
1

100 jaar samen 
Door Eendracht Sterk

Nummer 3
van 5

1



11

In 5 jubileum-edities nemen we u mee door de historie van vv DES. In 5 delen van 
20 jaar vv DES lichten we kort de hoogte- en dieptepunten van ons 100-jarig bestaan 
toe. Voor een uitgebreidere historie kunt u kijken in onze digitale archiefkast op onze 
website!

Historie vv des
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In 1962 wordt de supportersvereniging opgericht! 

In de jaren zestig had DES voor het eerst een trainer die 
een contract kreeg waarbij het salaris is vastgesteld aan 
de hand van trainingsavonden én wedstrijdbegeleiding 
op zaterdag. Hiervoor werd een contract opgesteld voor 
1 of 2 trainingsavonden. De trainer was dan vaak niet 
eens bij de wedstrijden aanwezig. 

In november 1962 keert na een aantal seizoenen het 
clubblad terug 

De pas opgerichte supportersvereniging heeft al het op-
richten van een eigen clubhuis op haar schouders geno-
men. Er wordt hard gewerkt aan de verwezenlijking van 
de plannen. Eind 1962 gaat de supportersvereniging in 
gesprek met het bestuur omdat de plannen in een ver-
gevorderd stadium zijn gekomen. In februari 1963 wordt 
een bouwcommissie ingesteld. 

Vanaf seizoen 1963-1964 spelen we in een 
rood shirt met zwarte kraag en een grote 
zwarte 'V', lange mouwen met zwarte man-
chetten. De shirts worden gedragen tot en 
met het seizoen 1964-65. 

Gerrit Scholten sr. stopt in 1964 na 31 jaar onafgebroken 
in het bestuur te hebben gezeten. Het ledental is inmid-
dels gegroeid tot boven de 400. 

Op 20 maart 1965 wordt het eerste clubhuis op sportpark 
Gagelman feestelijk geopend. Het clubhuis stond op de 
bult in het bos, naast waar nu trainingsveld A ligt. Hier 
vinden vanaf 1965 ook de ledenvergaderingen plaats. 

Vanaf seizoen 1965-1966 spelen we in een 
shirt met rood/zwarte verticale strepen, 
zwarte kraag, lange mouwen met zwarte 
manchetten. 

Met ingang van seizoen 1966-1967 wordt de elftalcom-
missie afgeschaft. De elftalcommissie bepaalde wie er in 
welk team zou spelen en maakte tevens de opstellingen 
van de teams. De leden van de elftalcommissie werden 
ieder jaar tijdens de ALV bij stemming gekozen. Vanaf 
nu wordt de opstelling van het 1e elftal bepaald door de 
hoofdtrainer. Bij de lagere elftallen bepalen de desbe-
treffende leiders de opstelling. 

In 1966 is een aantal leden het niet eens met de gang van 
zaken binnen onze vereniging en zegt het lidmaatschap 
op, om prompt daarna een nieuwe vereniging op te rich-
ten: De Eversberg. Aangezien er veel goede spelers bij DES 
speelden die hun roots in de wijk ‘Eversberg’ hadden liggen, 
gingen de oprichters er vanuit dat deze spelers zich zouden 
laten overschrijven. Ze waren echter loyaal aan DES. 

Zoals in de vorige editie al omschreven is er begin jaren 
60 veel rumoer rondom de voetbaltoto. In 1966 wordt 
deze echter unaniem aangenomen. Dit leidt in Nijverdal 
tot de nodige controverse. Met name de kerkgemeen-
schappen bemoeiden zich met de zaak. Op 18 augustus 
1967 staat in de krant dat voorzitter Pekkeriet in een ra-
dio-uitzending van de NCRV acte de présence zal geven. 
Hij zou geïnterviewd worden nadat het bestuur besloten 
had deel te gaan nemen aan de voetbaltoto. De voor-
zitter reist naar Hilversum en heel Nijverdal luistert 's 
avonds naar de radio. Echter, het interview wordt vlak 
voor de tijd om onbekende redenen afgeblazen. 

Het is niet duidelijk wat er aan ten grondslag lag, maar er 
werd in de jaren 60 vaak in een totaal vernieuwd tenue 
gespeeld. 

Vanaf seizoen 1967-68 spelen we in een wit 
shirt met een rood-zwarte diagonale streep, 
zwarte kraag, lange mouwen met zwarte 
manchetten. 

