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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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Nadat DES 1 in 2002 kampioen wordt en promoveert 
naar de 2e klasse, degraderen ze het seizoen erop weer 
naar de 3e klasse. In 2003 organiseert de supportersver-
eniging een groot feest i.v.m. hun 40-jarig bestaan. In 
2005 wordt er gestart met de playbackshow. Het blijkt 
een groot succes te zijn en is inmiddels uitgegroeid tot 
een jaarlijks terugkerend evenement. In 2006 kunnen er 
weer bloemen besteld worden. DES 1 wordt onder lei-
ding van trainer Henk Mennegat opnieuw kampioen in 
de 3e klasse. De bijbehorende promotie naar de 2e klas-
se is opnieuw van korte duur. Voor lijfsbehoud komen 
we één doelpunt tekort, dus in het seizoen 2007-2008 
speelt DES opnieuw in de 3e klasse. 

In 2005 wordt gestart met de privatisering van de kan-
tine en kleedkamers. Samen met sv Nijverdal wordt een 
stichting opgestart die zorg zal dragen voor een goede 
afhandeling van alle zaken tussen de gemeente Hellen-
doorn en de beide verenigingen.

Ook nemen in het seizoen 2005-2006 de jeugdspelers 
van sv Nijverdal en DES samen deel aan de competitie. 
sv Nijverdal heeft niet genoeg jeugd meer om volledige 
jeugdteams op de been te brengen en er wordt besloten 
om met de jeugd samen te gaan spelen. 

In 2006 wordt bij vv DES gestart met het G-voetbal. Het 
G-voetbal heeft een groot draagvlak binnen de vereni-
ging en is anno nu nog steeds erg in trek. Een grote 
groep leiders zet zich iedere week opnieuw in om deze 
groep plezier in de sport te bezorgen.

In 2006 krijgt het clubgebouw een grondige opknap-
beurt. Aan de voorzijde wordt een aanbouw gebouwd 
waar de toiletten zitten. Ook het gehele interieur wordt 
vernieuwd, waaronder de bar en de keuken.

In 2007 komt de ‘werkgroep Lohuis’  met een voorstel 
om vv DES te laten aanhaken bij de regionale topclubs. 
Tijdens een extra algemene ledenvergadering houdt zo-
wel de werkgroep als het bestuur een presentatie over 
hun visie op de toekomst van vv DES m.b.t. het eerste 
elftal. Het grootste en meest essentiële verschil ligt in 
het feit dat de ambitie van de werkgroep op een hoger 
niveau ligt die van het bestuur. Het bestuur wil binnen 3 
jaar promoveren naar de 2e klasse en daarna daar blij-
ven. Om dit te bereiken wil het bestuur met versterkte 
randvoorwaarden en een collectieve beloning naar ge-
leverde prestaties het voor spelers van buiten DES aan-
trekkelijk maken om de overstap naar DES te maken. De 
werkgroep wil binnen 3 tot 5 jaar hoger spelen dan de 
huidige clubs in de gemeente Hellendoorn en kunnen 
concurreren met clubs uit de omgeving. Om dit te berei-
ken wil de werkgroep m.b.v. een stichting (sponsorclub) 
spelers gaan aantrekken voor het eerste elftal, waarna 
het elftal collectief beloond kan worden met individuele 
verschillen. Beide voorstellen worden tijdens een alge-
mene ledenvergadering in stemming gebracht waarbij 
uiteindelijk het plan van het bestuur wordt aangenomen 
door de vergadering. 

Het kerstzaalvoetbaltoernooi wordt in 2007 voor het 
laatst georganiseerd door Jan Post en Willem Kolthof.

Aan het einde van het seizoen 2008-2009 wordt het sa-
menwerkingsverband tussen de jeugd van sv Nijverdal 
en vv DES beëindigd. In 2010 telt vv DES meer dan 600 
leden. Felicia Spengler wordt in de kantine gehuldigd als 
600e lid. 

In 2012 bestaat vv DES 90 jaar. Gedurende een aantal 
weken werden er allerlei activiteiten georganiseerd ten 
behoeve van het 90-jarig jubileum. Onder andere een

grote veiling en een oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eag-
les. Voor leden en genodigden werd er een groot feest 
georganiseerd in de feesttent op de parkeerplaats naast 
het trainingsveld. Ook onze supportersvereniging deelt 
mee in de feestvreugde, zij vierden namelijk hun 50-jarig 
jubileum.

