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Gerko Doldersum
Zonder sfeer is alles niks

Martien van Leusen
Trots op ‘zijn’ keepers

Hij is terug: de derby

Herinneringen aan 75 veldslagen tussen DES en SVVN

Onze ‘Lijnentrekkers’
hebben een streepje voor!
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INVORM IS EEN OFFICIEEL ORGAAN VAN VOETBALVERENIGING des UIT nIJVERDAL

Dé nieuwe sportwinkel
in Nijverdal!
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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.
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Van de redactie
De vakantie zit er weer op, de bal rolt weer. Het voetbalseizoen is dus weer
begonnen. Zoals u van ons gewend bent zijn er ook dit seizoen weer 4 uitgaves van ons full colour magazine InVorm.
In deze editie een groot aantal interviews, onder andere met de nieuwe trainer van DES 2 Gerko Doldersum, Martien van Leusen, makelaar John Mulder
en Ester Sasbrink & Maarten Kok. Ook een artikel over de nieuwe 35+ competitie en een nieuwe vrijwilligersgroep, die ervoor zorgt dat iedereen zaterdags netjes binnen de lijnen blijft lopen. En we blikken terug op de 75 derby’s
tussen DES en SVVN.

2gasten.nl
Drukkerij Ponsteen bv
Rijssensestraat 61
7442 MR Nijverdal

t (0548) 61 24 49
e info@drukkerijponsteen.nl
w www.drukkerijponsteen.nl

Natuurlijk is Drukkerij Ponsteen ook hét adres voor al je zakelijk en familiedrukwerk.
Denk hierbij aan briefpapier, enveloppen, mailingen, folders, bloks, visitekaartjes,
trouwkaarten, geboortekaarten etc. Alles onder 1 dak: van ontwerp tot levering!

Ontwerp & Druk
Drukkerij Ponsteen

We hopen dat het weer een gevarieerde editie is geworden, waaraan iedereen
veel leesplezier zal beleven. Als redactie willen wij u bedanken voor alle positieve reacties die wij het afgelopen seizoen mochten ontvangen.
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Nathalie Brink

van de
voorzitter

Keizerserf 5 | 7442 MG Nijverdal (naast Bakkerij Bart)
Frederik Hendrikstaat 10 | 7443 ZK Nijverdal
0548 - 85 12 44 | 06 - 518 244 29
www.nathalies.energetix.tv
nathalies.energetix@gmail.com

FRERIKS-WERKEN BV
DAKAFVOEREN EN
ZETWERK PRODUCENT

DOE DE GRATIS BALANSTEST!
Openingstijden:

Maandag: gesloten
Dinsdag: 09.30 - 17.30 uur
Woensdag: 09.30 - 17.30 uur
Donderdag: 09.30 - 21.00 uur
Vrijdag: 09.30 - 17.30 uur
Zaterdag: 09.30 - 17.00 uur

Energetix, ervaar de kracht van magneten !

• DAKGOTEN
• REGENPIJPEN
• DEKLIJSTEN
• AFDEKKAPPEN
• DAKTRIMMEN
• PROFIELEN
• DAK- EN GEVELBEKLEDING
• DAKAFVOEREN
• NOODOVERLOPEN
• DOORVOEREN
WWW.FRERIKSWERKEN.NL

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK:

Als u een party wilt organiseren! U mag zelf voor 10% van de
omzet van uw party aan sieraden uitzoeken. Als u enthousiast
bent over deze sieraden!
Als u op zoek bent naar een nieuwe uitdaging! Als u graag uw
eigen werktijden wilt bepalen en / of een eigen bedrijf wilt beginnen!
Fulltime of parttime! Ik zoek nieuwe enthousiaste collega's!

