn Ivan en Amber ook secundair beschikbaar 
voor lagere senioren- en jeugdelftallen. 

Wil je meer weten over Amber en Ivan, dan kun je ze ge-
rust aanspreken in de kantine of even gezellig langsko-
men in het massagehok. Hou er dan wel rekening mee 
dat je de tijd neemt, want Ivan is praatgraag en deelt 
graag zijn (grote) kennis over sportfysiotherapie.
TB
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Blessures 
voorkomen 
is beter dan 

genezen

Naam:   AMBER OUDEJANS

Leeftijd:  18

Relatie:  Bertho Brinkman (JO19)

Favoriete voetbalclub: Laten we maar Twente zeggen

Favoriete voetbalclub: Laten we maar Twente zeggen

Naam:   
IVAN PLATENKAMP

Leeftijd:  
25Relatie:  

Linsey
Favoriete voetbalclub: De Graafschap 

Meest frequente bezoekers
1. Simon op den Dries
 Komt héél vaak

2. Luuk Boeve
 Komt hoofdzakelijk voor de gezelligheid

3. Bertho Brinkman
 Komt hoofdzakelijk voor Amber

Meest voorkomende 
voetbalblessures
1. Hamstring
2. Enkel
3. Knie
4. Lies
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Met Alfa 
scoor je altijd

Jouw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het van 
dichtbij meemaken. Vanuit een landelijk actieve organisa-
tie 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

Steun jouw club
en scoor samen
bij tuin & zo

Zoveel smaken, zoveel tuinen. Ook jouw tuin kun je op honderden manieren inrichten. Tuin & Zo 
maakt je wegwijs in alle opties die er zijn. Met meer dan 10.000 verschillende artikelen, waarvan 

een groot deel te zien is in onze showtuin, geven wij een breed beeld van de mogelijkheden. 

Doe inspiratie op en laat je adviseren door onze medewerkers.

Koop nu je producten bij tuin & zo en steun jouw club. 
Tuin & zo geeft jou 5% korting en  stort 5% van het 
aankoopbedrag op de rekening van jouw club! Win win.

5%
gaat naar 

je club

Maak gebruik van onze bezorgservice of leen
gratis een aanhanger voor je bestelling!

Onze openingstijden

Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

08.00 - 17.00 uur
08.00 - 17.00 uur
08.00 - 17.00 uur
08.00 - 17.00 uur
08.00 - 17.00 uur
09.00 - 12.30 uur

06 57 83 27 27
info@tuinenzonijverdal.nl

www.tuinenzonijverdal.nl

Nicolaus Ottostraat 2
7442 DV Nijverdal

•  Beton tegels

•  Keramische tegels

•  Gebakken bestrating

•  Muurelementen

•  Kunstgras

•  Buitenverlichting

Onze producten Vind alles voor de aanleg van
jouw tuin bij tuin & zo
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Café de Kachel

Rijssensestraat 73

7442 MR Nijverdal

Telefoon: 0548-852465

Internet: www.cafekachel.com

Van Keulen Interieurbouw Nijverdal BV   |   Bezoekadres: James Wattstraat 1, 7442 DC NIJVERDAL   |    Telefoon (0548) 61 05 55    |    Internet www.keulen.com

Het vrouwenvoetbal 
bij DES gaat een beetje 
met pieken en dalen

Sunihta Molenaar

22 weken zwanger en medio november nog altijd wekelijks op de velden te bewonderen. Dat vraagt om een 
interview met één van de trouwste vrouwen van DES VR1: Sunihta Molenaar. 
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De warm ingerichte woning aan de Vechtstraat huisvest 
niet alleen Sunihta en Ilze. Bij binnenkomst kun je er sim-
pelweg niet omheen, doordat behoorlijk wat vierkante me-
ters van de woonkamer bezet worden door andere bewo-
ners. 

Wat een gezelligheid die konijnen!
Klopt, haha! Kijk, dit vrouwtje kreeg ik van Ilze. Maar ko-
nijnen zijn groepsdieren. Daar moest een mannetje bij 
komen. En je weet wat ze zeggen over konijnen, dus daar 
kwam snel een kleintje bij. Is ook echt iets waar we intus-
sen bij onze vrienden om bekend staan: onze konijnen.