In 2013 worden de eerste plannen gepresenteerd voor 
de uitbreiding van onze accommodatie aan de veldzijde. 
Sinds 2000 is het ledental van de vereniging gestegen 
van 500 naar bijna 700 leden. Hierop zal onze accom-

modatie aangepast moeten worden. Het plan bevat een 
4-tal nieuwe kleedkamers, een nieuwe overdekte entree 
met mogelijkheid tot lift, een nieuwe radiokamer en een 
dakterras met uitzicht op veld 1. 

In oktober 2015 werd het clubblad vervangen door een 
full-color magazine. 

Begin 2015 wordt gestart met de voorbereiding (sloop 
van een deel van de accommodatie) van de verbouwing. 
Heel het jaar wordt er door veel vrijwilligers geholpen om 
de uitbreiding samen met bouwbedrijf Hallink en Ham-
mink te realiseren. Op 28 mei 2015 organiseert DES een 
‘droomveiling’ om geld op te genereren voor zowel de 
verbouwing van het clubhuis als voor Stichting Vang je 
Droom. Tijdens deze veiling werd er door DES 6 geboden 
op een wedstrijd onder leiding van topscheidsrechter 
Eric Braamhaar uit Enter. Mede vanwege een slepende 
blessure van Braamhaar en de volle agenda van zowel 
de scheidsrechter als DES 6 kan de wedstrijd pas op 6 
mei 2017 gespeeld worden. 

Op 8 en 9 januari 2016 wordt de uitbreiding officieel geo-
pend door Chris en Rineke Titsing. 

Deel 5 > 2002-2022
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In mei 2018 wordt er door de begeleiding van onze jeug-
delftallen in aanloop naar de derby met SVVN een heuse 
DES-parade georganiseerd. Vanuit het Blokkenpark lo-
pen  onze jeugdleden en hun begeleiding voorzien van 
rood-zwarte kleding, vlaggen en toeters naar Sportpark 
Groot Lochter om DES 1 aan te moedigen

Medio 2018 wordt er gestart met de aanleg van een 
kunstgrasveld op Gagelman. Bij De Zweef, HCHN en DES 
wordt er gedurende de zomermaanden hard gewerkt 
om de eerste kunstgrasvelden speelklaar te krijgen. Op 
zaterdag 10 november wordt de feestelijke opening ge-
vierd. Voor de openingshandeling zijn het oudste en het 
jongste lid uitgenodigd. Jan Calkhoven (95 jaar) en zijn 
achterkleinkind Vince Scholten (4 maand) mogen het 

lintje doorknippen. De eerste jaren zijn er problemen 
met de gladheid van het veld. Na vele onderzoeken en 
testen wordt in 2022 de toplaag van het veld vervangen 
en zijn de problemen verleden tijd. 

Begin 2020 worden we in Nederland geconfronteerd met 
een nieuw fenomeen, corona! Het werpt een donkere 
schaduw over het dan lopende seizoen. Ook de volgende 
twee seizoenen zorgt corona voor veel problemen. Pas in 
het huidige seizoen 2022-2023 lijkt het erop dat corona 
het voetbal geen parten meer speelt. 

In 2022 houdt vv DES het hele jaar jubileumactivitei-
ten. Aan het begin van 2022 kan een aantal activiteiten 
door de dan geldende coronaregels nog geen doorgang 
vinden, maar langzamerhand kunnen steeds meer ju-
bileumactiviteiten wel doorgaan. Als klap op de vuurpijl 
houden we in de week van 24 september tot en met 1 
oktober een spetterend jubileumfeest. Een mooie afslui-
ting van 100 jaar vv DES.

5

DES 1 seizoen 1982-1983DES 1 seizoen 1982-1983

In ons 100-jarig jubileum hebben we in totaal 
16 voorzitters gehad, sommigen zijn het zelfs 
een aantal periodes geweest. De voorzitter die 
het langst de leiding over onze vereniging heeft 
gehad is Jan Toeters. Hij was ook een van de op-
richters van onze vereniging. De heer Toeters is 
in 4 periodes totaal 22 jaar voorzitter geweest. 
Herman Winkels is in twee perioden totaal 16 
jaar voorzitter geweest, beide heren zijn hiervoor 
benoemd tot Erevoorzitters van vv DES. Hieron-
der een overzicht van onze voorzitters met achter 
hun namen de benoemingsdatum en de datum 
van aftreden. 