FRERIKS-WERKEN BV PRAAMSTRAAT 70
TEL. +31 572 352 223 FAX. +31 572 357 422

8102 HN RAALTE NEDERLAND
VERKOOP@FRERIKSWERKEN.NL

Het seizoen 2016-2017 is van start
gegaan. We spelen met 33 teams mee
in de diverse KNVB-competities en
daarnaast zijn ook het G-team en de
mini’s weer actief. Voor het eerst nemen ook twee 35+ teams deel aan een
competitie. De aftrap van de Intersport Ramon Zomer competitie, waar
11 teams uit de Gemeente Hellendoorn aan deelnemen, heeft onlangs
plaatsgevonden in Daarlerveen bij de
gelijknamige vereniging. De eerste
avond was een fantastische happening waar eenieder met veel plezier op
terug blikt. Een nieuwe doelgroep is
daarmee geboren en het heeft binnen
alle verenigingen een toegevoegde
waarde. Binnen onze vereniging was
Gijsbert Weststrate de grote animator
tijdens alle voorbereidende gesprekken en de opstart van de competitie
en daarvoor verdient hij een groot
compliment.
Wat brengt ons het seizoen 20162017? De start van het eerste elftal
is in ieder geval veelbelovend. Na drie
overwinningen in de bekerpoule verder naar de volgende ronde en ook de
eerste competitiewedstrijden werden
winnend afgesloten. Een positie in de
bovenste regionen en inzetten op het
winnen van een periode, dus deelname aan de nacompetitie, is in ieder
geval het doel voor dit seizoen. We
zien steeds meer publiek de gang naar
sportpark Gagelman maken en dat
doet ons deugd. De club is nog steeds
groeiende. De afgelopen zomerperiode is onze ledenlijst volledig bijge-

werkt. Na alle mutaties te hebben verwerkt, stond de teller van ons ledenaantal op 686, waarvan het overgrote
deel actief met de voetbalsport bezig
is. Kunnen we binnenkort ons 700e lid
verwelkomen?
Het groeien van een vereniging brengt
natuurlijk ook een aantal organisatorische zaken met zich mee. Meer
trainers en meer leiders zijn nodig om
de teams te kunnen laten trainen en
wedstrijden spelen. Extra aanschaf
van materialen en kleding is benodigd,
wat ook extra kosten tot gevolg heeft.
Gelukkig hebben onze sponsorcommissie en een aantal leden nieuwe
sponsoren bereid gevonden onze club
te steunen. Mede dankzij hun inzet en
het fantastische werk van onze nieuwe materialencommissie hebben alle
teams hun materialen en kleding keurig voor aanvang van de competitie in
ontvangst kunnen nemen. Toch even
een kritische noot: na inlevering van
alle materialen en kleding is wederom gebleken dat er nogal het één en
ander ”zoekgeraakt” is, laten we het
zo maar noemen. We vragen iedereen
met klem zich bewust te zijn dat men
zuinig om moet gaan met materialen
en kleding, want onzorgvuldigheid
betekent extra (hoge) kosten. Met ingang van dit seizoen hebben wij dan
ook de maatregel door moeten voeren
dat kosten van ”zoekgeraakte” materialen en kleding aan betreffende
teams doorbelast worden.
Een nieuw seizoen, dus ook weer een
groot aantal activiteiten. Naast de

