
INVORM IS EEN OFFICIEEL ORGAAN VAN  VOETBALVERENIGING des UIT nIJVERDAL

SIMON en SIMON
Onafscheidelijke vrijbuiters van DES 1

JULI 2022 -  JAARGANG 7 - NUMMER 4

BURGEMEESTER JORRIT EIJBERSEN
Ik ben gek genoeg dus ik doe gewoon! 

ANNE van den Heuvel
Zoek het geluk op en je komt van het ene geluk in het andere terecht!

HENK LOHUIS
Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk

Invorm



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.

Bezoekadres
Sportpark Gagelman Noord, 
Duivecatelaan 10, Nijverdal

Telefoon clubhuis 
0548-612321 

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

E-mailadres redactie
invorm@vvdes.nl 

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

Fotografie
Ellen Nieboer, Annemiek Völkers,
Peter Calkhoven

Coördinatie bezorging
Sabine Karkdijk

Foto omslag
Mees Bekkernens in actie tijdens 
het eindtoernooi van de JO7 
competitie in de gemeente 
Hellendoorn, waarin DES zich met 
2 teams plaatste voor de finale. 
Wie de jeugd heeft…. 

Idee lay-out
2gasten.nl

Ontwerp & Druk
Drukkerij Ponsteen

Van de redactie

inhoud
VAN DE REDACTIE  3

VAN DE VOORZITTER  5

JORRIT EIJBERSEN: IK BEN GEK GENOEG 8
DUS IK DOE GEWOON

SEIZOENAFSLUITING JO15-1 14

HENK LOHUIS 17
WAAR HET VISIOEN ONTBREEKT, 
VERWILDERT HET VOLK

SPONSOR IN BEELD 25
ALFABET RECLAME INSPIREREN EN REALISEREN
IN BEELD EN VORM!

DES MO17 NAAR SPANJE: HEY MARCO, PRIMA! 31

ANNE VAN DEN HEUVEL  35
ZOEK HET GELUK OP EN JE KOMT VAN HET ENE GELUK
IN HET ANDERE TERECHT!

SIMON & SIMON ONAFSCHEIDELIJK VRIJBUITER VAN DES 1 43

JUBILEUMVEILING GROOT SUCCES! 49

JUBILEUM FEESTWEEK 50

SEIZOEN VV DES 2021-2022 IN CIJFERS 51

HULDIGING LEDEN 53

COLUMN: ROLMODELLEN 56

Alweer ligt er een seizoen achter ons. Nog wel een seizoen met de 
nodige coronaperikelen, maar na de hervatting van de competitie in 
februari hebben we samen geprobeerd om de draad op een normale 
manier weer op te pakken. Hopelijk hebben we allemaal met veel 
plezier een balletje getrapt en/of gekeken naar het voetbal, of als 
vrijwilliger het voetbal mogelijk gemaakt. Dit was de laatste editie 
van InVorm waaraan Martin Bronsvoort een bijdrage heeft geleverd. 
Martin zat sinds 2008 in de redactie. Martin nogmaals bedankt voor 
je bijdragen de afgelopen jaren. Het einde van het seizoen  betekent 
ook dat er allerlei activiteiten zijn voor onze leden. Veel activiteiten die 
ook een jubileumtintje meekrijgen. Na de zomer gaan we door met de 
jubileumactiviteiten en gaan we samen genieten van ons jubileumfeest! 
Maar eerst vakantie! In de vakantie kunt u weer genieten van een 
gevarieerde uitgave van InVorm. Wij wensen u een fijne vakantie
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Het seizoen 2021-2022 is ten einde. Ondanks de corona-
perikelen konden alle competities uitgespeeld en kam-
pioenschappen weer gevierd worden. Ook enkele DES-
teams konden de vlag in top hijsen en een feestje vieren. 
Menigeen had toch wel moeite om weer in het voetbalrit-
me te komen en evenals vele andere verenigingen bleef 
ons ook niet bespaard dat er wekelijks erg veel afmeldin-
gen vielen te noteren. Vakanties, weekendjes weg, festi-
vals: het mocht allemaal weer en daar werd gretig gebruik 
van gemaakt. De verplichting om wekelijks deel te nemen 
aan wedstrijden werd door velen niet meer als zodanig 
ingevuld. Jammer, we zagen natuurlijk wel zoiets aan-
komen, maar de omvang was toch groter dan verwacht. 
Maar goed, we spelen het volgende seizoen opnieuw 3e 
klasse omdat ons 1e team zich nipt wist te handhaven. 
ON werd kampioen en promoveert net als De Zweef, dat 
de nacompetitie winnend afsloot, naar de 2e klasse. De 
drie onderste teams, Voorwaarts, AJC ’96 en ASV ’57 de-
graderen naar de 4e klasse, dus we zien het volgende 
seizoen in ieder geval vijf nieuwelingen in de competitie. 
We namen afscheid van een aantal spelers en stafleden, 
dus ook DES 1 zal het volgende seizoen niet meer het-
zelfde zijn. DES 2 gaat het volgende seizoen in de reserve 
2e klasse spelen en dat is een klasse hoger dan het af-
gelopen seizoen. De KNVB heeft besloten dat de schei-
ding tussen recreatief en prestatief voetbal (categorie A 
en B) anders komt te liggen en daarom stappen we met 
DES 2 een niveau omhoog. Over het algemeen blijven alle 
overige teams op hetzelfde niveau spelen. Hoeveel teams 
exact aan de competitie deel gaan nemen was nog niet 
100% duidelijk. Op dit moment tellen de 5 seniorenteams 
24 spelers per team. Een belachelijk hoog aantal, maar de 
intentie van voetballers om heel veel weekenden niet be-
schikbaar te zijn heeft een dergelijke indeling tot gevolg. 
Stel dat iedereen wel aanwezig is, dan tel je 13 reserves. 
Maar dat zal wel niet voorkomen …

Ook de vrouwen-/meisjesafdeling had het niet gemakke-
lijk het afgelopen seizoen. Een noodzakelijke wisseling in 
de trainersstaf en het ronselen van speelsters door een 
niet nader te noemen plaatsgenoot trokken een spoor 
door het 2e deel van het seizoen. Toch  complimenten 
voor de trainers en leiders die ervoor zorgden dat het 
seizoen op een goede wijze voltooid kon worden en het 
speelstersverloop erg meeviel. Hopelijk verloopt het vol-
gende seizoen rustiger voor deze teams.

Met betrekking tot de accommodatie kunnen we melden 
dat er 60 zonnepanelen geplaatst zijn. Naast de reeds 
aanwezige 12 zonnepanelen voorzien we daarmee in een 
grote behoefte om onze eigen energie op te wekken. Ze-
ker nu de kosten omhoog vliegen, is dit een belangrijke 
uitbreiding. In de zomerperiode wordt een nieuwe boiler 
geplaatst ter vervanging van twee oudere boilers en daar-
mee zijn straks de douche-installaties weer helemaal up 
to date. De actie ‘volledig verduurzamen’ is dan ook nage-
noeg afgerond. Hulde aan alle vrijwilligers die hieraan hun 
steentje hebben bijgedragen.

In deze zomerperiode wordt eindelijk de kunstgrasmat 
van veld 2 vervangen voor een nieuwe infill kunstgrasmat. 
De Infill bestaat uit TPE-korrels en de omheining wordt 
voorzien van kantplanken om aan de milieuplicht te vol-
doen. Met de nieuwe mat gaan we er vanuit dat er geen 
problemen meer zijn met gladheid e.d.

We zijn nog bezig om ook de kunstgrasmat van het mini-
veldje (pannaveldje) te gaan vervangen. Daarbij willen we 
het veldje vergroten en iets verplaatsen. Het proces loopt, 
dat wil zeggen: de aanvraag daartoe en de aanbesteding 
zijn in gang gezet. Leveranciers zijn in deze periode erg 
druk, dus we verwachten niet dat deze wens erg snel ver-
vuld kan worden, maar we doen ons best dit niet al te lang 
te laten duren.

van de
voorzitter
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Het jaar 2022 is ons jubileumjaar – DES 100 jaar. De jubi-
leumactiviteiten lopen door het hele jaar. In de afgelopen 
periode hebben we kunnen genieten van een fantastische 
Mannenbingo (ook voor vrouwen) en een evenzo fantas-
tische Jubileumveiling. Mede door de energieke veiling-
meester Henk de Haan, wie kent hem niet?, werd een super 
opbrengst bij elkaar gehamerd. Iedereen een zeer welge-
meend dankjewel daarvoor. Na de seizoenafsluitingen 
volgt nu eerst de vakantie en daarna gaan we richting ons 
grote Jubileumfeest in september, eindigend op zaterdag 
1 oktober. Begin september is de seizoenopening, gevolgd 
door een feestweek met de Play Back Show voor jeugd en 

voor senioren, een Supersaturday, een amusementsavond 
met FC De Rebellen, een Reünie, een officiële Receptie en 
een spetterend Jubileumfeest ter afsluiting. Raadpleeg 
voor de exacte datums de activiteitenkalender en zorg dat 
je er bij bent. Via deze weg de organisatie erg veel succes 
gewenst, maar voor nu eerst even een rustigere periode.

Mede namens het bestuur wens ik u allen een heel fijne 
vakantie.

Henny Broekman
voorzitter 

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
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Ik ben gek genoeg 
dus ik doe gewoon! 

Jorrit Eijbersen:

(De nuchtere tukkers zeggen vaak: ”Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.” 
”We hebben echter een gemeente die zo bijzonder is, daar mogen we best een beetje trotser op zijn, 
want zo gewoon is dat niet.”)

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden sinds mijn laatste 
artikel voor ons prachtige magazine. Vader en zoon Mooi-
broek gaven me een inkijkje in hun leven. Na zo’n artikel is 
het soms goed om even de balans op te maken en je even 
terug te trekken. Op het moment van schrijven is het festi-
valseizoen in volle gang. ‘Alles’ kan en mag weer. Wat heb-
ben we dat gemist, gezellig onder het genot van een biertje 
of een wijntje genieten van de muziek, het weer, de sfeer en 
vooral van elkaar. 

Ontspannen
Toen enigszins bekend werd dat de regels zouden ver-
spoelen, voegden mijn vrouw en ik de daad bij woord. Be-
gin 2020 emigreerden onze vrienden naar Aruba en bij hun 
vertrek hadden we gezegd dat we hen zouden opzoeken. 
Voordat ze vertrokken waren er al plannen gemaakt. Maar 
zoals bekend strooide Corona roet in het eten. Een reis naar 
zo’n bestemming onderneem je niet zomaar met een ge-
zin van vijf. Nu leek 2022 een jaar te worden met moge-
lijkheden, dus boekten we onze tickets. Om onze kinderen 
toch iets meer mee te geven van het leven aan de andere 
kant van de ‘’grote’ plas, namen we ons voor om naast een 
bezoek aan Aruba nog een andere bestemming te bezoe-
ken. Dit wordt uiteindelijk Bogota. Een wereldstad met 10 
miljoen inwoners gelegen op ruim 2500 meter hoogte in 
het indrukwekkende Colombia. Wat een geweldig contrast 
met een tropisch eiland in de Caribische Oceaan. Sowieso 
is het plannen van zo’n reis al een hele onderneming, dus 
wil je aan de voorbereiding ook plezier beleven. Zelfs in 
onze redactie kon ik de nodige tips ophalen voor onze trip. 
Bedankt, Sjaak. Door Eendracht Sterk! Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder. 