eregalerij

Jan Toeters 02-10-1922 06-04-1933
Jan Kranenborg 06-04-1933 03-10-1935
Jan Tornij 03-10-1935 27-09-1936
Jan Toeters 27-09-1936 21-10-1939
G.J. Landeweerd 21-10-1939 10-05-1941
Jan Toeters 10-05-1941 05-07-1945
Jan Kranenborg 05-07-1945 18-06-1948
Steven Jansen 18-06-1948 04-07-1952
Jan Toeters 04-07-1952 13-07-1956
F. Mulder 13-07-1956 13-11-1962
A. van Keulen 13-11-1962 01-05-1963
Albert Pekkeriet 01-05-1963 07-10-1974
Jan Hut 07-10-1974 18-10-1976
G.J. Arends 18-10-1976 29-10-1979
Wolter Zwolle 29-10-1979 26-10-1981
Jan Freië 26-10-1981 25-10-1983
Herman Winkels 25-10-1983 03-06-1996
Joop van Keulen 03-06-1996 01-01-2001
Herman Winkels 01-01-2001 25-10-2004
Wim de Vries 25-10-2004 14-11-2011
Henny Broekman 07-05-2012 heden

vv DES is een vereniging waar iedereen zich thuis 
voelt. Voetbal is een spelletje waar iedereen die dat 
wil veel plezier aan mag beleven. Of je nu recreatief 
meespeelt in een 35+ competitie, of vol voor een se-
lectie-elftal gaat. Zonder plezier geen prestatie. De 
afgelopen 20 jaar is voetbal bij DES dan ook steeds 
meer “voor iedereen” geworden. Dat begon met de 
aanmelding van vele meisjes in de pupillen. Deze 
meiden speelden in de jongste teams vaak samen 
met jongens, maar gaandeweg kwam er steeds meer 
aanwas en ontstonden er meidenteams en dames-
teams. Bijgevoegd is een foto van het eerste dames-
team binnen DES sinds lange tijd. 

Naast de meiden en dames is er sinds 2006 nog een 
belangrijke groep spelers binnen DES bijgekomen, 
namelijk het G-elftal. Een geweldig elftal waar het 
voetbalplezier vanaf spat. De spelers en vooral ook de 
begeleiding verdienen een groot compliment. Samen 
laten zij zien waar DES voor staat: Door Eendracht 
Sterk!

Voetbal is 
voor iedereen!
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 Seizoen 2005-2006: 
 het laatste 
  kampioenschap!
In het jaar van ons eeuwfeest hebben we in de diverse jubileumedities teruggeblikt op een aantal kampioen-
schappen van ons eerste elftal. In deze laatste jubileumeditie blikken we terug op het laatste kampioenschap 
van ons vlaggenschip. Het kampioenschap van het seizoen 2005-2006 in de 3e klasse D.

TOP 3 WAS HET DOEL
Bij aanvang van het seizoen 2005-2006 was een top 3 
klassering de doelstelling. Het woord “kampioenschap” 
werd door niemand echt in de mond genomen, maar wel 
de ambitie om via de nacompetitie mee te strijden voor 
promotie. Dat lijkt een reële ambitie, want de derde plaats 
uit het vorige seizoen biedt perspectief. De eerste wed-
strijd van de competitie voldoet aan de verwachtingen. In 
Eibergen wordt SSSE met 0-5 aan de zegekar gebonden. 
Pieter Rozema weet het eerste doelpunt van de com-
petitie te maken, maar het is vooral nieuwkomer Dejvid 
Nukic die opvalt met twee doelpunten en een assist. De 
tweede competitiewedstrijd tegen Voorwaarts eindigt in 
een teleurstelling. Gert Dogger weet namens de Wester-
haarders maar liefst vier maal te scoren en met een 3-4 
thuisnederlaag zijn de eerste verliespunten een feit. Ook 

de volgende uitwedstrijd tegen Sportlust Glanerbrug gaat 
verloren (2-1). Van DZSV weten we vervolgens te winnen, 
terwijl de daarop volgende uitwedstrijd tegen ON in Alme-
lo weer met 1-0 verloren gaat. Al met al een matige start 
van de competitie, met slechts zes punten uit de eerste 
vijf wedstrijden. Niet echt een start die past bij een “top 3 
klassering”, laat staan bij een kampioenschap.

LICHT HERSTEL IN DE HERFST
De wedstrijden in oktober en november laten een licht 
herstel zien. Tegen Juliana, SVDW’75 en de CJV’ers wordt 
de overwinning binnengesleept en de wedstrijden tegen 
BZSV en Voorwaarts eindigen in een gelijkspel. Tegen 
Voorwaarts maakt Arjen Pastink zijn debuut in DES 1, na-
dat hij dat seizoen was overgekomen van DETO. Ook wordt 
er voor de winterstop nog een keer verloren. In Enschede 

is Achilles met 2-0 te sterk. Bij aanvang van de winterstop 
is een kampioenschap ver weg. We vinden DES 1 terug op 
de 7e positie met 17 punten uit 11 wedstrijden. De ach-
terstand op koploper Sportclub Denekamp is zes punten. 
Op zich valt die achterstand nog mee. Er is blijkbaar geen 
ploeg die er bovenuit steekt en daardoor belooft het nog 
een interessante tweede seizoenshelft te worden.