vaste activiteiten heeft de activiteitencommissie ook nieuwe activiteiten op de agenda geplaatst. Eén van
de nieuwe activiteiten is een actie die
met Jumbo Supermarkten is opgezet.
Alle leden kunnen plaatsjes verzamelen en een eigen DES-album samenstellen. Je eigen collectoritems in
jouw album plaatsen is bijzonder en
iets waar je met veel plezier mee bezig kunt zijn en later met veel plezier
op terug kunt kijken. Raadpleeg voor
deze actie en de overige activiteiten
onze website. De activiteitencommissie kent dit seizoen een aantal nieuwe
gezichten. Zo we gezien hebben, gaan
11 enthousiaste DES-mannen en
vrouwen er dit seizoen iets moois van
maken, daarbij wensen wij jullie veel
plezier en succes.
Succes willen wij niet alleen de activiteitencommissie toewensen, maar die
wens gaat bij deze uit naar alle commissies en alle teams. Bespreek jullie
doelstellingen met elkaar, zorg voor
een goed kader, een goede communicatie, een inzet die onoverwinnelijkheid uitstraalt, sportiviteit en respectvol bezig zijn met alles wat je doet,
zowel in als buiten het veld. Voetbal is
een geweldig mooie sport, DES is een
geweldig mooie vereniging om lid van
te zijn. Nogmaals: iedereen veel succes en plezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
voorzitter vv DES
Henny Broekman.
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Gerko
Doldersum,
zonder sfeer
is alles niks
Daar komt hij aangereden. De nieuwe trainer van DES 2
stuurt zijn Seat de parkeerplaats op. Door de ruiten heen
hoor je de jingle van Radio 538. Wanneer hij uitstapt, blijkt
hij niet groot van stuk te zijn. In een korte broek en strak
zittend shirt komt hij aangelopen en steekt zijn hand uit:
”Gerko Doldersum”.

Paspoort

Naam: Gerko Doldersum (M)
Geboortedatum: 23 november 1980
Woonplaats: Hardenberg
Burgerlijke staat: getrouwd
(met Renate)
Kinderen: 2 (Maud en Daan)
Werkgever: Bleeker en de Jong
Dealeroccasions
Functie: Hoofd technische controle

Als we gaan zitten voor het interview bestelt hij een biertje.
Een man die wel van gezelligheid houdt, beaamt hij. ”Zonder sfeer is alles niks. Ook in het voetbal”, gaat hij verder.
”Door een goede sfeer kun je wedstrijden winnen, maar
wanneer je verliest is het juist belangrijk om de sfeer goed
te houden.”

"als speler was ik
linksback, spijkerhard
en altijd te laat"
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Het is tekenend voor Doldersum dat hij het gesprek kantelt richting voetbal. ”Ik adem voetbal.” Hij is leider van het
F-team van dochter Maud, waar hij vaak ook de trainingen
kijkt. Zoon Daan zit bij de kabouters en traint op vrijdag,
waar hij ook zelden een training overslaat. ”Als trainer begint mijn week op zondag. Wanneer iedereen nog op bed ligt, ga
ik aan de keukentafel zitten en
bedenk de trainingen van de komende week. Ik blik terug op de
wedstrijd van de vorige dag en
werk mijn aantekeningen verder
uit, om die later in het seizoen
weer te gebruiken bij de terugwedstrijd. Op dinsdag trainen
we veelal op trap- en passoefeningen. Woensdags neem ik een
moment om te kijken of er nog aanpassingen nodig zijn
voor de donderdagtraining. Die training staat in het teken
van de aankomende wedstrijd. Een positiespel met eindpartij.

erg goed van beide kanten. Uiteindelijk heb ik dit twee jaar
met veel plezier gedaan. Door aan het trainersvak te ruiken
wilde ik eigenlijk meer. Een aantal dames bij Bergentheim
zagen in mij een goede, strenge trainer. Na even getwijfeld
te hebben heb ik mijn ja-woord gegeven. Na de eerste training had ik nog een verjaardag.
Daar ging ik zitten en zei vanuit
mijn tenen: ‘wat heb ik een grote
fout gemaakt’. De keuze leek niet
goed, vrouwenvoetbal is totaal
anders. Als trainer heb je minder
te eisen en een dameselftal heeft
een andere dynamiek dan een
herenelftal. Na een paar weken
heb ik de knop omgezet, dingen
geaccepteerd en uiteindelijk drie
heel leuke jaren beleefd. Toen
was ik toe aan een andere uitdaging en het bestuur zag
in mij een goede trainer voor A1. Deze kans heb ik aangenomen en ik ben tegelijkertijd gestart met trainerscursus
3. In de eerste klas ging er voor mij gigantisch veel tijd en
energie in zitten, wat me ertoe bewoog dit maar voor één
jaar te doen: ik was wel toe aan een jaartje zonder voetbal.
Maar, zoals dat vaker gaat, raak je tijdens een voetbalwedstrijd langs de lijn in gesprek met mensen die vertelden dat
er nog een vacature was als trainer van Hardenberg ’85 C1.
Daardoor liep ik dat seizoen weer ‘gewoon’ op het veld. En
echt waar: het was een fantastische tijd, maar de jeugd is
niet mijn ding. Je werkt met jongeren, pubers waar je tactvol mee om moet gaan. Dat vond ik soms lastig. Uiteindelijk
raakte ik via Harry Warmelink in contact met DES. Na een