Vanaf seizoen 1969-1970 spelen we in een 
wit shirt met een rood-zwarte verticale 
streep, zwarte kraag, lange mouwen met 
zwarte manchetten. Deze shirts dienden als 
voorbeeld voor de jubileumshirts waarin DES 
1 het hele jaar 2022 haar wedstrijden speelt.

De resultaten van het DES 1 zijn simpelweg goed te noe-
men. Niet dat we vaak meedoen om de prijzen, maar wel 
spelen we het hele decennium op het hoogste niveau, de 
2e Klasse Oost, met daarin tegenstanders van naam zo-
als: IJsselmeervogels, Urk, DOVO, Genemuiden, Go Ahead 
Kampen, en Excelsior ’31. 

In 1970 wordt de titel ‘Lid van Verdienste’ voor het eerst 
aan iemand toegekend. De mogelijkheid om iemand tot 
Lid van Verdienste te benoemen bestaat al langer, maar 
voor zover bekend was dit nog niet eerder gebeurd. De 
eerste die deze titel ten beurt valt, is Marinus de Vaal. 
Hij wordt in oktober van dat jaar benoemd tot Lid van 
Verdienste. Hij is op dat moment 25 jaar secretaris. 

Tijdens de Ledenvergadering van juni 1970 wordt er een 
belangrijk punt besproken. De Gemeente heeft name-
lijk bepaald dat er op Sportpark Gagelman slechts twee 
clubhuizen gebouwd mogen worden, terwijl er 3 vereni-
gingen spelen. In eerste instantie is het de bedoeling dat 
vv DES alleen zal bouwen en sv Nijverdal samen met de 
Zweef een clubhuis gaat delen. Maar de gesprekken tus-
sen de Zweef en sv Nijverdal lopen al snel op niets uit. De 
achterban van sv Nijverdal wil niet met De Zweef samen 
in één clubgebouw. Uiteindelijk gaan ze met vv DES in 
gesprek en tijdens de ledenvergadering wordt de leden 
om toestemming gevraagd. De uitkomst is positief en 
niet veel later worden de plannen verder uitgewerkt en 
komen beide clubs tot overeenstemming. De bouw die in 
1971 begint, leidt tot een voor die tijd zeer mooi onder-
komen. Er waren in de wijde omgeving niet veel vereni-
gingen met zo’n mooi clublokaal. Op 24 juni 1972 wordt 
het pand feestelijk geopend. 

Deel 3 > 1962-1982
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1931-1932: Kampioen 1e klasse CNVB 
Trainer: geen

1933-1934: Kampioen 1e klasse CNVB 
Trainer: geen

DES1 1934 na het behalen van het landskampioenschap

1936-1937: Kampioen 1e klasse CNVB 
Trainer: geen

In ons 100-jarig jubileum is DES 1 twaalf keer kampioen na een competitie geweest. 
Daarnaast werd DES 1 één keer landskampioen van Nederland en won het 3 keer de Rotterdambeker. 
Ook won ze éénmaal het Bondsdagtoernooi en reikte ze het seizoen 2004-2005 tot de kwartfinales 
van het bekertoernooi. 

Voor het complete overzicht, eindstanden en uitslagen kunt u kijken op onze website www.vvdes.nl 
onder het kopje archiefkast.

eregalerijIn 1972 wordt onze club verrijkt met een vrouwenteam. 
Helaas komt er, door personele problemen, na twee jaar 
een vroegtijdig einde aan de vrouwenafdeling. Ook wordt 
er voor het eerst een jeugdtrainer aangesteld.

Vanaf seizoen 1973-1974 spelen we in het 
al eerder gedragen shirt met rood/zwar-
te verticale strepen, zwarte kraag, lange 
mouwen met zwarte manchetten. De shirts 
worden tot op heden nog steeds gedragen. 

In december 1975 introduceert de Supportersvereniging 
iets nieuws. Een gezellig feest met spelletjes voor jong 
en oud. De prijzen: wild en gevogelte. Hiermee is het 
‘Wildvleesfeest’ geboren. Het is ook nu nog ieder jaar 
een groot succes. Het jaarlijks terugkerende mixtoer-
nooi, toen nog sportdag geheten, deed een jaar later zijn 
intrede, het evenement is bedacht én wordt georgani-
seerd door de Supportersvereniging. Gezellig een dag 
voetballen met teams die qua spelers door elkaar gemixt 
worden. Ook dit is een enorm succes qua sportiviteit en 
gezelligheid.