OPMARS NA DE WINTERSTOP
Na de winterstop begint DES 1 aan een opmars. De eer-
ste twee wedstrijden na de winterstop worden gewonnen 
van DZSV en SSSE. Daarna volgt helaas weer een neder-
laag in Hengelo tegen Juliana. De laatste wedstrijd van 
maart tegen Glanerbrug wordt met 3-0 gewonnen en dan 
breekt de beslissende maand april aan. Maar liefst vijf 
wedstrijden staan er in april op het programma en deze 
wedstrijden blijken beslissend voor het kampioenschap. 
Allereerst wordt er thuis met 5-0 gewonnen van BZSV. 
Marthijn Wissink draagt met een hattrick aanzienlijk bij 
aan deze overwinning. De uitwedstrijd tegen SVDW wordt 
met 1-2 gewonnen en de daarop volgende wedstrijd te-
gen Sportclub Denekamp eindigt zelfs in een zevenklap-
per. Gijsbert Westrate weet maar liefst vier maal te sco-
ren. Marthijn Wissink scoort twee maal en Floris Fransen 
maakt het zevental vol. Inmiddels is DES, doordat alle 
concurrenten punten laten liggen, gestegen naar de top 
van de ranglijst. Een cruciale wedstrijd vindt plaats op 
dinsdagavond 25 april 2006 tegen directe concurrent ON. 
De druk zit er bij beide ploegen flink op en de wedstrijd is 
meer spannend dan goed. ON weet de pot goed dicht te 
houden, maar vier minuten voor tijd weet ON toch de 0-1 
te scoren. Dat zou een flinke domper voor DES betekenen, 
maar diep in blessuretijd krijgen we een strafschop mee 
na een handsbal van een ON-verdediger. Jeffrey Ekkel-
kamp blijft koel en schiet de gelijkmaker binnen. Hierdoor 
blijft DES aan kop staan van de competitie. Op zaterdag 6 
mei 2006 spelen de nummers 2 en 3 tegen elkaar, te we-
ten ON en CJV’ers. DES moet die zaterdag thuis aantreden 
tegen Achilles uit Enschede. Wanneer ON en CJV’ers bei-
den punten laten liggen en wij weten te winnen, dan kan 
het kampioenschap gevierd worden. Een scenario waar 
weinig mensen rekening mee houden, maar wel realiteit 
wordt. Onze wedstrijd tegen Achilles begint nog matig 
met een 0-1 achterstand, maar vervolgens komen we op 
stoom en weten we met 6-1 te winnen. Marthijn maakt 
wederom een hattrick en ook Jan-Willem Staman, Pieter 
Rozema en Arjen Pastink weten het net te vinden. Via de 
mobiele telefoon wordt na de wedstrijd contact gezocht 
met Almelo, waar de wedstrijd tussen ON en CJV’ers nog 
gaande is. Groot is de vreugde als blijkt dat deze wedstrijd 
in een gelijkspel is geëindigd. Onverwacht mag DES zich 

een wedstrijd voor het einde van de competitie al kampi-
oen noemen. Een spontaan kampioensfeest barst los op 
sportpark Gagelman. 

Marthijn Wissink scoort de gelijkmaker in de kampioens-
wedstrijd tegen Achilles Enschede

Na het laatste fluitsignaal barst het feest los

LAUW BIER EN AFSLUITING BIJ DE BUDDE
Een spontaan kampioensfeest zorgt voor de nodige im-
provisatie. Het goudgele nat vindt gretig aftrek. Een mo-
biele tapinstallatie staat opgesteld in de hoek van de kan-
tine en het kampioenschap wordt door spelers en leden 
flink gevierd. 