"het was een
fantastische tijd,
maar de jeugd is
niet mijn ding"

Voetbal is voor mij ontspanning. Ik heb best een hectische
baan met veel regelwerk. Bleeker en De Jong Dealeroccasions is een business-to-businessdealer: im- en export van
auto’s die in de eerste plaats bedoeld zijn voor het zakenleven. Ik ben het hoofd van de technische controle. De auto’s
komen binnen en worden gekeurd. Als er dan bijvoorbeeld
schade is, kom ik in beeld om het met de betreffende partij
financieel te vereffenen. Daarnaast heb ik veel contact met
poetsers, de exportafdeling, regel ik alles om een auto op
een Nederlands kenteken te zetten en hebben we veel contact met buitenlandse partners. Het is leuk om met zoveel
mensen te werken, maar erg stressvol. Het is heerlijk om
na een drukke dag terug te kijken en te kunnen zeggen: dat
heb ik toch maar weer geflikt. Ik klop dan een collega op de
schouder en zeg ‘ik ben er goed te passe over’. Ter ontspanning ben ik nu ook weer begonnen met hardlopen. Onlangs
ben ik geopereerd aan de galblaas. Ze wilden me kennelijk
langer in het ziekenhuis houden, dus sneden ze de dunne
darm per ongeluk door. Zo lag ik twee weken in het ziekenhuis en moest ik veel eten om aan te sterken. Nu gaat het
beter en moeten de kilo’s er weer af. Met een paar mannen
van mijn werk hebben we op initiatief van de baas ons opgegeven voor de Strongmanrun 2017: een mooi doel!”

Streven
”Ze hebben me weleens Frank de Boer genoemd: passievol, nooit tevreden en succes gaat boven mooi voetbal. Als
speler was ik linksback, spijkerhard en altijd te laat. Ik ben
gedwongen gestopt met voetbal door een enkelblessure,
al speelde ik de laatste jaren voornamelijk voor de derde helft. Toen ik eens gevraagd werd om in te vallen als
assistent bij het tweede elftal van Hardenberg, beviel dit

Martijn Epema
”Vorig jaar ben ik gevraagd om leider van DES 2
te worden. Ik was vier à vijf jaar niet betrokken
bij de club, waarna ik wel weer wat wilde doen.
Toen ik gevraagd werd om leider te worden heb
ik er nog wel even over nagedacht, maar de samenwerking met Gerko verloopt gelukkig goed.
In het verleden had ik nog wel eens mot met
een trainer, maar dit begin is erg goed. Ik kan
hem aanvullen met voetbaldingen, omdat ikzelf op een aardig niveau heb gespeeld. Voor de
rest moet ik nog een beetje in de leidingdingen
groeien, zoals het invullen van wedstrijdformulieren en het begeleiden van een team. Ik heb
veel vertrouwen in de groep, we hebben kwaliteit zat! Eigenlijk denk ik dat de doelstelling nog
niet scherp genoeg is en dat we zeker voor het
kampioenschap moeten gaan, maar dat laatste
schrijf je niet op, toch?”
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Expert Doornenbal • Rijssensestraat 280 • 7441 AN Nijverdal • 0548-620000