De club blijft groeien en bestaat halverwege de jaren 70 
uit bijna 500 leden. Een enorme aanwas bij de pupillen 
ligt hieraan ten grondslag. In 1978 kunnen we de hon-
derdste pupil verwelkomen. 

In 1979 kan er dan eindelijk weer gejuicht worden. Na 26 
jaar zonder kampioenschap kunnen we weer eens feest 
vieren. Kampioen in de 3e klasse én promotie naar de 2e 
klasse. Helaas volgt een seizoen later al weer degradatie. 

Begin jaren 80 doet ook het zaalvoetbal zijn intrede bij 
vv DES. Aanvankelijk een groot succes. Het aantal teams 
groeit in 3 jaar tijd naar 3 teams.

In 1981 wordt het 500e lid begroet. Op 1 april 1982 opent 
sv Nijverdal haar eigen nieuwe kantine en hebben we het 
alleenrecht in de huidige kantine.

4 5
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1940-1941: Kampioen 1e klasse TVB 
Trainer: Cees Schlosser

1948-1949: Kampioen 4e klasse KNVB, 
destijds de hoogste klasse in district Oost 
Trainer: J.W. Harmsen

1951-1952: Kampioen 4e klasse KNVB
Trainer: B.C. Teutelink, Hans Kottier, Willem Mondeel

1952-1953: Kampioen 3e klasse KNVB, 
destijds de hoogste klasse in district Oost 
Trainer: Leo Halle

1978-1979: Kampioen 3e klasse KNVB 
(zie ook artikel, het onverwachte kampioenschap)
Trainer: Herman Morsink

1991-1992: Kampioen 4e klasse KNVB 
Trainer: Henk Hekman

1993-1994: Kampioen 4e klasse KNVB
Trainer: Henk Hekman

2001-2002: Kampioen 3e klasse KNVB 
Trainer: Herman van der Veen

2005-2006: Kampioen 3e klasse KNVB
Trainer: Henk Mennegat

OVERIGE PRIJZEN / BIJZONDERE PRESTATIES

1932: Winnaar Rotterdambeker tijdens de Bondsdag 
Trainer: geen

1933: Winnaar Rotterdambeker tijdens de Bondsdag 
Trainer: geen

1934: Landskampioen bij de zaterdagamateurs 
Trainer: J.W. Harmsen

1934: Winnaar Rotterdambeker tijdens de Bondsdag 
(de derde keer in successie waardoor de wisselbeker 
behouden mag worden)
Trainer: J.W. Harmsen

1938: Winnaar Bondsdagtoernooi bij Oranje Nassau 
Almelo 
Trainer: geen

2004-2005: Achtste finale districtsbeker in Hattem 
Trainer: Henk Mennegat
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De jubileumcommissie is al een tijdje bezig om er voor te 
zorgen dat 2022 een jaar wordt om nooit te vergeten voor 
iedereen die vv DES een warm hart toedraagt. Samen met 
de A-Com, de supportersvereniging en overige commis-
sies leveren ze een bijdrage aan een groot aantal ‘jubile-
um’-activiteiten. 

In de jubileumcommissie zitten de volgende personen: 
Marty Poelakker, Hans Lohuis, Peter Calkhoven, Stephan 
Meulenbelt, Carmen Kroese, Patrick Nieboer, Leon Zuide-
ma, Ellen Nieboer, Martin Bronsvoort en Henny Broekman.

Samen zorgen voor een onvergetelijke jubileumweek.

Tijdens de jubileumfeestweek van 23 september t/m 1 
oktober organiseren we een reünie. Deze reünie wordt 
gehouden op donderdagavond 29 september. Zet deze 
datum dus in je agenda.

Of het werkelijk voor jou op 29 september een geslaagde 
reünie zal worden hangt natuurlijk af of jouw oud-ploeg-
genoten ook aanwezig zullen zijn. Of die trainer, barme-
dewerker, partner van ploeggenoot, verzorger, bestuurder, 
kortom iedereen waar jij een klik mee had, er ook zal zijn.