Diversiteit in de redactie
Nu ik inmiddels alweer wat jaartjes meedraai in de redac-
tie van ons magazine, zie je ook dat ieder redactielid zijn 
eigen stijl van schrijven heeft. Dit maakt ons magazine ook 

zo mooi. Tijdens het afsluitende etentje van onze redactie 
bij Toi Toi kwam dit ook duidelijk naar voren. Qua persoon-
lijkheden zijn we allemaal uniek. Wel merkten we dat we 
in de redactie nog wat diversiteit kunnen gebruiken. Eni-
ge vrouwelijk inbreng zou ons magazine net dat extraatje 
geven. Dit was dan ook het thema van de ons afsluitende 
etentje. Duidelijk mag zijn dat ondanks, of door de diversi-
teit in onze redactie en de daarbij passende schrijfstijlen 
ons magazine graag gelezen wordt door onze leden en 
niet-leden. Dat brengt me bij mijn opdracht voor dit artikel. 
Na diverse vooraanstaande DES-leden te hebben mogen 
interviewen, was mij nu een gesprek met de burgemeester 
toevertrouwd. Sinds eind 2021 heeft de Gemeente Hellen-
doorn een nieuwe burgemeester. Jorrit Eijbersen draagt 
de ambtsketen voor onze gemeente en heeft de taak de 
binding met dorpen en dorpskernen in de gemeente te ver-
sterken. 

Een eretaak
Natuurlijk supergaaf dat ik namens ons magazine de kans 
krijg om in gesprek te gaan met onze burgemeester, maar 
ook best spannend. Nu heb ik voor mijn werk echt wel voor 
hetere vuren gestaan, maar toch komt er bij dit soort ge-
sprekken altijd wel een beetje een kriebel vrij. Het blijft toch 
de burgemeester. Gezien de drukke agenda van onze bur-
gervader leek het me verstandig om bij onze afspraak een 
combi te maken met onze fotograaf Ellen Nieboer. Hiermee 
zou alles in één date afgerond kunnen worden. Ook hier 
speelde in mijn hoofd de gedachte ‘Door Eendracht Sterk’ 
mee. Natuurlijk zijn de I-Phones van tegenwoordig uitge-
rust met een prima lens, maar ik ben geen fotograaf en je 
moet mensen in hun kracht zetten en ze laten doen waar 
ze goed in zijn.

DES-BIKE
De vrijdag na onze prachtige jubileumveiling stond het ge-
sprek met Jorrit Eijbersen gepland. Hij zou ons in het Huis 

Geweldig om te zien hoe 
sport verbroedert
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hockeycarrière. Gelukkig hoeft hij zich de 
komende jaren niet te vervelen, want er 
is genoeg werk aan de winkel in de voor-
malig sportgemeente van het jaar 2016. 
Jorrit kan zich vanwege zijn werkzaam-
heden niet meer committeren  aan een 
teamsport en richt zijn pijlen nu op het 
mountainbiken. Jammer voor de plaat-
selijke HCHN, echter wellicht wel goed 
voor onze lokale CC ’75. Want vermoe-
delijk kan Rob Harmeling, of Henri Dor-
gelo nog wel een lead out gebruiken bij 
het naderen van de dorpsgrenzen. 

Hunkertukker
Jorrit is geboren in het Utrechtse 
Soest. Samen met zijn vrouw Nienke, 
die een eigen onderneming heeft, en 
hun drie dochters, die hij zelf de drie 
P’s noemt, wonen ze -nu nog- in 
Bunnik. Tijdens zijn studententijd 
in Groningen kreeg hij kennis aan 
een dame uit Hellendoorn. In die 
tijd is hij ook verliefd geworden op 
onze regio. De liefde voor de Hel-
lendoornse studente hield geen 
stand, maar de liefde voor de re-
gio wel. Vanaf dat moment is de 
hunkertukker in Jorrit geboren. 
De humor, de nuchterheid en het 
feit dat mensen hier ‘gewoon 
normaal’ zijn en doen, trokken 
Jorrit in het bijzonder. De saam-
horigheid en het omzien naar 
elkaar pasten hem als een jas.  
Het ’iets terug doen’ voor de 
samenleving is Jorrit met de 
paplepel ingegoten. Ook het 
ondernemende zat er al vroeg 
in. Op zijn 12e jaar had Jorrit 
zijn eigen drive-in show. 
Zijn ouders steunden Jorrit 
waar het maar kon. Halen 
en brengen van de drive-in 
show en materiaal kopen 
voor het sporten, niets was 
hun te gek. Ze verlangden 
echter wel van hem dat hij 
zich voor de volle 100 pro-
cent inzette. Die drive om 
overal het uiterste uit de 
kan te halen is gebleven. 
Dat komt terug in alles 
wat hij doet. Van huis 

voor Cultuur en Bestuur ontvangen. Ik had graag op mijn 
nieuwe stalen ros naar ons centrum willen fietsen, maar 
deze had ik, verstandig als ik was, achtergelaten in ons 
clubhuis. Van de DES-Bike is er maar één en Nijverdal moet 
natuurlijk wennen aan deze prachtige rode fiets. De fiets 
doet mij denken aan mijn eerste nieuwe fiets die ik vroeger 
van mijn ouders kreeg. Dit was ook een rood-zwart exem-
plaar. Op die fiets won ik diverse keren de beroemde Dikke 
banden Race in de wijk Groot Lochter. Wie weet welke suc-
cessen ik ga behalen met de DES-Bike. De DES-Bike kon 
dus niet mee naar de burgemeester, maar gelukkig staan 
in de schuur van huize Fransen bijna net zoveel fietsen als 
in het magazijn van een gemiddelde fietsenmaker uit ons 
dorp. Dus koos ik ervoor om op mijn oude vertrouwde sta-
len ros de bult af te rijden.

Telelens
Eenmaal aangekomen in het gemeentehuis meldde ik me 
bij de charmante dame achter de desk en appte Ellen (in 
alle consternatie door mij Inge genoemd, sorry Ellen) dat ik 
al binnen was. Niet veel later kwam ook Ellen ons huis voor 
cultuur en bestuur bin-
nen, met over haar schou-
der een camera met een 
lens waarvan ik niet wist 
dat ze zo groot beston-
den en in haar hand een 
presentje voor onze bur-
gemeester. Dat is nou net 
die vrouwelijk touch die zij 
dan meebrengt. Nu weet 
ik dat ik niet de meest at-
tente man ben die er op 
de planeet rondloopt, maar hier had ik best zelf aan kunnen 
denken. Ook hier geldt weer ‘Door Eendracht Sterk’. 

DES aan de lippen of aan de lippen van DES
Na het betreden van de kamer van onze burgemeester was 
het ijs al snel gebroken. Uiteraard waren de geschenken 
van onze zusterverenigingen uit onze gemeente niet te 
missen qua formaat. Ingelijste shirts van vv Hellendoorn, 
sjaaltjes van MVV en RKSV De Zweef en natuurlijk mocht 
een ingelijst exemplaar van het thuisshirt van FC Utrecht 
ook niet ontbreken. Allemaal prachtige geschenken die de 
burgemeesterskamer net iets meer kleur geven. Het ogen-
schijnlijk kleine geschenk dat Ellen aan de burgemeester 
overhandigde, zorgde ervoor dat hij vanaf dat moment aan 
de lippen van onze prachtige voetbalvereniging zou han-
gen.  Na het gebruiken hiervan zou hij overladen worden 
met een warm gevoel en een heerlijke geur. In tijden van 
hitte zou ons geschenk ook juist de verfrissing kunnen 
brengen. Kortom ons geschenk was bruikbaar in vele op-
zichten en niet om de kamer te voorzien van kleur, maar 
om onze burgemeester te voorzien van inspiratie, warmte, 

verkoeling en vooral van saamhorigheid. De DES-mok viel 
dan ook echt in de smaak. 

The love of my life 
Wanneer je op pad gaat met Ellen Nieboer, dan moet je je 
schikken in je rol. Natuurlijk wist de burgemeester zich een 
eerdere ontmoeting met haar te herinneren. Nadat ik een 
heerlijk bakje thermoskan koffie van het huis had ontvan-
gen, was het de beurt aan Ellen. Ellen had gekozen voor 
een kopje thee. ”Wil je normale thee, of wil je mijn speciale 
thee?” (Onze burgemeester beschikt over een speciale col-
lectie thee (geleverd door de lokale ondernemer Tijd voor 
Koffie)). Natuurlijk ging Ellen niet voor de normale thee. Een 
keuze tussen ”Cactus” of iets van die strekking en ”Love of 
my live”, was dan ook snel gemaakt. We wilden het graag 
gezellig houden, derhalve koos Ellen voor ”Love of my life”. 
Nadat de burgemeester ons voorzien had van een warm 
drankje stak hij van wal. ”Jouw zoon is toch Valderama?-, 
vroeg hij aan Ellen. Uiteraard refereerde de burgemeester 
aan haar met een weelderige haardos gezegende zoon. 
(Valderama is overigens een Colombiaans voetbalicoon uit 

de jaren negentig). Mark 
was Jorrit Eijbersen tij-
dens zijn eerste en enige 
bezoek aan de mooiste 
derby van ons dorp qua 
voetbal opgevallen. Voet-
ballend was het over het 
algemeen niet van een 
hoogstaand niveau, maar 
qua sfeer en entoura-
ge was het dit juist wel. 
Scherp als Ellen is, weet 

ze op een professionele wijze de kolen uit het vuur te halen 
voor ons vlaggenschip. Dat we moesten roeien met de rie-
men die we hadden en dat tegenslag bijna een werkwoord 
werd, maakte ons seizoen tot waar we uiteindelijk geëin-
digd zijn. Ellen was alleen niet meegekomen om te praten 
over voetbal, maar wilde onze ereburger op een eigentijdse 
manier vastleggen. Ze had zich hiervoor verdiept in Jorrit 
Eijbersen. Ze wilde graag een foto maken die past bij het 
type persoonlijkheid van onze burgemeester. Uiteraard 
was Jorrit benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek 
van Ellen en daarom vroeg hij naar haar bevindingen. Vol-
gens Ellen is onze burgemeester een gezellig en open type. 
Beamend, en een beetje trots, stemde hij met haar bevin-
dingen in. Tijdens het vastleggen van onze burgemees-
ter op de gevoelige plaat stuurde hij ons gesprek richting 
zijn eigen sportieve carrière. Onlangs is hij – niet voor het 
eerst - in zijn sportieve carrière kampioen geworden met 
zijn hockeyteam. Men zegt wel eens: ”Je moet op je hoog-
tepunt stoppen”. Nou, dit heeft Jorrit Eijbersen gedaan. Met 
een kampioenschap in de veteranencompetitie zegt hij het 
hockey vaarwel en zet hij een punt achter zijn 40-jarige 

Ik wil graag gezien 
worden als mens, als 
iemand die betrokken 
is bij dat wat hij doet
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uit heeft hij ook meegekregen om zich dienstbaar in te zet-
ten. De hunkertukker die met volle overtuiging er alles uit 
willen halen wat erin zit, heeft zijn thuis gevonden in onze 
gemeente. 

Volgens het geruchtencircuit heeft het gezin Eijbersen in-
middels al 6 woningen gekocht in ons prachtige dorp, want 
elke keer als de burgemeester uit een woning komt die 
enigszins burgervaderwaardig is, komt het circuit op gang. 
Gelukkig voor het gezin hebben ze inmiddels echt één wo-
ning gekocht in de Zeeheldenbuurt in Nijverdal. De kinde-
ren kijken erg uit naar hun nieuwe woonplaats en kunnen 
niet wachten om zich te mengen in het leven hier. Jorrit ziet 
het burgemeestersambt als een waardig ambt en is trots 
het uithangbord van onze prachtige gemeente te mogen 
zijn.  Hij geeft aan dat hij ontzettend zijn best doet en zal 
blijven doen om een waardig burgemeester te zijn. Tegelij-
kertijd wil hij graag gezien worden als mens, als iemand die 
betrokken is bij dat wat hij doet.