Hoe is het met je eigen kleintje op komst?
Goed! Inmiddels ben ik 22 weken zwanger en het wordt 
een meisje. Ik moet zeggen, inmiddels voel ik mijn lichaam 
wel opkomen hoor. Gisteren heb ik nog getraind, maar eer-
lijk gezegd loopt dat wel op zijn einde nu. Ik speel al even 
geen wedstrijden meer, maar op de training houden mijn 
teamgenoten er rekening mee en ik heb er nog heel veel 
plezier in. 

Er was uitgepakt tijdens de afscheidswedstrijd
Ja dat was erg leuk! Eigenlijk zou ik met 12 weken al stop-
pen, maat ik voelde me zó goed. Toen ben ik nog maar even 
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doorgegaan tot de 16e week. Mijn team had er echt iets 
leuks van gemaakt, met een publiekswissel en een bosje 
bloemen. Ik mis het wel, het liefst sta ik na de zomer weer 
op het veld!

Typeert dat de sfeer bij de vrouwen?
Ja, we hebben echt heel veel plezier met elkaar! En er is 
een hele fijne band ontstaan met de vrouwen uit Daarle, 
daarmee samengaan was een zet die heel goed uitpakte. 

Hoe is die samenwerking tot stand gekomen?
Tijdens de corona werd het toch wat wankel in de aantallen 
bij ons, het team stond zelfs een beetje op omvallen. Onze 
toenmalig leider Harry kwam in contact met de leiding van 
het vrouwenelftal van Daarle, daar hadden ze hetzelfde 
probleem. Van het één kwam het ander. In de zomerstop 
zijn we een keer samen gaan trainen en daar ontstond me-
teen een klik. Op dat moment was het de beste zet voor 
DES en Daarle en dat is het nog steeds. Zelfs tijdens de 
lockdowns zijn we lekker met elkaar door blijven trainen. 
Sterker nog, toen we de samenwerking begonnen hadden 
we niet eens een trainer! We zijn het seizoen dan ook be-
gonnen zonder staf en hebben met elkaar de leiding op ons 
genomen. Samen gingen we er voor. Het was in eerste in-
stantie de bedoeling dat we het om-en-om deden qua lo-
catie, maar de lockdown onderbrak het seizoen definitief. 
Toen het nieuwe seizoen begon hebben de overgebleven 
vrouwen van Daarle zich bij DES gevoegd. Met zo’n goede 
band maakt het niet uit onder welke vlag je voetbalt. 

Is dat ook typisch iets vanuit het vrouwenvoetbal?
Ja, ik denk het wel. Je ziet dat de onderlinge relatie tussen 

de clubs uit Nijverdal erg goed is. De rivaliteit die je bij de 
mannen hebt, die is bij de vrouwen een stuk minder. Ik zie 
dat als iets positiefs.

Zelf wel eens getwijfeld om van club te wisselen? 
Ja, toch wel. Het vrouwenvoetbal bij DES gaat een beetje 
met pieken en dalen. Toen ik bij de senioren begon hadden 
we 2 vrouwenelftallen. Dat was een leuke periode, met een 
grote groep vrouwen die elkaar versterkten. Je ziet echter 
ook dat de interesses veranderden: samenwonen, stude-
ren, kinderen… maar er was ook geen aanwas meer, dus al 
vrij snel vielen we terug naar 1 team. Daarbij heb je bij DES 

toch een beetje het beleid en de cultuur dat het puur en 
alleen ‘om de leuk’ gaat. Daar sta ik anders in….

Sta je daar alleen anders in voor je gevoel?
Nee ik denk het niet, je ziet ook wel dat verschillende vrou-
wen of de vaders ervan in de TC hebben gezeten. Op de een 
of andere manier kwam het beleidsmatig echter nooit écht 
van de grond. Ik ben dus op een gegeven moment wel om 
me heen gaan kijken, maar besloot toch bij het team te blij-
ven. We hebben ook gewoon erg veel plezier met elkaar!

Ken je Ilze ook via de voetbal? 
Ik kende haar inderdaad al als speelster, maar leerde haar 
persoonlijk kennen als vriendin van Nienke, met wie ik ook 
bevriend ben. Toen sloeg de vonk over.