Rond etenstijd wordt er een buffet klaargezet in de kan-
tine van sv Nijverdal. Daar wordt dus een bodem gelegd 
voor de rest van de avond. In de kantine vindt er tussen-
door nog een wedstrijd buikschuiven plaats en rond 21.00 
uur verplaatst het feest zich naar de Budde. Daar op het 
terras wordt het feest tot in de kleine uurtjes voortgezet. 
De volgende dag is er een spontane barbecue geregeld 
door trainer Mennegat. Daar wordt het feest door spe-
lers, begeleiding en partners nog eens dunnetjes over 

6



99 98

gedaan. Een mooie afsluiting van een bijzonder seizoen. 
Met 41 punten uit 22 wedstrijden word je niet vaak kam-
pioen, maar dit seizoen was het genoeg. Topscorer wordt 
Marthijn Wissink met maar liefst 20 doelpunten. Hiermee 
wordt hij ook topscorer van de gemeente Hellendoorn. Ar-
jan van Dijken wordt uitgeroepen tot speler van het sei-
zoen. Hij eindigt in de “man of the match-competitie” net 
voor Peter Voort.

Het kampioensfeest in de kantine  Peter Voort: 
 een honkvaste doelman
DES staat erom bekend altijd goede doelmannen te hebben gehad. Uiteraard is Kas Woudsma hier het meest 
bekende voorbeeld van, maar ook Peter Voort behoort tot de beste doelmannen die DES ooit heeft gehad. Dat 
blijkt onder andere wel uit de 284 wedstrijden die hij voor onze hoofdmacht heeft gespeeld in de periode 2004-
2016. Hiermee is hij, na Kas Woudsma, de keeper met de meeste wedstrijden in DES 1. Meer dan genoeg reden 
dus om in deze laatste jubileumeditie een artikel te wijden aan deze geweldige doelman.

HET BEGIN BIJ DE EVERSBERG
Peter Voort komt in 2004 naar DES 
vanuit sv De Eversberg. Bij “Evers-
berg” doorloopt Peter de jeugdelf-
tallen en maakt hij al op 14-jarige 
leeftijd zijn debuut in het eerste elf-
tal. Dat Peter op jonge leeftijd al een 
talentvolle doelman is, blijkt ook wel 
uit ons eigen clubblad van mei 1994. 
Daarin schrijft Willem Poorterman 
namelijk onderstaande passage:
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DES A1

Een mooie eerste kennismaking dus met Peter, maar 
het zou nog ruim 10 jaar duren voordat hij de overstap 
naar DES zou maken. Dat Peter goed kan keepen is ook 
bij Eversberg zelf niet onopgemerkt gebleven. Er wordt in 
1992 zelfs een inzamelingsactie gehouden om hem deel 
te kunnen laten nemen aan een keeperskamp in Zeist. Hij 
had bij een regionale keepersdag in Oldenzaal namelijk 
indruk gemaakt op Frank Hoek en werd als winnaar van 
de dag uitgeroepen. De inzamelingsactie werd een succes 
en Peter mocht een week op keeperskamp onder bege-
leiding van diverse betaald voetbalkeepers, zoals Stanley 
Menzo en Edwin van der Sar. Een onvergetelijke ervaring 
uiteraard.

Peter op tienjarige leeftijd als talentvolle doelman bij 
Eversberg

Zoals gezegd maakt Peter al op 14-jarige leeftijd zijn de-
buut in Eversberg 1. Dit is niet tegen de minste tegen-
stander. Hij mag namelijk invallen in de vriendschappe-
lijke wedstrijd tegen de profs van Heracles. Een wedstrijd 
die op ons eigen sportpark Gagelman wordt gespeeld en 
is geregeld door Johan Minkjan, de toenmalige trainer van 
Eversberg. Peter kan zich nog herinneren dat Jorg Smeets 
hem wist te passeren. Dezelfde Jorg Smeets die dat sei-
zoen de enige treffer maakte in het bekerduel tegen Ajax 
en daarmee “wereldkampioen” Ajax uit het bekertoernooi 
wist te kegelen. Na zijn debuut duurde het nog wel een 
paar jaar voordat Peter daadwerkelijk de vaste doelman 
wordt van Eversberg. Op 15-jarige leeftijd is hij weliswaar 
overgeheveld naar de A-selectie, maar dat was deels 
ook omdat Eversberg destijds niet meer over B-jeugd 
en A-jeugd beschikte. Soms speelde Peter nog met dis-
pensatie mee met de C-jeugd, maar even zo vaak zat hij 