We mogen trots zijn op onze gemeente. Trots op alle voor-
zieningen. We waren sportgemeente van het jaar 2016, 
maar dat zijn we eigenlijk nog steeds. Er is geen sport die 
niet beoefend wordt in onze gemeente. De topsport die in 
het Ravijn bedreven wordt, de nationaal kampioenen en 
zelfs wereldkampioenen die onze gemeente voortbracht 
en de vele sportvereniging die er zijn maken dat we ons 
nog steeds als sportgemeente mogen bestempelen. Sport 
heeft een erg belangrijke functie in de samenleving, dus 
ook in onze gemeente.  Als burgemeester laat hij het vor-
men van een visie over de sport graag over aan de wethou-
der Sport. ”Mijn rol zal zich meer uiten in het zichtbaar zijn 
bij de diverse sporten en langs de lijn, tussen de mensen 
horen en voelen wat er leeft. De sportmetafoor zie je te-
rug in het echte leven. Mensen uit verschillende lagen van 
de bevolking spelen met elkaar samen om een resultaat te 
behalen. Als dit resultaat behaald is, wordt dit naderhand 
gevierd. Zo is het ook in het echte leven.” De levensles die 
uit de sport gehaald kan worden is er dan ook eentje die 
Jorrit graag aanvoert.

Door Eendracht Sterk
Dat onze voetbalvereniging letterlijk, maar ook figuurlijk 
aan zijn lippen hangt, blijkt wel uit zijn motto: Door Een-
dracht Sterk. Een motto dat erg bij zijn persoon en werk-
wijze past. Binnen en buiten het veld. De polariserende 
samenleving vraagt om eendracht. We moeten niet kijken 
naar de verschillen volgens Jorrit, maar we moeten juist 
kijken naar wat we gemeenschappelijk hebben. Onderne-
mers, (sport)verenigingen en burgers in Nijverdal, Hellen-
doorn en de verschillende kernen moeten veel meer kijken 
hoe we elkaar kunnen versterken. Jorrit ziet het als zijn 
grootste uitdaging om deze polarisatie om te zetten in de 
positieve energie van gezamenlijkheid. Door samen dingen 

aanpakken en ons noaberschap kunnen we een plek zijn 
waar mensen zich veilig en geborgen voelen. Door Eendracht 
kunnen we ervoor waken dit te verliezen. Verliezen betekent 
kijken naar de verschillen, in plaats van kijken naar wat ons 
bindt. Samen zijn we sterk. Door Eendracht Sterk!

Bunnik-Side
Ter afsluiting van ons gesprek vertelt Jorrit mij het verhaal 
van de Bunnik-side. De fanatieke aanhang van FC Utrecht. 
Als wethouder van Bunnik heeft Jorrit toenadering gezocht 
tot deze fanatieke supportersclub van FC Utrecht. Hij heeft 
hun gewezen op het feit dat deze fanatieke supporters-
schare de naam van het Utrechtse dorp Bunnik misbruikte. 
Uit dit gesprek is een prachtige samenwerking tussen het 
dorp Bunnik en FC Utrecht voortgekomen: ”Vanaf dat mo-
ment is FC Utrecht op veel manieren betrokken geraakt bij 
Bunnik. Zo maakte de getatoeëerde jeugd, jongens van de 
Bunnik-side, seniorentuintjes schoon. Geweldig om te zien 
hoe sport op deze manier verbroedert en hoe we in Bunnik 
samen iets in beweging hebben gezet.”

Natuurlijk zal het voor het gezin ook best pittig zijn om te 
verhuizen naar het oosten. Ze laten daar een leven achter. 
Vrienden, klasgenoten en teamgenoten: ze zullen niet meer 
dagelijks onderdeel zijn van hun leven. Het is aan ons als 
inwoners van de gemeente Hellendoorn om deze plekken 
in te vullen. Jorrit geeft in ieder geval aan dat, elke keer als 
hij weer naar het oosten rijdt en bij Deventer de IJssel over-
steekt, hij een gevoel van thuiskomen heeft. Hopelijk zal 
ook zijn gezin zich snel thuisvoelen in Nijverdal. Zoals een 
groot Oosters filosoof ooit schreef: ‘Ten Oooosten van de 
Iesel is een Ei geen lege dop. In het land van de wiezen door 
kump de zunne op’. (Daniël Lohues).

Jorrit, bedankt voor dit leuke ontspannen gesprek, bedankt 
voor de koffie en namens Ellen voor de heerlijke thee ”Love 
of my life”. Heel veel succes met het uitvoeren van het bur-
gemeestersambt en we hopen je snel te mogen begroeten 
op ons mooie sportpark. 

MF
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Seizoensafsluiting 
JO15-1

Ook voor JO15-1 is het voetbalseizoen 2021-2022 afge-
sloten. Onder leiding van trainer Melvin ter Harmsel en 
leider/grensrechter Corné Hoogenkamp heeft dit talent-
volle team prima gepresteerd het afgelopen seizoen. In 
de najaarscompetitie 2021 werd de titel gepakt in de 1e 

klasse-1. Uit in Dedemsvaart werd op zaterdag 11 decem-
ber 2021 de dikverdiende titel gepakt. In een poule met 10 
clubs, met o.a. Rohda Raalte, Lemelerveld, De Zweef en 
v.v. Hellendoorn werden er 7 wedstrijden gewonnen en 1 
gelijkgespeeld. Helaas durfde Hulzense Boys het niet aan 
om de laatste wedstrijd nog te spelen en meldde zich per 
mail af. 

Na de winterstop werd dit team ingedeeld in de 1e Klas-
se-P2. Hierin zaten alle kampioenen en nummers 2 uit de 
najaarscompetitie 1e klasse. Gerenommeerde clubs zoals 
AZSV, Excelsior’31, Achilles’12, Stevo, DOS’37 en Rigters-
bleek waren de komende opponenten. 

Aan alles was te merken dat dit een serieuze stap hoger 
was dan voor de winter; alle tegenstanders waren mini-
maal gelijkwaardig qua niveau. Dit heeft tot zeer interes-
sante, spannende en boeiende wedstrijden geleid.

In deze poule zaten in totaal 14 teams en er werden door 
DES 13 wedstrijden gespeeld. 5 wedstrijden gingen verlo-
ren, er werd 1 maal gelijkgespeeld en 7x stapten de boys 
met een overwinning van het veld. Met een totaal van 22 
punten, 28 doelpunten voor en 22 tegen (doelsaldo +6) 
werd een keurige 4e plek in de eindstand behaald.

Dit team heeft grote stappen gezet. Voetballend werden 
tegenstanders weggezet, fysiek werden er wedstrijden 
gewonnen en mentaal zijn deze boys gegroeid. Het bin-
nenhalen van de titel als gedoodverfde kandidaat was 
hiervan een goed voorbeeld.

Ook werden alle derby’s binnen Nij-
verdal (SVVN & De Zweef) en tegen 
v.v. Hellendoorn gewonnen. 

Al met al een uitstekend seizoen van 
deze lichting voetballers die over 4 à 
5 jaar de A-selectie van DES zullen 
gaan versterken.

Eind juni sloten spelers en begelei-
ding dit seizoen af met een gezamen-
lijke activiteit bij Kartplaza. ‘s mid-
dags werd er eerst een heat geracet 
op de kartbaan, vervolgens werd er in 
2 teams gestreden in de lasergame 
hal en als afsluiter kon een ieder zijn 
talent op de bowlingbaan showen.
JvE

Najaarscompetitie 2021         

Voorjaarscompetitie 2022       
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WILLEM ALEXANDERSTRAAT  9A  •  7442 MA NIJVERDAL
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Finishing

‘THE 
FINISHING 
TOUCH’

0667
085-

951

www.tib-finishing.nl

Metal stud wanden

Luxe wanden

Systeemplafonds

Verlichting

Brandwerend bekleden

Ondanks dat onze stamtafel de laatste jaren flink is uitgedund, zijn er gelukkig elke week nog een aantal sterkhou-
ders aanwezig. Het zijn de veteranen van onze vereniging, die onze club al die jaren trouw zijn en ons vlaggenschip 
nog steeds op de voet volgen. De leden van de stamtafel verschillen van sociale klasse, politieke voorkeur en vaak 
van mening. Aan de stamtafel bij DES maakt dat niet uit. Een mening hebben is echter wél belangrijk. Geen mening 
hebben is immers ‘geestelijke prostitutie’ aldus Henk Lohuis. 

Waar het visioen 
ontbreekt, 
verwildert het volk

Henk Lohuis

Het ontbreekt hem wellicht aan een snor, maar Henk 
Lohuis is wellicht de Johan Derksen van onze voetbalver-
eniging. Immer netjes gekleed en met een sigaartje in de 
hand is Henk niet te beroerd zijn kritische mening te ver-
kondigen over de mogelijke sportieve teloorgang van onze  

vereniging. Met een lidmaatschap van minimaal 55 jaar  
heeft Henk hoogte- en dieptepunten meegemaakt als sup-
porter, maar ook als speler van het eerste elftal. Eens en 
DES’er, altijd een DES’er.
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Henk heeft niet alleen met prominente voetballers in het 
veld gestaan, maar is in zijn werkzame leven ook veel hoog-
waardigheidsbekleders tegengekomen. Op de prestigieuze 
Nyenrode Business Universiteit werd Henk klaargestoomd 
voor het (internationale) bedrijfsleven. De opleiding ken-
merkte zich in die tijd door vakken als ethiek, commerciële 
vaardigheden en debatteren. Dit betekende echter direct 
het einde van zijn voetbalcarrière. Met een MBA van Nyen-
rode op zak lag een mooie carrière in het vooruitzicht. Henk: 
”Die MBA was niet alleen een kwestie van slimheid, maar 
ook van geluk en op het juiste moment je kansen pakken.” 

Henk is vervolgens altijd in de commerciële hoek werk-
zaam geweest. Uiteindelijk belandt hij bij Gastec, waar hij 
in 25 jaar dienstverband ongeveer alle functies binnen het 
bedrijf heeft vervuld. Van businesscontroller, waar hij ver-
antwoordelijk was voor het optimaliseren van interne pro-
cessen en beleidsvoering, tot commercieel directeur, waar 
hij wereldwijd grote contracten binnen sleepte. Gastec was 
het Nederlands Centrum voor Gastechnologie en is in 2005 
overgenomen door Kiwa. Kiwa bepaalt als onafhankelijke 
partij of een bedrijf of instelling voldoet aan de eisen die 
aan een product, dienst, systeem of persoon worden ge-
steld. Hierbij worden certificaten afgegeven voor onder an-
dere de kwaliteit van drinkwater (onder meer Kiwa Keur), 
energie en gas (bijvoorbeeld Gaskeur).

In zijn tijd bij Gastec vloog Henk de hele wereld over, van 
São Paulo tot Moskou en van Iran tot Tokio. Over elke stad 
waar Henk is geweest, heeft hij wel een mooi verhaal te 
vertellen. Zo was het die ene keer dat hij in São Paulo 
verbleef en door zijn agent (tussenpersoon) uitgenodigd 
werd om de algemene ledenvergadering van de plaatse-
lijk FC Santos (bekend geworden door Pele) bij te wonen. 
Niet was Henk alleen geïnteresseerd in het reilen en zei-
len van de Braziliaanse topclub, het bestuur was ook zeer 
geïnteresseerd in Henk, aangezien hij werd voorgesteld 
als de voorzitter van het Nederlandse AFC Ajax. Het liet 
dan ook niet lang op zich wachten tot het verzoek kwam 
of de voorzitter van Ajax een toespraak wilde houden 
over de club. Henk: ”Ik heb gewoon wat algemeenheden 
verteld en de naam van mijn ‘goede vriend’ Johan Cruijff 
regelmatig laten vallen.”