Misschien een heel persoonlijke vraag, maar kwam je 
toen ook uit de kast?
Oh, daar ben ik vrij open over hoor, maar nee zo voelt het 
niet. Ik ben verliefd geworden op de persoon Ilze, dat ze een 
vrouw is maakt het voor mij niet anders. 

Hebben jullie wel eens tegen elkaar gevoetbald?
Nee, nog nooit en dat is maar goed ook! Ilze speelt tegen-
woordig bij De Zweef, maar enkele jaren geleden nog bij 
ENC. We zouden toen een keer tegen elkaar moeten spelen, 
maar er lag een pak sneeuw op het veld. Dat was ook niet 
goed gekomen…

Wow, ik zie dat je het meent! 
Haha, ja! We zijn beiden veel te fanatiek. Allebei spits, we 
voelden toen allebei ook een enorme druk. Nee, we waren 
blij dat het niet doorging. Niet dat we elkaar dan de hersens 
in sloegen hoor, thuis of op het veld. Meer dat we dan een 
week niet tegen elkaar zouden praten!

Heb je dat fanatisme van vader? 
Nou, ik heb ook aardig wat genen van mijn moeder meege-
kregen hoor. De Molukse roots zitten er ook sterk in. 

Waarin zit dat?
De opvoeding en cultuur wordt er wel met de paplepel in-
gegoten. Dat zit hem uiteraard in het lekkere eten, de gast-
vrijheid en de gezelligheid, maar ook in de geschiedenis. Dat 
leeft ook echt onder mijn familie en uiteraard in de Molukse 
stichting Bunga Tandjung. Zelf ben ik daar niet heel druk 
mee, maar mijn ouders, zusje en broer wel en dan ga je er 
toch ook in mee. 

En daar komt binnenkort een nieuw lid bij! 
Klopt! Toch wel echt ongelooflijk hoor! Hoe dat wondertje 
in je groeit. Ineens heb je een leven in je, daar ben ik heel 
dankbaar voor! 

Met de vrouwen van 
Daarle hadden we 
meteen een klik!Het is maar goed dat Ilze 

en ik nooit tegen elkaar 
voetbalden. Dan praten we 
een week niet met elkaar!
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Weer een persoonlijke vraag misschien, maar hoe is dat 
bij jullie gegaan? 
Ook daar wil ik best wat over vertellen hoor. We wilden al 
een tijdje een kindje, dat kwam jaren geleden al ter sprake. 
Ik wilde graag dragen, Ilze had die behoefte minder. Dan ga 
je op onderzoek uit en mensen spreken in je omgeving die 
hetzelfde traject hebben doorlopen. Via de dokter kom je 
uiteindelijk bij een fertiliteitskliniek terecht en ga je op zoek 
naar een donor. Deze selecteer je op basis van uiterlijke ei-
genschappen en karaktereigenschappen. 

Mag ik vragen waar jullie op selecteerden?
Zeker, we zochten op de eigenschappen van Ilze. Qua ui-
terlijke eigenschappen moet je dan denken aan bruin haar, 
blauwe ogen en 1.75 meter lengte. Ik geef uiteraard mijn 
genen automatisch door. Vervolgens begint de kunstma-
tige inseminatie. Tijdens de vruchtbare periode ga je dan 
naar de kliniek en hoop je dat ‘het lukt’. Dat was echter niet 
meteen het geval. Na 1.5 jaar mochten we overtappen naar 
ICSI. Dat kun je vergelijken met IVF. Bij de eerste behande-
ling met hormonen was het wel meteen raak!

En dan verandert ineens alles.
Klopt. Ineens start een hele andere fase, in-
eens is daar het moment van vreugde. Tot 
op de dag van vandaag vind ik dat wel on-
gelooflijk, je hebt gewoon een leventje in je! 

Gaat ze straks met Ilze mee naar De 
Zweef of met Sunihta mee naar DES?
In elk geval sportpark Gagelman, haha. Als 
ze wil voetballen natuurlijk, want dat weet je 
maar nooit. Weet je, waarom voegen ze DES 
en De Zweef niet samen? Of ten minste de 

vrouwenafdelingen? Als je kijkt hoe goed dat nu gaat met 
Daarle en als je kijkt hoe de saamhorigheid nu al is tussen 
de clubs. Dat zie ik wel zitten!