Vanuit de organisatie doen we er alles aan om zoveel mo-
gelijk (oud-) DESsers naar de reünie te krijgen. We zullen 
berichten gaan plaatsen op de website, onze social-me-
dia kanalen en we zullen de regionale media gaan bena-
deren. En toch zullen we zo niet iedereen bereiken. Daar 
hebben we ook jou voor nodig. Praat het rond, benader je 

oud-teamgenoten. Bel ze op, informeer ze via Facebook of 
per e-mail. Wij kunnen vanuit vv DES niet iedereen meer 
bereiken.

We hebben nog ruim 3 maand, dus help ons om van deze 
reünie een feest der herkenning te maken!

Aanmelden?
We zouden we het leuk vinden als je ons via een mailtje 
aan reunie@vvdes.nl laat weten of je komt. Dan kunnen 
wij dat weer aan andere DESsers laten weten.

Vragen over de reünie?
De jubileumcommissie organiseert de reünie. Vragen kun 
je aan hen stellen. Dat kan ook via het mailadres reunie@
vvdes.nl 

Jubileumcommissie 100 jaar vv DES

Reünie 100 jaar vv DES fe
es
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De jubileumcommissie heeft samen met de A-com en de supportersvereniging een jubileumkalender opgesteld. 
Het hele jaar door worden er naast de activiteiten die normaal ook plaatsvinden diverse jubileumactiviteiten 
georganiseerd. De activiteiten die we normaal ook organiseren zullen een speciaal ‘jubileum’ tintje krijgen.
In de week van 23 september t/m 1 oktober is de jubileum-feestweek! Hou deze data dus vrij in je agenda.
Op de website staat altijd de meest actuele versie

SEPTEMBER  zaterdag 9 september Seizoensopening (open dag)

  zaterdag 16 september Sponsorloop 

 donderdag 22 september Klaverjasavond

 vrijdag 23 september Mini-Playbackshow

 zaterdag 24 september Super Saturday

 zaterdag 24 september Playbackshow

 woensdag 28 september Panna / Freestyle Clinic voor de jeugd

 woensdag 28 september Amusementsavond m.m.v. FC De Rebellen 

 donderdag 29 september Reünie

 vrijdag 30 september Jubileumreceptie

 zaterdag 1 oktober Afsluitend jubileumfeest

OKTOBER n.n.b. Oktoberfest

 n.n.b. Twentse Voetbalquiz

NOVEMBER n.n.b. Speciaal bieravond (mannen)

  n.n.b. Wijnavond (vrouwen)

  vrijdag 25 november Sinterklaasfeest

DECEMBER zaterdag 17 december Wildvleesfeest

  n.n.b. Shoarmatoernooi

  n.n.b. Klaverjasmarathon

Jubileumkalender 2022
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Seizoen 1978-1979: 
het onverwachte kampioenschap

De verwachtingen rondom onze hoofdmacht zijn voor 
aanvang van het seizoen 1978-1979 niet echt hoogge-
spannen. In de voorbereiding op de competitie werden 
er zeven oefenwedstrijden gespeeld, waarvan er slechts 
één werd gewonnen (2-0 tegen Arnhemse Boys) en één 
gelijk werd gespeeld (1-1 tegen de CJV’ers). De overige vijf 
wedstrijden gingen verloren met in totaal maar liefst 19 
tegendoelpunten. Handhaving was de voornaamste doel-
stelling. Over een kampioenschap durfde niemand na te 
denken. Zeker niet toen er uit de eerste twee competitie-
wedstrijden maar één punt werd gehaald.

Toch wist de nieuwe trainer Morsink het tij te keren. Er 
werd een mooie serie overwinningen behaald, met de 4-0 
thuisoverwinning tegen Staphorst als hoogtepunt. Dit 
leidde ertoe dat DES zich halverwege de competitie ge-
deeld koploper mocht noemen, samen met Hulzense Boys 
en Staphorst. 

Na de winterstop begint ons vlaggenschip met een mooie 
0-1 overwinning in Hulsen. Daarna komt de klad er een 
beetje in met gelijke spelen tegen ASV, Gramsbergen en 
DOS. Gelukkig laat de concurrentie ook punten liggen, zo-
dat de achterstand overbrugbaar blijft. Wanneer DES de 
laatste drie wedstrijden weet te winnen, dan zit er waar-
schijnlijk een beslissingswedstrijd om het kampioen-
schap in. De eerste van die drie wedstrijden is tegen de 
studenten van Drienerlo. DES is die wedstrijd beter, maar 

het lukt maar niet om de winnende treffer te forceren. 
Totdat Hans van Essen in het veld wordt gebracht en als 
invaller het goudhaantje wordt. Met een 3-2 overwinning 
keert ons eerste huiswaarts. 