Dan was er ook die keer dat een businessdeal in Tokio ge-
vierd moest worden omdat er een contract met Honda on-
dertekend was. De restaurants in Tokio staan erom bekend 
dat ze de lekkerste sushi van de verste vis bereiden en ser-
veren. Henk stond echter vreemd te kijken toen de kok met 
een emmer met water aan de tafel kwam om de (toen nog) 
levende vis te laten inspecteren. Na goedkeuring werd de 
vis vakkundige gefileerd en aan tafel bereid.

Toen Henk als commissaris meer dan een jaar gestatio-
neerd was in Bulgarije, verbleef hij in het meest luxueuze 
appartement. Dit werd dagelijks voor hem schoongehou-
den door de hulp en om eten en drinken hoefde hij zich 
evenmin zorgen te maken. Als er onverhoopt eens te veel 
gedronken werd was dat ook niet direct een probleem, aan-
gezien zijn privéchauffeur hem veilig thuis bracht. Met re-
gelmaat vloog hij over naar Moskou om te vergaderen. Bij 
deze vergaderingen werd het nuttige met het aangename 
verenigd met buikdanseressen en de duurste Franse Cog-
nac, die er in een moordend tempo weg gedronken werd. 

Tijdens de Wereld Ruiterspelen in Den Haag ontmoette 
Henk de toenmalige premier van Nederland Ruud Lubbers. 
Het zakelijke instinct van Henk had direct door dat er meer 
te halen viel uit zijn aanwezigheid. Zonder aarzeling stapte 
Henk af op de voormalig premier met de woorden ”Ik ken 
u wel maar u mij nóg niet”. Naar aanleiding van dit contact 
is Henk meerdere malen bij Ruud Lubbers thuis geweest 
in Kralingen, direct achter de sportvelden van Excelsior. De 
voormalig premier gaf gehoor aan het verzoek om een le-
zing te houden tijdens een relatie-event voor het bedrijf. 
Henk was in Den Haag namens de Koninklijke Nederlandse 
Hippische Sportfederatie (KNHS), waarvan hij als voorzitter 
fungeerde. Henk: ”Lubbers is de meest slimme vent die ik 
ooit heb ontmoet.” Dat gold echter niet voor zijn onder-
handelingstechniek over de financiële vergoeding voor de 
lezing. Na de lezing werd Henk benaderd door de voormalig 
premier met de woorden ”Zzoals u weet ben ik sinds kort 
een ambteloze burger, welk honorarium denkt u dat finan-
cieel inpasbaar is voor mij?”.

Niet alleen runde Henk, samen met zijn broer, een succes-
volle paardenfokkerij waar paarden van topniveau gefokt 
werden, maar hij heeft zich ook ingezet voor de paarden-
sport in het algemeen. Zo regelde Henk dat namens ‘de 

Vader Lohuis was zeer sportief en was bijvoorbeeld jaren-
lang schaatstrainer. Henk: ”Mijn pa is de enige Nijverdaller 
die de Elfstedenwedstrijd heeft uit gereden in 1956. Ook 
was hij jeugdtrainer bij DES en heeft hij nog vijf maanden 
het eerste elftal getraind. Dat was echter geen daverend 
succes, aangezien de eerste wedstrijd onder zijn leiding 
verloren ging met 10-0 uit tegen DOVO. Daarnaast was 
hij een sportieve voetballer die tot zijn 50e voetbalde in 
de veteranen en zijn laatste wedstrijd speelde zes dagen 
voordat hij verongelukte. Schaatsen en voetballen waren 
bij ons thuis dan ook verplichte vakken.” 

Henk kreeg het voetbal zodoende met de paplepel ingego-
ten, wat ervoor zorgde dat Henk vanaf zijn vierde regelma-
tig met zijn vader mee ging om wedstrijden te kijken. Zo 
was er ook die ene zaterdagmiddag waarop DES een uit-
wedstrijd speelde tegen Sportlust Glanerbrug. Op een ge-
geven moment waren ze de kleine Henk kwijt, die in al zijn 
enthousiasme zelfstandig op ontdekkingsreis was gegaan. 
Dat was de eerste keer dat Henk in het buitenland was, 
aangezien ze hem net over de Duitse grens weer hadden 
gevonden. Er zouden echter nog veel buitenlandse reizen 
volgen.

In zijn jeugd voerde de televisie nog niet de boventoon en 
moest de gaming industrie nog uitgevonden worden. Zes 
dagen in de week werd er gevoetbald. Direct na school tot 
etenstijd en na het eten tot ’s avonds laat. Door de kwali-
teit van de ballen kwam het toen regelmatig voor dat ze 
kapot gingen en niet meer op te lappen waren. Henk: ”Met 
een karretje gingen we dan de buurt rond om oud papier 
op te halen, dat we vervolgens in konden leveren voor een 
paar centen. Hier werd vervolgens een nieuwe bal van ge-
kocht en het riedeltje begon weer van voren af aan.” Op 
zondag werd er uiteraard niet gevoetbald, maar werd door 
iedereen de kerk bezocht. Henk: ”Uiteraard werd er na de 
kerkdienst gewoon weer over voetbal geluld en werden de 
wedstrijden van de dag daarvoor besproken.”  

Als kind kon hij niet wachten tot dat hij op zijn achtste ein-
delijk officieel mocht gaan voetballen voor DES. Het was de 
tijd dat men nog bij de leden thuis kwam om de contribu-
tiegelden te innen en ook de tijd dat je als kind op zater-
dagochtend ‘gewoon’ naar school ging. Doordat Henk een 
vroege leerling was, heeft hij enkele maanden niet kunnen 
voetballen omdat hij officieel de leeftijd van twaalf jaar nog 
niet had bereikt.

Henk heeft vervolgens de volledige jeugd van DES door-
lopen tot aan het hoogste jeugdelftal. Dit elftal had niet 
de minste begeleiding. Er werd een gekwalificeerde trai-
ner naar Nijverdal gehaald. Niemand minder dan Wim de 
Vries, toen oud-betaald-jeugdspeler van s.c. Enschede, 
werd als eerste betaalde trainer voor de jeugd aangesteld. 
Henk: ”Wim was niet zo’n prater, maar gelukkig had hij 
Hans Priem als leider naast zich.” Wim, die het spel goed 
zag, was een trainer die steevast ging voor het beste team 
in plaats van de beste 11. Het A1 van toen had dusdanig 
veel kaliber dat ze zich aan het eind van het seizoen ‘75/’76 
mochten kronen tot kampioen van de hoofdklasse. De ver-
eniging, het dorp en de omgeving stonden Wim dusdanig 
aan dat hij is verhuisd van Raalte naar Nijverdal en er nooit 
meer is weggegaan. Wim is in 2012 benoemd tot lid van 
verdienste, mede doordat hij onder andere zeven jaar voor-
zitter is geweest van onze vereniging (25 oktober 2014 – 14 
november 2011).

Uiteindelijk heeft Henk het geschopt tot het eerste elftal, 
waarin hij in 1976 als achttienjarige debuteerde in een uit-
wedstrijd tegen AZSV Aalten. Henk: ”Dat was een bijzonde-
re gebeurtenis, aangezien er in die tijd zo 1.000 man publiek 
langs het veld stond.” Henk heeft drie seizoenen onder de 
lat gestaan in DES 1 en was daarmee ook onderdeel van 
het kampioensteam in 1978-1979. De kampioensreceptie 
vond plaats in Hotel Restaurant Dalzicht. Het feest trok 
hordes mensen die buiten al werden getrakteerd op bier 
dat eigenlijk voor de mensen binnen bedoeld was. Henk: 
”Het kampioensfeest betekende bijna het faillissement 
van DES.” De toenmalige penningmeester heeft dit voor-
komen door er privé fors geld bij te leggen. Het feest begon 
om drie uur ’s middags en duurde tot diep in de nacht.
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We zijn echter niet zomaar van hem af en 
zo lang als zijn gezondheid het toelaat, 
zullen we hem blijven zien bij DES. Henk 
is daarentegen niet echt onder de indruk 
van de sportieve prestaties van het eer-
ste elftal. Henk: ”DES is sportief termi-
naal.” Volgens Henk moeten we de toe-
komst van onze vereniging niet uit het 
oog verliezen. Sterker nog, je moet een 
mening hebben over de toekomst van 
DES. Als je geen duidelijke doelstellin-
gen formuleert, weet je immers ook 
niet waarop je moet sturen en waar-
in je moet investeren. Henk: ”Nodig 
bijvoorbeeld eens iemand uit als Jan 
Mensink (voormalig bondcoach en 
coach van de waterpolosters bij Het 
Ravijn), om te praten over het creë-
ren van een sportcultuur.” Verder is 
het belangrijk dat we op belangrijke 
posities binnen de vereniging men-
sen hebben zitten met het DES-
DNA. 

Mensen die intellectueel uitge-
daagd willen worden, of meer 
willen weten over de rijke ge-
schiedenis van onze vereniging, 
moeten zeker een keer aan-
schuiven bij de stamtafel. Zorg 
er wel voor dat je een mening 
paraat hebt. Sterker nog, schuif 
die niet onder stoelen of ban-
ken, maar ga juist een inte-
ressante gesprek of discussie 
aan met deze oudgedienden. 
Je zult zien dat verschillende 
generaties juist nog veel van 
elkaar kunnen opsteken.  

TB

Nederlandse bond van verenigingen voor het aangespan-
nen paard’ de rechten verkregen werden voor het boek 
‘Paardengebruik’ van J.A.C. Bartels. Leuk, zou je denken, 
maar het is wél bijzonder dat Henk er eveneens voor zorg-
de dat het eerste exemplaar van dit boek overhandigd 
werd aan niemand minder dan paardenliefhebber Bern-
hard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried 
Pieter, Prins der Nederlanden, Prins van Lippe-Biesterfeld. 
Nadat Henk het indrukwekkende koninklijke landgoed op 
reed, parkeerde hij zijn Nissan direct naast het bordes. On-
der begeleiding van een lakei werd Henk voorgesteld aan 
de Prins der Nederlanden, wat resulteerde in een prettig 
onderonsje. Het gepeupel dronk thee en de Prins uiteraard 

champagne. Henk: ”Op enig moment vroeg hij ”meneer 
Lohuis, heb jij een paard?”.” Dat was het begin van een lang 
gesprek dat tenminste twee uur heeft geduurd. Tijdens dit 
gesprek werd ook duidelijk dat de Prins der Nederlanden 
al een groot fan was van de toen nog jonge prins Willem 
Alexander. 

Henk: ”Het klinkt allemaal interessant, maar wat is het 
waard als het stoffelijk omhulsel je in de steek laat.” Juist 
met zijn gezondheid heeft Henk de afgelopen jaren be-
hoorlijk te kampen gehad. Als je  vraagt hoe het gaat, krijg je 
steevast het antwoord: ”stabiel slecht”. In de afgelopen vier 
jaar heeft Henk 42 keer in het ziekhuis gelegen. Henk knok-

te zich er telkens doorheen, maar het bes-
te is er wel vanaf. Henk: ”Ik kan tenminste 
zeggen dat ik er alles heb uitgehaald wat 
er in zat.” Henk benadrukt dat de gezond-
heidszorg in Nederland geweldig is en 
groot respect verdient voor de inzet door 
al dat verplegend personeel.
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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

Naam:  
HENK LOHUIS

Leeftijd: 
 65 jaar

Lid van DES:  
minimaal 55 jaar 

 
(sinds 1 november 1966)

DES 1:  
1976-1979 

Wedstrijden:  
45
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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

Alfabet Reclame
Inspireren en realiseren 
in beeld en vorm!