bij Eversberg 1 op de bank, of speelde hij mee met het 
tweede. Het is het lot van een kleine vereniging waar de 
voorzitter tevens de verzorger en clubscheidsrechter is. 
Dit zorgt er zelfs voor dat Peter regelmatig als veldspeler 
meedoet in Eversberg 1. Meestal stond hij dan voorin op 
de links- of rechtsbuiten positie. Ook krijgt hij nog te ma-
ken met een zware blessure. Een botsing met de spits van 
de tegenstander zorgt voor een scheenbeenbreuk en een 
nagenoeg verloren seizoen. Nadat hij weer helemaal fit is, 
weet hij de concurrentiestrijd onder de lat te winnen en 
wordt hij de keeper van Eversberg 1. In totaal is Peter zo’n 
zes seizoenen de vaste doelman van Eversberg. Op zich 
een mooie tijd waarin hij veel heeft geleerd, maar ook een 
periode waarin het verval van Eversberg inzet. Er komen 
steeds minder spelers op de trainingen en de prestaties 
gaan neerwaarts. Via via wordt Peter al enkele malen ge-
polst voor een overstap naar DES. Dit gebeurt dan meest-
al via zijn moeder, die actief lid is van de Vrij Evangelische 
Gemeente. Omdat hier ook vrij veel DES-leden actief zijn, 
wordt er regelmatig gevraagd of Peter niet de overstap 
naar DES wil wagen. In 2004 is het uiteindelijk zo ver. Pe-
ter wil graag op een wat hoger niveau gaan spelen en ziet 
in DES een club die het zowel sportief als qua organisa-
tie goed voor elkaar heeft.  Na gesprekken met voorzitter 
Winkels, de Technische Commissie en de nieuwe trainer 
Henk Mennegat, besluit Peter zich over te laten schrijven.

DE EERSTE JAREN BIJ DES
Op 17 augustus 2004 maakt Peter zijn debuut bij DES in 
de bekerwedstrijd tegen Hector (3-1 winst). De tweede 
wedstrijd staat hem nog wat beter bij, want het uitkappen 
van de spits van de tegenstander ging niet helemaal goed 
en leverde een tegendoelpunt op. Gelukkig werd deze be-
kerwedstrijd tegen Nieuw Heeten wel met 7-1 gewonnen. 
Ondanks dit foutje was de positie van Peter direct onom-
streden. Peter volgde de gestopte Marc Staman op onder 
de lat en er was op dat moment niet echt een doelman 
die de concurrentie met Peter aan kon of wilde gaan. Zo-
als gezegd was ook trainer Henk Mennegat in het seizoen 
2004-2005 nieuw bij DES en kwam ook Marthijn Wissink 
over van De Zweef. Peter wordt gelijk goed opgevangen in 
de groep. Vooral Jeffrey Ekkelkamp maakt hem wegwijs. 
Het team is een mooie mix van jong en oud. Pieter Roze-
ma en Maarten Melenboer komen door als jonge spelers, 
maar met bijvoorbeeld Nathan Tijhof, William Rozendom 
en Stef van Vree is er ook veel routine in de ploeg. Pe-
ter heeft gelijk een goede klik met de spelers en de bege-
leiding. Het helpt ook dat Martien van Leussen hem als 
keeperstrainer volgt van Eversberg naar DES. Een gouden 
tandem met een band voor het leven.

Het eerste seizoen verloopt behoorlijk succesvol. In de 
eerste competitiewedstrijd wordt er op sportpark Groot 
Lochter met 0-2 gewonnen van SVVN. Peter weet zich 
direct tot man van de wedstrijd te kronen. Na een goed 
begin van de competitie weet DES de eerste periode te 
pakken. Ook in het bekertoernooi zijn we succesvol. Het 
finaletoernooi van de bekercompetitie in Hattem wordt 
bereikt. Een mooie herinnering voor Peter. Je zag aan alles 
dat er wat op het spel stond. Zo liepen er diverse scouts 
van betaald voetbalorganisaties rond en was alles tot in 
de puntjes geregeld. Helaas wisten we na wedstrijden te-
gen Groesbeekse Boys, WSV Apeldoorn en de amateurs 
van NEC niet de volgende ronde te bereiken. Jammer, om-
dat we ons anders hadden mogen meten met de profs 
van ADO Den Haag. Uiteindelijk eindigen we in de compe-
titie op de derde plek. De nacompetitie eindigt helaas vlot. 
Den Ham is over twee wedstrijden te sterk. 