De volgende wedstrijd is uit tegen Staphorst. Een con-
current om het kampioenschap en dus een echte “alles of 
niets wedstrijd”. Volgens de overlevering is het een span-
nende pot voetbal die kort voor tijd wordt beslist in het 
voordeel van DES. Chris Titsing gooit een vrije trap hoog 
het strafschopgebied in, Rudolf Hekman weet de bal door 
te koppen en Jan Schutten weet vervolgens de bal met uit-
gekiende kopbal binnen te werken. Ons jeugdlid Rik Konij-
nenbelt schrijft in het clubblad een mooi wedstrijdverslag 
van deze wedstrijd. Waarschijnlijk is hier de basis gelegd 
voor zijn carrière als journalist, want Rik is inmiddels al 
jarenlang journalist en verslaggever bij RTL Nieuws. 

De laatste wedstrijd van de competitie is wederom te-
gen Drienerlo. Nu wordt er thuis een relatief eenvoudige 
overwinning behaald. Jan Schutten zet met een mach-
tig afstandsschot de 1-0 op het bord. Na rust krijgen we 
het even lastig, maar topschutter Henk Samsen weet de 
2-0 te maken. Kort voor tijd is het Hans van Essen die 
een blunder van de Drienerlo-defensie afstraft en de 3-0 
scoort. Na de wedstrijd moet DES een week wachten, 
want Drienerlo moet in Enschede nog aantreden tegen 
concurrent Staphorst. De verwachting is dat Staphorst 
deze wedstrijd eenvoudig zal winnen en dat zou dan een 
beslissingswedstrijd om het kampioenschap tussen DES 
en Staphorst betekenen. Op 19 mei 1979 gaat alles echter 
anders dan verwacht. De studenten geven Staphorst goed 
partij en weten een 3-3 gelijkspel uit het vuur te slepen. 
Dit betekent dat DES kampioen is en in Nijverdal barst 
het feestgedruis los. Na 26 jaar is DES eindelijk weer eens 
kampioen en dat wordt groots gevierd. Met Harry Mon-
deel achter het stuur wordt het kampioensteam Nijverdal 
rondgereden, waarna de spelers bij de kantine worden af-
gezet voor het kampioensfeest. Harry besluit echter met 
het bus het hoofdveld op te rijden en daar een rondje te 
maken. Volgens de overlevering zijn de sporen van de bus 
nog steeds te zien op ons hoofdveld. 

DES 1 viert het kampioenschap in de bus en maakt een rondje op het hoofdveld

Op zaterdag 6 juni wordt het kampioenschap opnieuw ge-
vierd en nu in Hotel Dalzicht. Alle leden zijn welkom en 
blijkbaar is het een goed feestje. Penningmeester Witte-
bol maakt na afloop de balans op en zegt: “We hebben 
feestgevierd alsof we erg rijk waren.” Zo te zien was de 
ontlading dus groot na het eerste kampioenschap in 26 
jaar!

Alle uitslagen van DES 1 in het seizoen 1978-1979

Aantal doelpunten Doelpuntenmakers
 7  Henk Samsen
 5  Jan Schutten
 4  Hans ter Avest
 3  Harry Poorterman 
   en Hans van Essen
 2  Johan Fransen 
   en Rudolf Hekman
 1  Emil Staman, Chris Titsing 
   en Leo Berenschot

Doelpuntenmakers DES 1 seizoen 1978-1979

RTL Nieuws-verslaggever Rik Konijnenbelt maakte zijn debuut als journalist voor 
het DES-clubblad

Spelers, spelersvrouwen en kinderen vieren het kampioenschap
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Staand vlnr: Bertus Ekkelkamp, Henk Lohuis, Henk Hekman, Ben vd Velden, Mannes vd Velden, Dolf Konijnenbelt, Leo Berenschot, Henk Westenberg en Karel Mollenvanger
Zittend vlnr: Herman Morsink, Chris Titsing, Emil Staman, Henk Samsen, Rudolf Hekman, Harry Poorterman, Johan Fransen, Hans ter Avest en Hans van Essen