JvE

Waarom voegen ze de 
vrouwenafdelingen van DES 

en De Zweef niet samen? Als je 
de saamhorigheid nu al ziet, 

dan zie ik het wel zitten!

Gert de Vries

Adres

Telefoon

E-mail

Internet

Amaliastraat 6-30

7442 NX Nijverdal 

0548 540 942

info@2-write.nl 

www.2-write.nl

2 Write nl
copywriting & correctie

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

Zit u er 
warmpjes bij deze winter?
www.zichtadviseurs.nl/hypotheken
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WILLEM ALEXANDERSTRAAT  9A  •  7442 MA NIJVERDAL
0548-624131  •  info@grandcafetoitoi.nl   

WWW.GRANDCAFETOITOI.NL

Finishing

‘THE 
FINISHING 
TOUCH’

0667
085-

951

www.tib-finishing.nl

Metal stud wanden

Luxe wanden

Systeemplafonds

Verlichting

Brandwerend bekleden

Het WK: er is veel over gezegd en veel over geschreven. 
Politiek is dit een van de meest beladen evenementen 
ooit. We gingen van het ene statement naar het andere, 
of toch niet? Uiteindelijk bleef er maar weinig over van 
alle statements. Logisch, want je bent daar met één re-
den en dat is om te voetballen. We hebben er als Ne-
derland veel woorden aan vuil gemaakt, het overheerste 
de talkshows en ook het journaal gaf er aandacht aan. 
Na een aantal wedstrijden waren er ongeregeldheden 
en ‘ploink’ daar komt een pushmelding dat het chaos is 
in het land. Zelfs de ME moest ingrijpen. Natuurlijk su-
pertriest dat het nodig is, maar ook supertriest dat er 
alleen maar aandacht is voor dit soort momenten. 

Voor mij was een van de mooiste momenten van dit WK 
een moment van het collectief. Niet een geniale omhaal, 
niet een briljante solo, niet dat cruciale doelpunt. Het 
gaat in dit geval om bewapende supporters. Deze keer 
niet bewapend met knuppels, messen, biertjes, glazen 
pis, of illegaal vuurwerk. Deze keer waren de suppor-
ters bewapend met vuilniszakken. Een gevaarlijk stuk 
plastic, lichtblauw en licht doorschijnend. Een wapen 
dat heel gevaarlijk kan zijn wanneer het in de verkeerde 
handen valt. Maar nee, deze keer was het niet negatief 
en daarom is het ook nergens groot uitgemeten. Nee, 
mijn moment van het toernooi is het moment dat de 

supporters van Japan met een vuilniszak door het stadi-
on lopen om alle zooi op te ruimen die ‘wij’ achterlaten. 
Het zegt zoveel over het volk, het commitment dat zij 
hebben met wat zij doen. De Japanners vieren keihard 
feest, maar maken ook met zijn allen keihard schoon. 
Een fantastisch gezicht waar de rest van de voetbalwe-
reld een voorbeeld aan kan nemen.

Niet heel veel dagen later zijn er supporters van andere 
landen die een aantal Belgische en Nederlandse steden 
helemaal kort en klein slaan, een dikke teringzooi maken 
van alles wat ze tegenkomen, of het beweegt of niet: al-
les moet kapot. Een schril contrast met de Japanners die 
een mega grote wedstrijd winnen en aan het opruimen 
slaan ten opzichte van de Marokkanen die alles kort en 
klein slaan. Bij de een lijkt het of Marie Kondõ langs is 
geweest en bij de ander heb je het idee dat je een oor-
logsgebied binnenloopt. 

PM

Column: 

Be Like...
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 LEASEN?

+ 31 (0)74 - 20 20 111

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 moge-
lijkheden ben je ook 

als particulier bij 
ons aan het 

juiste adres.

autoleasetwente.nl

Autolease
Twente

+ 31 (0)74 - 20 20 111+ 31 (0)74 - 20 20 111 autoleasetwente.nl
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“Wij geven jouw team de beste uitstraling met 
professionele bedrijfskleding en complete service”

bedrijvenweg 5 Nijverdal

www.reflexbedrijfskleding.nl
0548 76 34 02