Het tweede seizoen verloopt nog succesvoller. Het team 
is onder leiding van trainer Mennegat nog meer naar el-
kaar toegegroeid en echt een eenheid geworden. Dat is 
volgens Peter vooral een verdienste van Henk Mennegat. 
Hij weet als geen ander iedereen belangrijk te maken en 
te zorgen voor een goede teamgeest. Ook worden er re-
gelmatig activiteiten georganiseerd met de spelersvrou-
wen erbij en dit zorgt ervoor dat ook de dames een hechte 
groep vormen die bijna allemaal langs de lijn staan bij de 
thuiswedstrijden. Samen met Oranje Nassau strijdt DES 
in het seizoen 2005-2006 om het kampioenschap. In de 
één na laatste wedstrijd kan DES kampioen worden, mits 
ON punten verspeelt. Het begin van de wedstrijd tegen 
Achilles Enschede is memorabel. Een terugspeelbal van 
Jeroen Spenkelink stuitert over de voet van Peter het doel 
in en leidt tot de 0-1. Gelukkig weet DES snel orde op za-
ken te stellen en wint met maar liefst 6-1. Het wachten is 

Artikel in Tubantia van de eerste competitiewedstrijd van Peter tegen SVVN in 2004
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dan op het resultaat van ON. Die spelen gelijk en het kam-
pioenschap is een feit. Het eerste echte hoogtepunt voor 
Peter bij DES. Naast het nogal onverwachte kampioens-
feest in de kantine staat Peter vooral nog de barbecue bij, 
die Henk Mennegat een dag later spontaan heeft geregeld 
bij hem thuis in Enter. Weer een voorbeeld van de team-
geest van de oefenmeester uit Enter. Helaas eindigt het 
seizoen erop in een degradatie. DES komt in de tweede 
klasse een doelpunt tekort om nacompetitie te ontlopen. 
In de nacompetitie kunnen we het niet bolwerken tegen 
Enter Vooruit en dus zijn we na één seizoen weer terug in 
de derde klasse.

HONKVAST
Na Henk Mennegat komt Louis Goudbeek als trainer. 
Door wat spelerswisselingen zit meestrijden om promo-
tie er niet meer in en dat doet wat met de sfeer binnen 
het team. De prestaties van Peter leiden er niet onder. Hij 
keept uitstekend en wordt onder andere uitgeroepen tot 
beste speler van de gemeente Hellendoorn. Dit trekt ook 
interesse van andere clubs. DETO is het meest concreet, 
maar Peter besluit bij DES te blijven. Aan de ene kant gaat 
voetballen bij DETO wel erg veel vragen van de jonge va-
der. Drie keer in de week trainen en voor uitwedstrijden 
het hele land door reizen. Aan de andere kant beviel het 

ook gewoon erg goed bij DES. Sowieso is Peter van natu-
re behoorlijk honkvast en dus besloot Peter op Gagelman 
te blijven. Mooie hoogtepunten volgen nog, zoals zijn plek 
in de Sallandse selectie voor een wedstrijd tegen Hera-
cles en de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles ter ere van 
het 90-jarig bestaan van DES. Mooie wedstrijden waarin 
je als keeper natuurlijk genoeg te doen krijgt. Ook geniet 
Peter van de sfeer bij DES. Even napraten na een wed-
strijd met de mannen van de stamtafel, het familiegevoel 
binnen de vereniging en met elkaar er alles aan doen voor 
de overwinning. 

DE LAATSTE JAREN ALS SPELER
Helaas blijft het kampioenschap van 2006 het enige kam-
pioenschap voor Peter in zijn periode bij DES. In zijn laat-
ste jaren als actief doelman heeft DES geen selectie om 
echt mee te kunnen doen voor plek 1. Wel komt er onder 
Harry Warmelink nog een opleving. De vierde plek werd 
bereikt in een seizoen waarin Peter eigenlijk al afscheid 
had genomen als speler. Na het moeizame seizoen 2014-
2015, waarin DES 1 degradatie maar net wist te ontlopen, 
had hij eigenlijk zijn handschoenen al aan de wilgen ge-
hangen. Een pijnlijke schouder maakte het keepen lastig 
en bovendien was Peter inmiddels begonnen als keeper-
strainer. Toch liet Peter zich kort na de start van het sei-

zoen 2015-2016 verleiden om weer onder de lat te gaan 
staan. Een seizoen waar hij geen spijt van heeft gehad, 
want de vierde plek was de hoogste positie sinds het 
kampioenschap in 2006. Een mooie afsluiting dus van 
zijn actieve carrière. 