DE STRIJD MET KAS
Teunis ging als doelman de concurrentie aan met Kas 
Woudsma. Op de befaamde keeperstrainingen met Leo 
Halle vlogen de vonken er vanaf. Regelmatig stond er spe-
ciaal voor deze keeperstraining flink wat publiek te kijken 
en Teunis en Kas tilden elkaar naar een hoger niveau. Ui-
teraard was het niet eenvoudig om Kas uit het eerste elf-
tal te verdringen. Omdat Teunis ook goed kon voetballen 
brak hij door als veldspeler in DES 1. Als 16-jarige maakte 
hij al zijn debuut in een oefenwedstrijd tegen GFC Goor, 
maar na zijn juniorentijd werd hij echt basisspeler. Zijn 
tweebenigheid maakte hem een multi-inzetbare speler. 
Vaak speelde hij midvoor, maar evenzo goed rechtsbuiten, 
rechtshalf of zelfs centrale verdediger. Dat hij ook regel-
matig zijn doelpuntje meepikte blijkt wel uit de 24 doel-
punten die hij volgens de DES-statistieken heeft gemaakt 
voor DES 1. Wanneer Kas door blessure of ziekte een 
wedstrijd moest missen, dan nam Teunis zijn plek onder 
de lat over. Dat hij die plek dan moeiteloos overnam blijkt 
wel uit onderstaand artikel: 

VROEGER WAS VOETBAL ALLES
Op de vraag wat hij leuker vond om te doen: keepen of 
veldspeler, geeft Teunis aan dat hij daar eigenlijk niet tus-
sen kan kiezen. Beide vond hij erg leuk om te doen. Als 
keeper kun je het wat langer volhouden op niveau, maar 
ook dan houdt het uiteraard een keer op. In het geval van 
Teunis waren het knieklachten die hem uiteindelijk tot 
stoppen dwongen. Dat betekent overigens niet dat hij stil 
is gaan zitten. Teunis is nog erg actief, biljart nog wekelijks 
in het buurtcentrum en komt dan regelmatig oude voet-
balmakkers als Noes Latul en Cornelis Waas tegen. Ook 
gaat hij regelmatig kijken bij voetbalwedstrijden. Meestal 
bezoekt hij de plaatselijke derby’s. Hij geniet dan van de 
ambiance en het vele publiek. Dat doet hem denken aan 
de wedstrijden in de jaren 60 toen er dikwijls tweeduizend 
man publiek stond te kijken bij DES. Op de vraag hoe hij 

het voetbal van nu vergelijkt met dat van de jaren 60, valt 
hem vooral het verschil in mentaliteit op. Destijds was 
voetbal alles. Je keek de hele week uit naar de voetbal-
wedstrijd en op het veld gaf je alles. De hele familie ging 
ook mee, beaamt dochter Ellen. Naar uitwedstrijden in bij-
voorbeeld Leeuwarden of Groningen ging de hele familie 
mee in de bus en op de terugweg werd er dan bij Blom in 
Heino aangelegd om wat te eten en te drinken. Nu is dat 
allemaal wel anders. De mentaliteit is veranderd. Andere 
dingen zijn belangrijker geworden en dat zie je op het veld 
terug. Dat Teunis DES nog op de voet volgt, blijkt wel uit 
het feit dat hij moeiteloos de uitslagen van de laatste vier 
competitiewedstrijden opdreunt. Die gingen allemaal met 
ruime cijfers verloren; dat sterkt Teunis in zijn overtuiging 
dat dit in de jaren 60 niet gebeurd zou zijn. Uiteraard werd 
er destijds ook wel eens dik verloren, maar dan werden 
de koppen bij elkaar gestoken en werd alles uit de kast 
gehaald om de volgende wedstrijd niet te verliezen. 