Op een doordeweekse dag spreek ik af met Martin en Carl. Beiden een vv DES-verleden, geen stervoetballers, 
maar wel een gezamenlijke passie voor hun werk. De heren zijn gezamenlijk eigenaar van Alfabet Reclame en 
zijn sponsor. Een leuk interview over deze samenwerking, hun vv DES-verleden en het tot stand komen van 
Alfabet Reclame. 

Sponsor in beeld

Martin als DES’er
Martin heeft van jongs af aan gevoetbald bij SVVN. Hij 
doorloopt de jeugd en speelt met o.a. Martijn Volkers en 
Arjen Pastink. Martin heeft met plezier gespeeld in de 
jeugd van SVVN, in de senioren daarentegen werd het ple-
zier minder; hij is dan ook niet met een bevredigend ge-
voel weggegaan. Verder doorvragen door de interviewer 
leverde geen extra informatie op. De uiteindelijke reden 
van de overstap naar vv DES is zijn huidige vrouw en de 

familie Fransen. Op het kampioensfeest van A1 met SVVN 
sloeg nota bene de vlam over en kregen Judith en Martin 
verkering. 

Zoals gezegd had Martin geen prettig gevoel meer bij 
SVVN en zijn hele schoonfamilie Fransen is voor vv DES.  
Het voetballen begon weer te kriebelen en Martin kwam  
daardoor in het derde van vv DES. Dit moet ergens in 1997  

Samen kijken 
wat we voor jou 
kunnen betekenen?
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Carl als DES’er
Op 5-jarige leeftijd sluit Carl zich aan bij vv DES. Hij door-
loopt de jeugd en speelt tot zijn 23ste levensjaar voor de 
rood-zwarten uit Nijverdal. ”Als klein jochie ging ik al laat 
uit de kantine. Ik haalde bierdopjes en flesjes op”, glim-
lacht Carl. Hij doorloopt de pupillen en gaat naar C1. Zijn 
beste jaren zijn vanaf C1 t/m A1, waarin hij voetbalt met 
Frank van Petersen, Martijn Fransen en o.a. de gebroe-
ders Top. Na de A1 komt Carl in de lage seniorenelftallen 
terecht. Dat was dan ook het signaal om te stoppen en 
te gaan fietsen. Iets wat Carl vandaag de dag nog steeds 
graag doet. Destijds heeft hij even geprobeerd om het 
voetballen en het fietsen te combineren, maar dat vonden 
de spieren van Carl echter niet fijn. 

”Ook ik was geen stervoetballer, maar wel snel en puur 
links”, aldus Carl. Een echt hoogtepunt heeft Carl niet; hij 
wordt al die jaren geen een keer kampioen. Wel heeft Carl 
een mooie anekdote: ”Op zaterdagmiddag maakten we 
met regelmaat de tenten van de padvinders kapot. Mar-
tijn Fransen werd destijds in de kraag gepakt en moest 
helpen alles op te ruimen. Hij moest tevens helpen met 
broodjes afbakken, terwijl het hele team dubbel lag van 
het lachen in het doktersbos.” 

Diezelfde Martijn Fransen had er nog wel eens een handje 
van om zich niet af te melden. De trainer zei dan streng: 
”Misschien moet je je de volgende keer jezelf wel eens af-
melden”, waarop Martijn dan stoïcijns antwoorde: ”Ja dat 
kan inderdaad wel een goed idee zijn.” 
”Kortom: mooie dingen meegemaakt.”

zijn geweest. Je zult dus denken dat hij bijna 25 jaar lid 
is van vv DES, maar niets is minder waar. Martin is na-
melijk geen ”lintjesman”. ”Ik kan mijn lidmaatschap zo 
opzeggen als ik dat wil”, aldus Martin. En zo geschiedde 
dat tussentijds ook een keer. ”Ik ben gewoon niet iemand 
die heel lang hetzelfde doet.” Ondertussen is Martin weer 
gewoon lid en voetbalt hij de laatste 4 jaar in het 35plus 
team en traint hij nog op de donderdagavond. 

Martin kijkt stabiel terug op zijn vv DES-periode, waarin 
veel gelachen is. Een mooie herinnering blijft altijd nog 
Poepie als grensrechter. Na een verkeerde inschatting 
kreeg hij soms veel kritiek te verwerken. Poepie was zich 
als doofstom persoon natuurlijk van geen kwaad bewust 
en had de reuring niet in de gaten, terwijl de criticasters 
niet begrepen waarom hij niet reageerde. 

Martin mag nog steeds graag bij vv DES komen. Het is een 
leuke club met veel kennissen en familie. Een middagje 
DES staat garant voor gezelligheid. En die gezelligheid is 
misschien ook wel een valkuil voor de prestaties. In som-
mige aspecten zal fanatisme wel wat meer voorrang mo-
gen krijgen ten opzichte van de gezelligheid. 

Ook als Martin het voor zichzelf vertaalt: ”Ik ben geen 
sterspeler, maar wil wel graag met het 35plus team lekker 
  

fanatiek voetballen.” Carl vult aan: ”Je hebt ook te maken 
met de lichting en het kunnen behouden van goede spe-
lers. Dat gaat met ups en downs.” 

Naam:   CARL EXELLeeftijd:   50Burgerlijke staat:  Getrouw met Tanja Hoekjen 
Kinderen:  Maud (22) en Cas (19)
Club:   Mathieu van der Poel 

Naam:   MARTIN DE JONGE

Leeftijd:   45

Burgerlijke staat:  Getrouwd met Judith Fransen  

Kinderen:   Twan (15) en Tess (12)

Club:   FC Twente

Foto's: Fotografie Mike Rikken
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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

Ondanks dat Carl op dit moment naast sponsor niet direct 
betrokken is bij DES, mag hij er graag komen. ”Ik kom niet 
vaak, maar als ik kom dan voel ik me thuis”, aldus Carl. 

Alfabet Reclame sponsor vv DES
De twee heren met een DES-verleden werkten al vaak sa-
men vanuit projecten. Martin werkte toen nog bij Catapult 
in Hellendoorn en Carl was commercieel directeur van Al-
fabet Reclame. Martin maakt de overstap naar Alfabet 
Reclame als planner en groeit door naar bedrijfsleider. In 
2018 krijgt Carl de vraag om Alfabet Reclame over te ne-
men. De ervaring leert dat het beter is om dit met twee 
personen te doen en zodoende ontstaat de samenwer-
king, waarbij zowel Martin als Carl 50 procent aandeel-
houder is sinds januari 2022. 

Op dit moment zijn er 15 man werkzaam. ”We zijn trots 
op het feit dat we in de coronaperiode ons werk hebben 
kunnen uitvoeren zonder dat dit gevolgen had voor het 
personeel. Het omzetverlies was ruim 25% op een gege-
ven moment en we hebben de boel draaiende gehouden 
met behoud van mensen.” 

”We noemen onszelf ook niet voor 
niets de creatieve fabriek: een maak- 
en ontwerpbedrijf. Diverse werk-
zaamheden in veel verschillende 
bedrijven. Van campings en commer-
ciële bedrijven tot beurzen. Van be-
lettering op promotiebussen en het 
aankleden van interieur in bibliothe-
ken tot gevelreclames. Kortom Alfa-
bet Reclame staat voor inspireren en 

realiseren in beeld en vorm!”

Alfabet Reclame is via sponsoring verbonden met vv DES 
en de eigenaren zijn dat dus ook persoonlijk. Door spon-
soring verbreedt Alfabet Reclame haar netwerk en laten 
ze nog meer zien wat ze in huis hebben. De beste reclame 
is dan ook mondeling en via het netwerk. ”Daarentegen 
leveren wij sinds kort de mooie borden langs de velden 
en dragen op die manier ook fysiek een steentje bij aan 
vv DES.” 

Tot wederdienst bereid, nu en in de toekomst!

MB
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In sommige aspecten zal 
fanatisme bij DES wel wat meer 

voorrang mogen krijgen ten 
opzichte van de gezelligheid
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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

DES MO17 naar Spanje: 
Hey Marco, prima!

Het afgelopen paasweekend hebben de meiden van 
MO17 meegedaan aan het Copa Jordi voetbaltoernooi in 
het Spaanse Blanes. Uiteraard was dit een supermooie 
ervaring en dat verdient een leuke sfeerimpressie met de 
nodige anekdotes. 

MO17 wist het toernooi af te sluiten met een mooie vierde 
plaats en gaf goed partij tegen (prof)ploegen uit Engeland, 
Frankrijk en Duitsland. Afsluitend werd nog een bezoek 
aan Barcelona gebracht. Al met al dus een geweldig week-
end met tal van leuke gebeurtenissen. Zo rende Nardos 
buiten het veld om de goal heen en wist terug in het veld 
een doelpunt te maken. Arjan vond dat de scheidsrechter 
heel goed zijn best deed en alles goed zag. In zijn beste 
Engels zei hij: ”hey ref, you are good looking!” Toen de 
meiden het een keer niet eens waren met de scheidsrech-
ter zei één van de meiden: ”scheids, why are you fluiting?” 
en uiteraard was de uitspraak van het weekend ”hey 
Marco, prima!”, zoals half TikTokkend Nederland inmid-
dels doet. Uiteraard geldt 
voor alle andere gebeur-
tenissen ”what happe-
ned in Blanes, stays in 
Blanes”. De foto’s spre-
ken voor zich en laten 
zien dat de meiden een 
geweldige tijd hebben 
gehad.

RL
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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

3232



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

Zoek het geluk op 
en je komt van het ene 
geluk in het andere 
terecht! 

Anne van den Heuvel

Ze was één van de grondleggers van het huidige damesvoetbal bij DES, volgde haar hart en beleefde het 
avontuur als uit een meidenboek. Van Curaçao tot de Côte d’Azur en van dolfijnen tot orka’s: dit is het 
verhaal van Anne van den Heuvel. 

Hoe zagen je jeugdjaren bij DES eruit?
”Ik ben als jong meisje bij DES begonnen en vormde samen 
met mijn zusje Romy en Marije Nieuwenhuis destijds het 
meidenvoetbal van DES. Het eerste jaar speelde ik ook sa-
men met hen, ik was echter 3 jaar ouder en ging vervolgens 
dan ook met de jongens voetballen. Erg leuk, langzamer-
hand kwamen er echter ook steeds meer dames bij DES. 
Langzaam ontstonden gemengde teams totdat er een vol-
ledig meidenteam samengesteld kon worden.” 

Wanneer ging jij over naar het damesvoetbal?
”Dat kan ik niet los zien van blessureleed. Op mijn 15e 
kreeg ik een knieblessure. Ik weet nog precies hoe dat 
ontstond: uit een assist op Floris Ronner haha. Ik speel-
de voorin en kon nog net met een sliding een bal halen 
die tussen mij en de keeper van de tegenpartij in viel. 
Floris scoorde voor open doel, de keeper raakte mij ech-
ter vol op mijn knie. Hier heb ik echt wel een paar jaar 
last van gehad! Eenmaal hersteld zat mijn tijd er bij de 
jongens erop en ging ik in een meidenelftal voetballen.” 

35



37

Je was ook actief als trainer, toch?
”Klopt, tijdens mijn blessure ging ik een 
traingingscursus volgen en ben ik een tijdje 
trainer geweest van het team waarin mijn 
zusje Romy speelde. Weet je, het is gewoon 
erg leuk om samen ergens aan te werken en 
vanuit daar beter te worden. Op de zaterdagen werkte ik 
destijds ook in de kantine. Ik weet nog dat ik vaak achter 
de bar stond met Mariëtte ter Haar. Een heel leuke tijd 
was dat!” 