Smidsweg 93
7441 EL Nijverdal
Telefoon: 0548-612334

Voor een modern en perfect zittend kapsel

moveerd zijn. Ik wil
namelijk aanvallend
voetbal: de spits inspelen zodat andere spelers eronder
kunnen komen. Dit
is nu eenmaal wat makkelijker in de
derde klasse dan in de tweede klasse.
Ik vraag me vaak af ‘is het goed genoeg?’ Ja, ik ben bang om het verkeerd
te doen, vooral aan het begin van de
competitie. Bij de eerste echte wedstrijden voel ik dan ook meer spanning: hoe het loopt, of de tactiek werkt
en of de formatie goed staat. Door af
en toe op mijn bek te gaan heb ik geleerd om de formatie aan te passen
om de wedstrijd de kantelen. Ik denk
dat daar mijn kracht ligt. Een tweede
sterk punt is het overbrengen van oefenstof op de spelers. Natuurlijk heb ik
ook mindere kanten en daarvoor heb
ik Martijn Epema. Hij is er zeker niet

"zulke dorpscluppies
vind ik mooi!"
Na een gesprek en wat twijfel heb ik
toegezegd: zulke dorpscluppies vind ik
mooi! Iedereen is van begin af aan erg
open en praat tegen je, dat is fijn binnenkomen!”

Trainer bij DES
”Het tweede heb ik vorig jaar twee
keer zien voetballen. Een kraker tegen
Mariënberg werd een walk-over voor
DES met mooi voetbal. Dit was een
groot contrast met de nacompetitiewedstrijd tegen Gramsbergen, die amper het kijken waard was. Natuurlijk
had ik het team een kampioenschap
of promotie gegund, maar persoonlijk vind ik het fijn dat ze niet gepro-

alleen voor het invullen van de papieren, maar hij heeft voetbalverstand,
kent de club, de spelers en met hem
kan ik vrijdagsavonds de opstelling
nog eens doornemen. Samen gaan
we er een mooi seizoen van maken!
Doelstellingen durf ik niet te maken,
omdat ik het niveau en de groep nog
niet genoeg ken. Ik heb het de groep
gevraagd. De spelers gaan voor een
top 3-notering. Ik vind zelf dat we dan
ook een periodetitel moeten pakken
voor de nacompetitie. Persoonlijke
doelstellingen heb ik niet gemaakt.
Dit niveau is een mooie klasse om in
te stappen. Ik streef ernaar om het
hoogste te halen wat binnen mijn mogelijkheden ligt. Dat kan over een paar
jaar bij een eerste elftal zijn, maar misschien ligt mijn top bij DES 2. We gaan
het zien, de competitie is begonnen en
tot nu toe zeg ik: goed te passe over!”

Primera Nijverdal | Willem Alexanderstraat 9, Nijverdal | 0548-612614

Dorpsstraat 66, 7447 CT Hellendoorn

Constantijnstraat 19, 7442 MC Nijverdal
Telefoon: 0548 612 771

Profile Baan | Boomcateweg 77, Nijverdal | 0548-614017

GERRIT
ROZENDOM
Kies voor een betrouwbare en zuinige
installatie van een Nijverdalse installateur

Veldkampsweg 35
Telefoon 0548-615558

voor
* leren schooltassen
* schoenreparatie
* steunzolen
* leren ballen

Albert Einsteinstraat 2

Vlugge vragen
Favoriete muziek: Radio 538
Favoriete club, Twente en Schalke
Messi of Ronaldo: om het even
Favoriete trainer: heb ik niet
Favoriet restaurant: Texas Rib House,
lekker bourgondisch

Dagje meelopen met: professioneel
voetbaltrainer
Credo: Goed te passe over!
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7442 DK Nijverdal
Telefoon: 0548-612288

Harry Warmelink
”Vanuit mijn Bergentheim-periode ken ik Gerko. Hij was trainer van A1, terwijl ik
de hoofdtrainer was. Toen DES op zoek was naar een beschikbare trainer heb ik
zijn naam genoemd. Kwaliteiten kan ik zo niet noemen, omdat ik daar te weinig
van heb gezien. Maar hij is ambitieus en ik heb niks tegen hem. Dit scheelt, want
we hebben in deze rolverdeling veel contact op spelersgebied. Met het tweede kan
hij in mijn optiek een periodetitel pakken. Als hij trainerscursus 2 haalt, zou het
maar zo kunnen zijn dat hij mij opvolgt.”

www.wolterswonen.nl

Uw advertentie in dit magazine?
mail naar sponsorzaken@vvdes.nl
Fuutweg 15 - 7442 CL Nijverdal - Tel 0548 613639
Fax 0548 621479 - www.avandijk.nl

en vraag naar de mogelijkheden!