SAMENSPELEN MET ABE
Dat Teunis zeker een talentvolle doelman was, blijkt wel 
uit het feit dat hij begin jaren 60 door Sportclub Enschede 
werd benaderd. Hij mocht op proef komen bij deze be-
taald voetbal vereniging en voorloper van Fc Twente. He-
laas stonden de ouders van Teunis dit niet toe, omdat er 
dan op zondag gevoetbald moest worden. Hij had het zelf 
wel graag gewild. Je wilt immers weten waar je top ligt, 
maar helaas zat een betaald voetbal avontuur er dus niet 
in. Wel heeft Teunis met een legendarische voetballer van 
Sportclub Enschede samen gevoetbald. Abe Lenstra, de 
speler naar wie het stadion van Sc. Heerenveen vernoemd 
is. In de jaren 50 en 60 was het normaal dat amateur-
verenigingen bij speciale oefenwedstrijden (tegen bijvoor-
beeld profclubs) versterking zochten bij enkele spelers uit 
de regio. Zo werd Teunis ook regelmatig gevraagd om te 
keepen. Bij één van die wedstrijden, waarschijnlijk in Den 
Ham, speelde Teunis samen met Abe Lenstra. Een rustige, 
sympathieke man aldus Teunis. Helemaal geen sterallu-
res en heel normaal. 
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Zoals bekend had DES in de jaren 50 en 60 een sterke 
lichting voetballers, die gedurende die jaren op het 
hoogste (zaterdag)amateurniveau voetbalden. In de 
vorige jubileumeditie was er speciale aandacht voor 
de legendarische doelman Kas Woudsma. In deze 
editie een interview met degene die Kas opvolgde 
onder de lat: Teunis de Leeuw. Een multifunctionele 
speler die, voordat hij Kas opvolgde als doelman, al 
jarenlang basisspeler van DES 1 was als veldspeler. 
Een unieke combinatie en daarom zeker een artikel 
waard voor deze jubileumeditie. 

Teunis de Leeuw:
van midvoor 
tot doelman

Teunis de Leeuw:

Teunis is inmiddels 83 jaar en nog enorm vitaal. Het ge-
sprek bij hem thuis aan de eettafel brandt dan ook zon-
der moeite los. Samen met dochter Ellen worden anek-
dotes uit de DES-historie opgerakeld en komen er oude 
foto’s op tafel. We beginnen het gesprek bij de junioren-
tijd. Opgegroeid in het Rooie Dorp aan de Emmastraat 
en van gereformeerde huize was het vrij logisch dat je bij 
DES ging voetballen. In de jeugd belandt Teunis op doel, 

maar tijdens de partijtjes op de training vallen ook zijn 
voetbalvaardigheden op. Hij ontwikkelt zowel zijn linker- 
als zijn rechterbeen en mag zich dan ook tweebenig noe-
men. Iets dat hem in zijn latere spelersloopbaan goed 
van pas komt, want hij heeft op allerlei posities gestaan. 
In de B-jeugd mag Teunis het eerste kampioenschap vie-
ren. We schrijven het seizoen 1953-1954 en onderstaan-
de foto is het bewijs:

Staand vlnr: H. Heerdink, G. te Kolsté, 
J. van de Wilk, F. Mensink, Hofman 
en B. Boeve (leider)
Gehurkt vlnr: D. Hogenkamp, J. Eenkhoorn,
Teunis de Leeuw, H. Preuter, G. Voort 
en Bossink. 

Teunis de Leeuw (gehurkt tweede van links) met Abe Lenstra (staand uiterst rechts
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MOOIE TIJDEN
Als veldspeler en als doelman beleeft Teunis mooie tijden 
bij DES. Hij geniet van de strijd op het veld, maar zeker 
ook van alles daarbuiten. Zo werd Rini Poelakker als jonge 
vrijgezel eens na een uitwedstrijd in Friesland door een 
boer achterop de brommer terug naar de bus gebracht. 
Blijkbaar was hij door een plaatselijke schone even de tijd 
vergeten en de bus was inmiddels al vertrokken. Gelukkig 
konden ze achterop de brommer de bus nog inhalen. Ook 
een wedstrijd in Den Helder staat hem nog bij. Vanwe-
ge de mist werd de wedstrijd gestaakt. Iedereen stond al 
onder de douche toen de wedstrijd toch nog uitgespeeld 
moest worden. Uiteindelijk werd er verloren, maar alles 
beter dan de reis naar Den Helder nogmaals te moeten 
maken. Tegen Genemuiden speelde Teunis misschien 
wel zijn beste wedstrijd ooit in DES 1. Door een doelpunt 
van Rini Poelakker werd de wedstrijd met 0-1 gewonnen, 
maar Teunis kreeg de complimenten van de tegenstan-
der voor zijn goede spel. Ook de wedstrijden in Kampen 
tegen zowel Go Ahead als DOS staan hem nog helder 
voor de geest. Vaak mooie wedstrijden die gelijk op gin-
gen. Op Urk werden ooit fietsen voor de bus gegooid na 
een overwinning op de plaatselijke SV en tegen Be Quick 
Zwolle liet Teunis ooit een eenvoudige bal lopen omdat 
hij nog niet helemaal scherp was na een feestje de avond 
ervoor. Gelukkig wist hij zich daarna te herstellen en werd 
de wedstrijd alsnog met 1-2 gewonnen. Allemaal mooie 
herinneringen die Teunis koestert. 