En ineens was je weg!
”Tja zo liep dat! Ik heb de mavo doorlopen en koos voor 
de opleiding ”Dans en Toneel’. Ik had echter te veel last 
van mijn knie. Ik koos ervoor de havo af te ronden en ben 
toen verhuisd naar Curaçao. Ik dacht in eerste instantie 
aan het werken bij de politie, maar voelde dat ik daar nog 
niet klaar voor was en ging dan ook voor het avontuur. 
Vond ik wel spannend hoor zo alleen!”

Toch besloot je te gaan.
”Yes, maar ik had wel een laatste duwtje nodig. Dat  
kwam van mijn oom, hij ging naar Curaçao als mari-
nier. Dat was het kruiwagentje dat ik nodig had om het 
avontuur aan te kunnen. Ik dacht echter ook: dit is mijn 
kans en ik wilde altijd graag eens naar het buitenland. In 
eerste instantie ging ik voor een half jaartje en ik denk 
ook dat iedereen in mijn omgeving dacht: die is zo weer 

terug! Het werd echter een stuk langer. Ik kon namelijk 
bij een dolfijnentherapie centrum werken als dolfijnen-
trainer. Prachtig was dat, zo heb ik er 2 jaar gezeten.”

Hoe ziet dat werk eruit en hoe verloopt de therapie 
met dolfijnen?
”Allereerst word je intern opgeleid tot trainer. Vervol-
gens komen er mensen bij het centrum in therapie. De 
therapie richt zich op allerlei mensen, van klassiek au-
tisme tot down en van persoonlijkheidsstoornissen, of 
aangeboren hersenletsel tot PTSS. We hadden de be-
schikking over een brede groep aan therapeuten met 
verschillende specialiteiten. Patiënten volgden 2 weken 
therapie, van maandag tot vrijdag. Ze gingen dan met 
therapeuten het water in en ik begeleidde de dolfijnen.” 

Wat is de kracht van dolfijnen in relatie tot de 
therapieën?
”Dolfijnen hebben iets dat mensen raakt en waar men-
sen bepaalde gevoelens bij krijgen, daarbij zoeken dolfij-
nen vanuit zichzelf op een fijne manier de interactie. Ik 
geloof echter ook heilig in de kracht van dieren in alge-

mene zin. Ik denk dat we het grote verschil maakten door 
mensen écht een tijdje uit hun gebruikelijke omgeving 
te halen. Er werd daarbij niet alleen aandacht besteed 
aan de patiënt, ook voor ouders, broertje en zusjes was 
volop aandacht. De therapie duurt 2 weken en bestaat 
uit een uitgebreid programma met allerlei workshops. Al 
met al een heel breed pakket en dat op een prachtige 
zonnige locatie waarmee je volledig breekt uit dagelijk-
se sleur. Voor mensen met een lichamelijke beperking is 
het daarbij ook heel fijn om in het water te zijn.” 

Hoelang zat je op Curaçao? 
”Na 2 jaar dacht ik: ik ga terug, want ik moet nodig weer 
naar school! Toen kwam echter het Dolfinarium in Har-
derwijk in beeld. Op zich logisch, het wereldje is heel 
klein. Ze vroegen me vrijblijvend auditie te doen. 2 we-
ken later had ik al een aanbod voor een fulltime jaarcon-
tract! Ik woonde slechts kort in Nijverdal en verhuisde 
naar Harderwijk. Toen kwam voetbal ook weer in beeld. 
Overigens heb ik ook in Curaçao affiniteit met het voet-
bal gehouden.”

Vertel!
”In Curaçao heb ik een tijdje straatvoetbal gedaan met 
jongens en bij SVV Willemstad gespeeld in het da- 

mesteam. Dat was wel heel anders, allemaal straat-
voetballertjes. Het samenspel was wel een dingetje zeg 
maar haha. Maar voetbal bleef er dus wel in. In Harder-
wijk was het echter een minder succes. Ik kon niet mee 
in de regelmaat van elke week voetballen, doordat ik om  
de week op zaterdagen moest werken. Ik heb nog even 
meegetraind bij het tweede, maar daar was ik te fana-
tiek voor. Dus besloot ik al snel weer te stoppen.”

Hoelang werkte je in bij het Dolfinarium?
”4 jaar, toen ben ik voor het volgende avontuur naar 
Zuid-Frankrijk verhuisd. Daar ben ik met orka’s gaan 
werken. Écht een heel spannende uitdaging! Ik wist:  

Ik voelde dat ik nog niet
klaar was voor de politie, 
dus ging ik het avontuur 

in Curaçao aan

Na de dolfijnen was 
het werken met orka’s 

heel spannend, daar 
moet je fysiek enorm 

sterk voor zijn!

Boven (vlnr) Loudy Joseph, Romy van den Heuvel, Anne van den Heuvel, Marije Nieuwenhuis en Paddy John
Onder (vlnr) Dave Kuiper, Niels Jansen, Johnny Teterissa en Kars Muller 3736



daarvoor moet je fysiek enorm sterk zijn en erg goed 
kunnen zwemmen. En je zet je vaste baan opzij voor een 
nieuw avontuur. De leidinggevende daar had echter ook 
bij het Dolfinarium gewerkt, zo ontstond er vrij snel een 
vertrouwd gevoel. We hadden daar een ontzettend leuk 
team bestaande uit allerlei nationaliteiten en culturele 
achtergronden.” 

Wat heb je daarvan geleerd?
”Je leert simpelweg veel van de verschillende types 
mensen. Spaanse mensen zijn bijvoorbeeld veel tem-
peramentvoller en zitten hoog in de emoties. Neder-
landers zijn weer heel direct, daar kunnen mensen echt 
van schrikken! Franse mensen zijn erg gesloten, die 
moeten je echt leren ken-
nen voordat ze een beetje 
open worden. Ken je ze echter 
goed, dan stellen ze zich hele-
maal open. Er is echter altijd 
een gedeelde factor: allemaal 
hebben we doorgaans in ver-
schillende landen gewerkt 
en dat schept een bepaalde 
band. We volgenden allemaal 
een passie en zetten daar din-
gen voor opzij. Het werken met 
dieren is prachtig, maar het 
vraagt ook wat van je, je laat immers je familie ervoor 
achter. Dat verbindt en het dwingt je gastvrij en open te 
zijn naar elkaar.”

Hoe was dat in het begin voor je?
”Nou, dat moest ik wel leren! Je komt als ”beschermd” 
meisje in het buitenland en hebt je nooit écht open hoe-
ven stellen. Je kijkt om je heen en denkt: welke mensen 
passen bij mij? Niemand! Het zijn immers allemaal open 
mensen. Ik moest hier wel mijn weg in vinden, maar je 
moet wel mee.”

En toen bood het volgende avontuur zich aan!
Klopt! Ik heb uiteindelijk 2 jaar gewerkt aan de Côte d’A-
zur, wederom in een prachtige omgeving! Toen belde 
mijn oud-leidinggevende van het Dolfijn Therapiecen-
trum in Curaçao, of ik het over wilde nemen. Dat was 
altijd wel mijn droom: om alle kennis en ervaringen die 
ik elders heb opgedaan daar in te zetten! Ik was toen 
net 27, dus dat was wel jong. Ik zat vol ideeën, maar die 
moeten natuurlijk ook goed ontvangen worden. Vante-
voren heb ik dan ook heel duidelijk aangegeven wie ik 
ben en wat ik wilde. Het verliep gelukkig prachtig, het 
was echt thuiskomen en ik merkte dat ik toch al heel wat 
kennis en ervaring meebracht. Ik wilde eigenlijk graag 
blijven, mja: de liefde!” 

Haha die bracht je naar je 
waar je nu zit?
Ja eigenlijk wel. Ik leerde mijn 
vriend kennen en die wilde 
graag terug naar Duitsland, 
waar hij vandaan komt. Dat 
bood ook weer kansen en het 
werken bij de politie was altijd 
in mijn achterhoofd blijven zit-
ten. Ik was toen 30 en moest 
uiteraard nog de opleiding in, 
dat voelde toen ook een beetje 

als het juiste moment. Dus zijn we terug verhuisd. Mijn 
enige voorwaarde was dat ik dicht in de buurt van mijn 
familie in Nijverdal kwam te wonen.”

Je woont nu dus dicht bij de grens?
Ja, we hebben met de ogen dicht op de kaart Nord-
horn aangewezen. Dit is letterlijk zo gegaan haha. Toen 
moesten we nog een woning regelen vanaf duizenden 
kilometers afstand. Dus mijn ouders ingeschakeld, zij 
door het appartement met de telefoon in de aanslag ter-

wijl wij vanaf Curaçao meekeken via de videover-
binding. Gelukkig kwam het rond, we wonen daar 
nu erg fijn.”

Wat doe je intussen?
”In Enschede volg ik nu het leer-werktraject bij 
de politie. Intussen draai ik volledig mee met het 
team en ga ik nog één dag per week naar school. 
Dit is dan ook de laatste fase van de opleiding. 
Nog anderhalve maand, dan hoor ik waar ik defi-
nitief geplaatst wordt. Dat kan in heel Oost-Ne-
derland zijn. Ik hoop natuurlijk ergens Twente, 
dat is qua afstand het meest gunstig.” 

Welke ervaring neem je mee naar de politie?
”Ik heb ontzettend veel verschillende mensen met ver-
schillende achtergronden leren kennen. Allemaal had-
den ze een eigen levensverhaal. Ik hoop me dan ook 
goed in te kunnen leven in de verschillende mensen die 
ik in mijn werk tegen zal komen.” 

Zie je jezelf nog eens in Nijverdal wonen?
Sterker nog, we zijn voornemens om naar Nijverdal te-
rug te gaan! Mijn vriend doet nu de opleiding voor de 
Duitse Douane. Als hij in Nordhorn kan blijven, dan gaan 
we wellicht terug naar Nijverdal. Krijgt hij echter verder 
in het Westland een baan, dan blijven we hier. Weet je, 
Nijverdal blijft toch aan me trekken. Het lijkt me heerlijk 
om weer op het fietsje naar mijn familie te kunnen! Het 
heeft toch ook een keerzijde als je altijd weg bent, want 
je bent nooit écht thuis. Ik kan me ook helemaal het 
DES-gevoel voorstellen. Dat heeft ook iets heel moois, 
gewoon gelukkig zijn op de plek waar je thuis bent!” 

Zien we je nog eens terug bij DES?
Ik heb altijd gezegd dat het me erg leuk om nog eens bij 
DES langs gegaan. Maar: dan moet Nienke Velnaar Flü-
gels regelen, dan kom ik langs!”

Daar zit een verhaal achter…
Uiteraard! Wij gingen altijd op de mid-
denstip Flügels drinken na een wed-
strijd. Prachtige tijd was dat!”

Welke levensles zou je mensen 
om je heen mee willen geven?
Weet je, mensen zeggen wel eens: jij hebt 
zoveel geluk gehad met alles in je leven. 
Dan denk ik: ja maar je moet het geluk ook 
gewoon opzoeken! Ik ben ervan overtuigd 
dat je dan van het ene geluk in het andere 
terechtkomt. Als je een avontuurlijke mind-
set hebt, dan wordt het leven ook gewoon 
altijd mooier dan je jezelf op voorhand kunt 
voorstellen. Het opent mogelijkheden, ze-
ker als je nog niet ”klaar” bent voor een 
andere stap. Toen ik op mijn 19e naar 
Curaçao ging, had ik niet durven dro-
men dolfijnentrainer te worden en 
toen ik daar wegging dacht ik: het 
lijkt me zo leuk om ooit terug te ko-
men als leidinggevende. En nu op 
mijn 34e volg ik een opleiding bij 
de politie en kom ik terug waar 
ik op mijn 19e gestopt ben!