LEVEN NA DE VOETBAL
In zijn laatste seizoen als actief doelman trainde Pe-
ter zoals gezegd al de (selectie)keepers. Dat is hij blij-
ven doen tot het einde van het afgelopen seizoen. Een 
mooie tijd, waarin hij eerst Corné heeft klaargestoomd 
voor DES 1 en daarna Twan. Inmiddels is Peter vaker 
op sportpark De Voordam te vinden dan op Gagelman. 
Dat komt omdat zijn zoon inmiddels voetbalt bij vv Hel-
lendoorn. Als inwoner van Hellendoorn is dat ook wel 
verklaarbaar. Verder heeft Peter zich vooral gestort op 
zijn andere hobby’s, namelijk fotograferen, de honden 
en het zogenaamde “dogfrisbee”. Met die laatste sport 
komen alle hobby’s zo’n beetje samen. De hele fami-
lie en de honden doen mee aan de kampioenschappen 
van deze sport en de honden plukken de frisbee net 
zo stijlvol uit de lucht als Peter de ballen als doelman. 
Omdat deze wedstrijden ook vaak in het weekend zijn, 
zien we Peter niet zo vaak meer op Gagelman. Uiter-
aard hopen we dat daar wel weer verandering in komt. 
Een training met de oude rotten van DES 3 lijkt een 
mooie eerste stap. Je bent uiteraard altijd welkom!

Peter maakt een aanval onschadelijk in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2012)

Sinds dat in 1982 shirtreclame is toegestaan in 
het amateurvoetbal, staat er een sponsornaam 
op de wedstrijdshirts van DES 1.

In de afgelopen 40 jaar hebben we 8 verschillende 
hoofdsponsoren gehad:

1982  -  1984  Freie Stofzuigers
1984  -  1987 Bondsspaarbank
1987  -  1997 Toyota Konijnenbelt
1997  -  2004 Molenaar Schilderwerken
2004  -  2005 Kapsalon Mengers
2005  -  2011 Sponsorgroep DES te beter
2011  -  2015 Bear Optima Wood
2015  -  2021 Reflex Promotions
2021  -  2027 Reflex

40 jaar
shirtreclame
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In de ruim 16 jaar dat het G-team binnen DES actief 
is, heeft het een nadrukkelijke plaats veroverd bin-
nen de club. Het elftal is een goed voorbeeld van de 
gastvrijheid van DES: iedereen is welkom, iedereen 
mag meedoen. Of je nou 64 of 9 jaar oud bent. Maar 
het G-team staat vooral symbool voor het plezier 
in het spelletje. En dat straalt ervan af. “Er is geen 
team binnen DES waar meer plezier beleefd wordt 
aan voetballen.”
Plezier is al ruim zestien jaar het toverwoord bij het 
G-team van DES. “Bij regulier voetbal is winnen erg 
belangrijk, maar hier telt in de eerste plaats plezier.”

Ellen Nieboer trok ruim zestien jaar geleden de stou-
te schoenen aan en polste bij het bestuur of er wellicht 
mogelijkheden waren voor het oprichten van een G-team 
binnen DES. Ze liet zich informeren over G-voetbal en 
kwam erachter dat in de wijde omgeving eigenlijk nog niet 
zo’n elftal was. Binnen korte tijd had ze een groep en-
thousiastelingen om zich heen verzameld en was ook het 
DES-bestuur overstag. Er werden subsidies geregeld en 
de KNVB kwam langs om de principes van G-voetbal uit te 
leggen. Via berichten in de krant, mond-tot-mondreclame 
en vriendjes van vriendjes werd het eerste team samen-
gesteld. Vanaf minuut één was daar ook het plezier. 

En dat bleef niet onopgemerkt in de wijde omtrek rond-
om Nijverdal. Vanuit onder meer Rijssen, Wierden, Raalte 
en Vriezenveen stroomden de aanmeldingen binnen. Sa-
men maken ze er iets moois van. Het gaat er niet om dat 
je iets bereikt, maar dat je je goed voelt in een team. Een 
veilige omgeving waarin je vooral plezier hebt. Het tover-
woord bij het G-team is plezier. Er is nooit mot onderling. 
Ze helpen elkaar en accepteren elkaar. Dat is schitterend 
om te zien. De spelers van het G-team voelen zich ook 
betrokken bij de club. Ze zitten namelijk net als jij en ik 
ook bij de voetbal. De spelers van het G-team dragen ook 
een zwarte broek en een rood-zwart gestreept shirt. En 
niet onbelangrijk: ze hebben plezier! Altijd. Bij winst of 
bij verlies, in de regen, in de zon, in de vrieskou. Wie zijn 
wij om hieraan te twijfelen?

In de afgelopen 5 jubileumedities hebben we u proberen mee te nemen 

in de historie van onze mooie voetbalvereniging. 

We hopen dat u met deze edities een mooi overzicht 

heeft gekregen van 100 jaar vv DES.

Richard Lohuis en Patrick Nieboer 

Alles kan, 
alles mag 
bij het G-team

Bij regulier voetbal 
is winnen belangrijk, 

hier is het bijzaak