REÜNIE
Als we de verhalen zo de revue laten passeren lijkt het 
allemaal wel als de dag van gisteren. De tijd gaat snel en 
dit jaar bestaat DES alweer 100 jaar. We krijgen het over 
de reünie voor alle leden en oud-leden die op donderdag 
29 september op de agenda staat. Een mooie gelegen-
heid om alle oude voetbalmakkers weer eens te zien en te 
spreken. Teunis geeft aan deze datum zeker op de kalen-
der te zetten. Hopelijk is de opkomst van de nog levende 
voetbalmaten groot. Teunis zal iedereen die hij nog regel-
matig ziet en spreekt er zeker op attenderen. Zo te horen 
is er dan aan gesprekstof geen gebrek. De DES-historie 
staat immers bol van mooie wedstrijden en bijzondere 
gebeurtenissen en die verhalen zullen op 29 september 
ongetwijfeld weer allemaal naar boven komen tijdens de 
reünie. We hopen elkaar daar dan ook zeker weer te zien.

Teunis als doelman in DES 1

Teunis haalt uit als midvoor

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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Jubileumshirt 100 jaar vv DES
Verkrijgbaar via de webshop!

Hoe de latere 
topscorer van België 
DES dwarszat

In de 100 jaar dat DES bestaat, heeft het uiteraard tegen 
vele verschillende clubs en spelers gevoetbald. Sommige 
van die spelers wisten later een mooie profcarrière op te 
bouwen. Andere profspelers bouwden juist af op ama-
teurniveau en kwamen dan tegen DES te spelen. Zo kan 
ik me een wedstrijd tegen Den Ham herinneren met oud-
prof Jimmy Calderwood in hun midden. Ondanks dat hij 
de middencirkel niet uit kwam, was hij de beste man van 
het veld. In het seizoen 1968-1969 speelden we tegen een 
speler die later topscorer van België zou worden. Wie dat 
was en waarom hij een plek in deze jubileumeditie ver-
dient, lezen jullie in dit artikel. 

Sportief was het seizoen 1968-1969 niet het beste sei-
zoen uit de DES-geschiedenis. Met een 9e plaats wisten 
de rood-zwarten slechts twee teams onder zich te hou-
den. Genoeg voor handhaving, dat wel. Kampioen werd 
VVOG uit Harderwijk en die ploeg beschikte over een spits 
die het net erg makkelijk wist te vinden. Deze spits wist 
dat seizoen maar liefst negen keer te scoren tegen DES, 
waarvan zes keer in de wedstrijd in Harderwijk. Zijn naam: 
Hans Posthumus. 

Uiteraard bleef die doelpuntenproductie niet onopge-
merkt. Na het seizoen 1968-1969 stapte Posthumus over 
naar de profs van Wageningen. Daar werd hij in zijn eer-
ste seizoen direct topscorer van de Tweede Divisie met 27 
doelpunten. Hiermee verdient Posthumus een transfer 
naar Feyenoord, maar daar breekt hij niet echt door. Via 
RC Mechelen belandt hij vervolgens bij Lierse SK en daar 
wordt hij in het seizoen 1975/1976 met 26 doelpunten 
topscorer van België. Alleen Jan Mulder en Rob Rensen-
brink hadden hem dat als Nederlander voorgedaan. 

Nu even terug naar het seizoen 1968-1969. Zoals gemeld 
scoorde Posthumus in de wedstrijd in Harderwijk zes 
maal. Deze wedstrijd ging met 7-1 verloren. Na afloop 
werd er door Ben van de Velden uit frustratie met thee 
richting een official gegooid. Dit leidde tot een schorsing 
en tevens tot het vertrek van de drie broers Van de Velden 
bij DES. Gelukkig kwamen de broers later weer als speler 
en/of als toeschouwer terug bij DES. Door zijn zes doel-
punten in één wedstrijd en het daarop volgende thee-in-
cident heeft Hans Posthumus dus zeker een plek in de 
DES-geschiedenis verdiend. 