JvE

Ik heb me echt 
moeten leren 

openstellen voor 
mensen. Maar je 

moet wel mee!

Als Nienke Velnaar 
de Flügels regelt, 

kom ik langs bij DES!

moet wel mee.” wijl wij vanaf Curaçao meekeken via de videover-
binding. Gelukkig kwam het rond, we wonen daar 
nu erg fijn.”

Wat doe je intussen?
”In Enschede volg ik nu het leer-werktraject bij 
de politie. Intussen draai ik volledig mee met het 
team en ga ik nog één dag per week naar school. 
Dit is dan ook de laatste fase van de opleiding. 
Nog anderhalve maand, dan hoor ik waar ik defi-
nitief geplaatst wordt. Dat kan in heel Oost-Ne-
derland zijn. Ik hoop natuurlijk ergens Twente, 

Boven (v.l.n.r.): Robert v.d. Veen, Mark Kiel, Anne van den Heuvel, Tim Beeris, Nick Swager, Patrick Boernama, 
Niek Ebeltjes, Rob Veltmaat, Rob van Egmond en Gerwin ter Harmsel
Onder: Bastiaan Piksen, Floris Ronner, Mark Calkhoven, Jaap Bartels, Niek Mulder, Ferdi ter Avest en Jeroen Beeris. 38 39



Sfeerimpressie 
familiedag 2022
Zaterdag 18 juni vond de jaarlijkse afsluiting van het seizoen plaats. 

Dit is slechts een kleine selectie van de foto’s die zijn gemaakt door Peter Calkhoven.

en Ellen Nieboer. Op onze website en facebookpagina staan nog veel meer foto’s.Dit is slechts een kleine selectie van de foto’s die zijn gemaakt door Peter Calkhoven.

en Ellen Nieboer. Op onze website en facebookpagina staan nog veel meer foto’s.
en Ellen Nieboer. Op onze website en facebookpagina staan nog veel meer foto’s.
en Ellen Nieboer. Op onze website en facebookpagina staan nog veel meer foto’s.
en Ellen Nieboer. Op onze website en facebookpagina staan nog veel meer foto’s.

40 41



43

Onafscheidelijke 
vrijbuiters van DES 1

Met hun ondernemende levensstijl, authentieke voorkomen en creatieve speelstijl op het hoofdveld zijn ze 
graag geziene jongens bij DES. Daarbij zijn ze onafscheidelijke vrienden met een inspirerende kijk op het leven. 
Een dialoog tussen Simon op den Dries en Simon Wolfkamp. 

Simon & Simon

Jeugdjaren
Wolfkamp: ”Toen ik 4 was, kwam ik bij de mini’s van DES, 
mijn broer speelde daar al en de keuze voor DES was dan 
ook logisch. Mijn moeder is daarnaast de zus van Peter 
Calkhoven, die kennen we uiteraard als een echte DES’er.” 
Op den Dries: ”In groep 7 van de basisschool kwam ik bij 
DES via schoolvrienden. Ik was eigenlijk altijd al aan het 
voetballen, maar zat nooit op voetbal. Ik weet eigenlijk 
niet waarom. Op een gegeven moment begon ik toch te 
voetballen bij DES. Ook ik kende DES al via familie: mijn 
neefjes Tim, Niels en Nick Jansen speelden er al.”

Hoewel beiden bekend staan om hun frivole speelstijl en 
de bal doorgaans aan een touwtje hebben, is dit bij Op den 
Dries niet vanzelf gekomen. 
Wolfkamp: ”Jij was altijd al razendsnel, maar je techniek 
heb je jezelf echt aangeleerd.” 
Op den Dries: ”Klopt, ik stond in de C-tjes naast Matthijs 
Geugies centraal achterin en dat was vooral om de diepte 
er op snelheid uit te halen.” 
Wolfkamp: ”Toen ging je trucjes oefenen, hele dagen 
door.” 
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Op den Dries: ”Klopt haha, ik keek hele dagen filmpjes 
van Touzani. Vooral ‘rondjes om de wereld’. Prachtig was 
dat. Ik ging daardoor denk ik ook steeds verder naar vo-
ren voetballen. Eerst naar de half, toen op 10 en tot slot 
ergens op de drie plekken voorin. Jij had van jongs af aan 
al een mooie stijl, veel met buitenkantje rechts dribbelen 
op zijn Robbens.” 

Vriendschap
Wolfkamp: ”In de eerste klas bleef ik zitten en kwamen we 
bij elkaar in de klas. Ik kende je uiteraard al van de voetbal 
waar we teamgenoten waren, maar ook de naam schept 
denk ik een band.” 
Op den Dries: ”Klopt! Vanaf toen groeide de vriendschap 
denk ik verder. En we gingen vervolgens samenwerken 
bij de COOP. Jij solliciteerde daar op je 15e, toen ik enke-
le maanden later 15 werd ging ik er uiteraard achteraan. 
Mooie tijd daar, maar oh oh we waren niet de meest seri-
euze krachten.”

De twinkeling staat bij beiden in de ogen, gevolgd door 
hard gelach. 

Wolfkamp: ”We zijn tegelijk ontslagen, en eerlijk is eerlijk 
dat was niet voor niets.”
Op den Dries: ”We waren alleen maar met producten of 
verpakkingsmateriaal, gevormd tot bal, aan het voetbal-
len. Klanten en collega’s waren ons op een gegeven mo-
ment goed zat, de camerabeelden deden de rest haha.” 
Wolfkamp: ”Of voetvolleyen met het schap als net ertus-
sen. We moesten die schappen vullen en hadden elk een 
eigen container die leeg moest. Verstopten we elkaars 
container, zodat we meer aan het zoeken dan aan het 
vullen waren. Tot we op het matje moesten komen bij 
Leon Haanstra.” 
Op den Dries: ”We zouden dezelfde dag achter elkaar op 
gesprek moeten komen voor ons ontslag. Dat wisten we 
natuurlijk van elkaar, dus dachten we: dan kunnen we 
net zo goed tegelijk binnenkomen. Kon hij wel waarde-
ren volgens mij en hij vond ons ook best grappig, maar 
het ontslag was onvermijdelijk. ”
Wolfkamp: ”Eigenlijk is onze vriendschap vanzelf zo ge-
groeid. Zelfde vriendengroep, zelfde werk, zelfde hob-
by’s. Onze blik op de wereld en de toekomst is ook ge-
woon hetzelfde. Best heel bijzonder eigenlijk, nu ik er zo 
over nadenk.” 
Op den Dries: ”En we motiveren elkaar en vertellen el-
kaar de waarheid. Qua motivatie denk ik meteen aan de 
sportschool. We doen er samen alles aan om fit te zijn 
en te blijven.” 

Ondernemerschap
Op den Dries: ”We slaagden tegelijkertijd voor het vmbo en 
gingen toen naar het Deltion College,  waar we beiden be-

gonnen aan de studie Commercieel Medewerker Niveau 3. 
Het geouwehoer begon daarmee ook opnieuw haha. Maar 
eerlijk, we werden allebei ook simpelweg doodongelukkig 
van het naar school gaan.” 
Wolfkamp: ”Na 2 jaar besefte ik dat school hem niet werd, 
ik vond de opleiding niks aan. Ik stopte en ging kijken naar 
andere opleidingen, dat werd hem echter ook niet. Ik be-
sloot bij Ben & Jerry’s te gaan werken en voor mezelf te 
gaan kijken wat er verder mogelijk was.” 
Op den Dries: ”Ik probeerde het nog even, maar dat was 
hem ook niet. Jij was intussen getriggerd door internet-
sales.” 
Wolfkamp: ”Klopt, online verkoop interesseerde mij. Ik heb 
enkele maanden zelfonderzoek gedaan naar productsales 
online en nam jou daarin mee. Twan Mensink was er al 
mee bezig, hij gaf ons ook zijn ervaringen mee. Na 2 à 3 
maanden onderzoek durfden wij onze eerste bestelling 
op te nemen. Wij super trots en blij, was het m’n moe-
der haha. Al vrij snel kwamen echter ook de eerste échte 
bestellingen binnen en toen ging het lopen. We richten 
ons op allerlei soorten huis-tuin-en-keukenproducten. 
Ons eerste product was een zelfklevend ophangsysteem 
haha. 2 stuks voor 25 euro!”
Op den Dries: We deden netjes onze zaken en waren bij-
voorbeeld ook bij de KVK geregistreerd onder de naam 
‘Froys’. Die naam slaat nergens op eigenlijk, een door 
vrienden verzonnen jeugd naampje. Froys kreeg echter 
steeds meer betekenis en staat nu symbool voor onze 
vriendschap. Enfin, gewoon legitieme verkoop dus onder 
die naam. Feitelijk kopen we in bij leveranciers uit het 
buitenland en verkopen we dit door in Nederland via Bol.
com. Dit doen we nu sinds maart 2020. Froys loopt lekker 
door.” 
Wolfkamp: ”Sinds enkele maanden zijn we met een com-
pagnon weer bezig met wat nieuws. Mag nu nog geen 
naam hebben, maar hopelijk over een tijdje wel. Weet je, ik 
denk dat we veel meer geleerd hebben van het zelf doen, 
dan van de tijd op school. Is ook gewoon veel leuker. Ik 
dacht zelf ook altijd: als een leraar mij vertelt hoe je met 
geld om moet gaan, en hij weet het dan zo goed, dan was 
hij toch wel rijk geweest?” 
Op den Dries: ”Vaardigheden ontwikkel je ook door op je 
bek te aan. Dat nemen menen we bloedserieus en ook 
daarin leren we van elkaar. Als één van de twee een fout 
maakte, dan applaudisseerden we voor elkaar. Letterlijk!” 

Vrijheid
Wolfkamp: ”Eigenlijk leefden we altijd wel een beetje bui-
ten de lijntjes. Dat waardeert niet iedereen: steek je kop 
boven het maaiveld uit en het is vaak de kop eraf! Het is 
echter ons leven en ik vind: tot je 30e kun je risico’s nemen 
en pakken.”
Op den Dries: ”En uitzoeken wat je leuk vindt, want dat weet 
je echt allemaal niet nu al. Tuurlijk wil je op een gegeven  
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moment ook een soort stabiliteit maar, nu nog niet. Mijn 
moeder is wat dat betreft een voorbeeld voor me, zij haal-
de op haar 50e nog haar hbo-diploma. 
Wolfkamp: ”Het is niet zo dat we nergens anders ‘serieus’ 
mee zijn, we doen bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk bij 
oude mensen. We kwamen ze een keer tegen in de su-
permarkt met hortensia’s in het karretje. Toen zeiden we 
tegen ze: mooie Hortensia’s! Zeiden zij: ja maar het gras 
is zo lang, daar zien we wel tegenop. Zeiden wij: maar dan 
gaan wij dat toch maaien! Sinds die tijd maaien we daar 
het gras en drinken we nadien gezellig een kop koffie.”

Tevens zijn jullie beiden mantelzorger voor familie en 
mensen in jullie directe omgeving? 
Op den Dries: ”Klopt. Daar maken we graag tijd voor. En 
we zijn gewoon simpelweg erg flexibel in hetgeen we wil-
len doen en wanneer.” 
Wolfkamp: ”Vanuit die gedachte zijn we ook een jaartje 
gestopt met voetbal. We waren heerlijk aan het onder-
nemen en deden dat hoe en wanneer we wilden, maar 
hadden één verplichting: voetbal. Hadden we gewoon ff 
geen zin in. We wilden nieuwe avonturen, zelfs naar het 
buitenland, tot corona kwam. Op een gegeven moment 
leek het wel weer leuk om mee te trainen bij het 2e en is 
het weer begonnen.” 
Op den Dries: ”Dat voelde heel goed.  We kwamen ook al 
vaker weer bij de voetbal en begonnen het te missen. Bij  

DES 2 was het leuk, maar DES 1 
werd al vrij snel weer het doel. In de winterstop maakten 
we de stap naar 1 en we hebben het daar weer helemaal 
naar onze zin.” 

Tatoeages
Wolfkamp: ”Ik was op vakantie in Milaan en zei super 
impulsief tegen mijn broer: zullen we een tattoo nemen? 
Kwamen we bij mijn ouders terug met allebei een tattoo, 
haha. 1412 staat op onze onderarmen, dat is het aantal 
dagen tussen onze verjaardagen. Dat is ook de enige ta-
toeage met een betekenis, de rest is puur omdat ik het 
mooi vind. Artistiek laten we zeggen.”
Op den Dries: ”Ik vond de tattoo bij jou zo vet dat ik dacht: 
wil ik ook haha! Ik koos voor een slang op mijn onderarm, 
gewoon omdat ik dat heel gaaf vond.” 
Wolfkamp: ”Toen kon ik natuurlijk niet achterblijven haha. 
Verslavend is dat zeg!” 
Op den Dries: ”Enorm. Hoeveel hebben we er intussen, 7?” 
Wolfkamp: ”Nee 9 wel!”
Op den Dries: ”Telt deze als één ja? Tot nu toe hebben we 
alleen de benen en armen gedaan, wat mij betreft komt 
de rest nog. Het wordt op een gegeven moment ook iets 
van je identiteit. Ik heb werkelijk geen idee wat we verder 
nog willen laten zetten. Besluiten we dan wel. Spontane 
keuzes horen ook een beetje bij ons leven, we hebben ook 
nooit echt spijt van keuzes. Heeft totaal geen zin!”

Toekomst
Op den Dries: ”Online verkoop blijft onze toekomst. Op 
korte termijn willen we ons focussen op het opzetten van 
een merk. Je weet echter nooit wat er verder op je pad 
komt, maar dat is toch het mooie? Misschien gaan we wel 
iets totaal anders doen. Online verkoop kwam immers 
ook op ons pad. ”
Wolfkamp: ”Misschien ben ik over een paar jaar wel surf-
leraar, ik noem maar wat. We zeggen echter ook vaak ge-
noeg tegen elkaar van: het komt je niet aanwaaien hè. We 
blijven wel scherp!”
Op den Dries: ”We houden elkaar ook scherp. Toen we be-
gonnen trokken we soms nachten door op een zolderka-
mertje om te slagen. We stralen misschien veel vrijheid 
uit en we bepalen ook zelf welk pad we bewandelen, maar 
wat we aanpakken nemen we heel serieus!”
Wolfkamp: ”Vanuit die mindset voetballen is eigenlijk ook 
het mooiste wat er is. Kijk toch eens wat een geweldig 
team we hadden in de jeugd! Dat was ook heerlijk vrij 
voetballen en we wonnen alles!”

Op den Dries: ”Ergens missen we dat wel, maar we kun-
nen er ook wel van genieten dat we tactisch heel goed 
staan en het onszelf daarmee gemakkelijker maken. Als ik 
bijvoorbeeld kijk hoe sterk Tom Woesthuis daarin is, dan 
leer ik daar elke keer weer van.”
Wolfkamp: ”Is ook zo, maar als ik te veel in een tactische 
discipline wordt gedrukt, dan blokkeer ik. Ik snap heus dat 
je taakbewust moet zijn, maar zonder een creatieve in-
vulling daarvan is het minder leuk en daardoor presteer je 
ook weer minder.” 
Op den Dries: ”Dat geldt eigenlijk voor alles in het leven.”
Wolfkamp: ”Klopt. We stellen onze doelen en zijn taakbe-
wust, maar zullen nooit onze vrijheid en creativiteit los-
laten!” 

JE en JvE
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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

          

Jubileumveiling 
groot succes!

Donderdag 16 juni werd er in het kader van ons hon-
derd-jarig jubileum een veilingavond georganiseerd. Met 
de opbrengst van deze veiling proberen we de kosten van 
onze jubileumactiviteiten en het jubileumfeest voor een 
deel te dekken.

De avond begon rustig maar onder de enthousiaste lei-
ding van veilingmeester Henk de Haan werd er goed 
geboden op een groot aantal mooie kavels beschikbaar 
gesteld door diverse sponsoren. Tijdens de pauze werd 

er een verloting gehouden waarbij ook mooie prijzen, op-
nieuw beschikbaar gesteld door sponsoren konden wor-
den gewonnen. In totaal werd er deze avond voor meer 
dan € 9000,- opgehaald.

We willen via deze weg onze sponsoren bedanken voor 
het beschikbaar stellen van de kavels en de kopers voor 
het bieden op de kavels.

PN
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Datum thuisteam uitteam uitslag
05-02-2022 DES JO11-3JM Marienheem JO11-1JM 24 - 0
23-10-2021 DES JO13-2 F.C. Ommen JO13-3 17 - 0
25-09-2021 DES JO17-2 Hector JO17-1 0 - 16
12-03-2022 SVZW JO11-1 DES JO11-2 16 - 2
26-03-2022 DES JO11-1 DOS '37 JO11-1JM 15 - 1

Van JO11-3JM t/m DES 1

Verzameld via Sportlink ©

344229

98

Winstpercentage per Team

12 3

Alle (net niet) kampioenen!

Grootste uitslagen

DES JO11-2 (2e fase)
DES JO11-3JM (2e fase)
DES JO11-3JM (3e fase)

DES JO13-2 (voorjaarsreeks)
DES JO15-1 (najaarsreeks)

Verdeling resultaten

DES 3 (Mannen reserve)
DES 5 (Mannen reserve)

DES JO11-1 (4e fase)
DES JO13-1 (najaarsreeks)
DES JO13-2 (najaarsreeks)

DES 6 (Mannen reserve)
DES JO11-1 (1e fase)
DES JO11-2 (1e fase)

DES JO13-1 (voorjaarsreeks)
DES JO19-1 (voorjaarsreeks)
DES MO17-1 (najaarsreeks)

Seizoen VVDES 2021-2022 in Cijfers

Aantal wedstrijden

Gem. aantal doelpunten per wedstrijd

Aantal doelpunten gescoord

Aantal doelpunten tegen

seizoen vv des 2021-2022 in cijfers

JUBILEUM FEESTWEEK
DO. 22 SEP. KLAVERJASTOERNOOI

reserveer deze data in je agenda en houd onze website en socials in de gaten voor meer informatie

VR. 23 SEP.

ZA. 24 SEP.

WO. 28 SEP.

DO. 29 SEP.

MINI-PLAYBACKSHOW

SUPER SATURDAY

VR. 30 SEP.

ZA. 01 OKT.

PLAYBACKSHOW

PANNA / FREESTYLE CLINIC

AMUSEMENTSAVOND MMV FC de REBELLEN

REÜNIE

JUBILEUM RECEPTIE

JUBILEUMFEEST

voor pupillen en junioren

voor senioren, VR1, 35+ én  O19

voor O11 - O19

voor leden en sponsoren

opgave via reunie@vvdes.nl

voor genodigden

voor leden én ouders van leden
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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

Huldiging 
Jubilarissen

Tijdens de familiedag werden aan 23 leden gehuldigd voor 
hun langdurige lidmaatschap. In eerste instantie was het 
de bedoeling om dit te doen tijdens de nieuwjaarsreceptie 
begin januari. Vanwege de corona-perikelen kon dit toen 
helaas niet doorgaan. Een aantal leden kon vanwege bij-
voorbeeld vakantie niet aanwezig zijn, zij worden op een 
later tijdstip alsnog gehuldigd.

PN

Jimmy Witteveen
Denny Broekman

Rob Veltmaat
Henny Broekman
Nick van Egmond

Maarten Kok
Quint Mensink
Sander Evers
Simon Gecer
Nick Dekker

Simon op den Dries
Wouter Kogelman
Jordy Bruinenberg

Rineke Titsing-Smit
Lars Muller

Robert Titsing
Nathan Tijhof

Freddy Zandvoort

Gerrit Rozendom
Bertus Tuller

Hielke Reitsma

Jannes Mensink

12½ 25

40

50
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70

JAAR LID JAAR LID

JAAR LID

JAAR LID

JAAR LID

JAAR LID
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De zomer is eindelijk begonnen en de temperatuur 
loopt soms weer flink op. Dat betekent maar een ding: 
tijd voor een bomvolle sportzomer. Als sportliefhebber 
kan ik hier echt naar uitkijken. Helaas is er met twee 
kleine kinderen weinig tijd meer om alles live te volgen, 
maar goed, je kunt niet alles hebben hè. Mijn ogen kijken 
vooral naar het voetbal de aankomende weken en ook 
maanden. Het zal een hete transferzomer worden voor 
de Nederlandse clubs. De Europese successen hebben 
de nodige interesse gewekt in de sterspelers van de Ne-
derlandse clubs. De vraag is niet óf ze verkocht worden, 
maar voor hoeveel. Maar waar ik het meest benieuwd 
naar ben: hoe goed is het scoutingnetwerk van onder 
meer Ajax, PSV en Feyenoord? Spelers als Gravenberch, 
Gakpo en Sinisterra vervang je niet zomaar. Heel inte-
ressant om te volgen.

Na de transferzomer zullen snel alle ogen gericht zijn 
op het WK. Waarschijnlijk niet eens vanwege het voet-
bal, maar vanwege de wedstrijd ”wie deugt het meest?”. 
Politiek, sporters, alle bobo’s en noem maar op: iedereen 
wil een zegje doen over het WK in Qatar. Want voet-
ballers zijn rolmodellen en die moeten een statement 
maken. Die moeten het toernooi cancelen, alles boycot-
ten en gewoon thuisblijven. Als voetballer moet je het 
aanhoren, iets zinnigs zeggen over de situatie daar en 
doorgaan met je carrière. 1x in de 4 jaar is er een WK,  

als Nederland zich al kwalificeert. Het is al voor weinig 
voetballers weggelegd om 10 jaar international te zijn 
en gewaardeerd speler, dan kun je dus ongeveer 2 WK’s 
spelen. En dan moet jij, in je toch al korte carrière, een 
statement maken omdat je een rolmodel bent? Terwijl je 
weet dat het statement niets uit zal richten? Krankzin-
nig is het dat wij dat eisen van onze sporters. Ja, spor-
ters. Dit soort zaken liggen in de politiek en nergens an-
ders. Maar goed, een WK met een finale vlak voor kerst. 
Dat is wel eens een andere ervaring en dat is toch ook 
cool? Of beter gezegd: koel. We hoeven niet meer met de 
vraag te zitten hoe we buiten goed beeld kunnen krijgen 
of hoe we zoveel bier tegelijk koud moeten krijgen. Als ik 
het zo opschrijf, zie ik veel voordelen van een toernooi in 
november en december. 

Als je over een WK begint, dan wordt er uiteraard ook 
verwacht dat je een voorspelling doet. Ik verwacht een 
koude maand december met maar een klein vlokje 
sneeuw en een warme novembermaand met tempera-
turen tot wel 15 graden. O ja, en het WK? Daar gaat de 
titel naar Uruguay. 

P.S. Ik ben niet aansprakelijk voor jullie eventuele verlie-
zen naar aanleiding van mijn meesterlijke voorspelling. 

PM

Column: 

Rolmodellen

55



“Wij geven jouw team de beste uitstraling met 
professionele bedrijfskleding en complete service”

bedrijvenweg 5 Nijverdal

www.reflexbedrijfskleding.nl
0548 76 34 02