Aangenaam:
de 'oude' nieuwe
bekenden van DES 1
Alsof ze nooit zijn weggeweest. Zo voelden Sjoerd Poorterman en Maarten Melenboer zich toen ze begin juli
voor het eerst in jaren weer trainden bij DES. Een warm onthaal was er ook voor Mark van Schooten en Remco
Haselhorst. Tijd voor een kennismaking met de vier nieuwe en oude bekenden in het eerste elftal van DES.

"De terugkeer bij DES is als vanouds. Er zijn wel veel andere teamgenoten, maar de club is nog steeds dezelfde als
toen we vertrokken. Daaraan is niets veranderd." Maarten Melenboer en Sjoerd Poorterman kozen een aantal
jaar geleden voor een uitstapje richting de buren van De
Zweef. Met een bak aan ervaring keren ze nu terug op het
oude nest. "Toen ik hier wegging, heb ik gezegd dat ik weer
terug zou komen", vertelt Maarten. "Nu heb ik denk ik nog
de leeftijd om iets bij te kunnen dragen aan het eerste elftal. Dat is voor mij ook de motivatie geweest om terug te
keren." Ook Sjoerd wil nu weer van waarde zijn voor 'zijn'
cluppie. "Ik heb bij De Zweef veel geleerd, dat hoop ik hier
over te kunnen brengen op andere jongens."
In het kielzog van Maarten en Sjoerd maakte nog een
Zwever de oversteek. De 21-jarige Mark van Schooten
wil zich ontwikkelen als eerste-elftalspeler en zag dat de
kansen daarop slonken bij De Zweef. "Een overstap naar
DES ligt misschien een beetje gevoelig, maar voor mij was
het een makkelijke keuze. Ik kende Sjoerd en Maarten
goed. Dat scheelt enorm als je bij een nieuwe club komt."
Het vierde nieuwe gezicht is terug te vinden onder de lat.
Doelman Remco Haselhorst trainde het afgelopen seizoen
al mee met de hoofdmacht van DES, maar speelde nog
wekelijks zijn wedstrijden voor MVV'69 in zijn woonplaats
Marle. Remco wil zich als keeper graag doorontwikkelen
en is vastbesloten om zijn plaats onder de lat af te dwingen. "Mijn persoonlijke doel is eerste keeper worden."

Luxe
De vier nieuwe gezichten hebben de selectie van oefenmeester Warmelink er in de breedte sterker op gemaakt.
Ongekende luxe dus voor de trainer. Na afloop van het
succesvol verlopen seizoen zwaaiden Peter Voort, Martin
Bronsvoort en Thijs Broeze na jaren trouwe dienst af. Ook
Marc Slettenhaar leek zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen voor een avontuur als assistent-trainer bij

RKSV in Rijssen. Dat laatste ging echter toch niet door en
dus sloot ook Slettenhaar begin juli aan bij de eerste trainingen van het nieuwe seizoen.
Mark, Maarten, Remco en Sjoerd ervaren aan den lijve de
strijd om de basisplaatsen in het eerste elftal. "Je moet je
bewijzen en dat is voor de club eigenlijk alleen maar goed.
Als er een wissel in het veld komt, weet je dat het er niet
minder op wordt."
Het is dan ook dringen voor de eerste elf plekken. Zekerheidjes lijken schaars op voorhand. In de defensie probeert Mark zich te tonen en Sjoerd en Maarten kwamen
beiden al op het middenveld en in de verdediging in actie.
Remco gaat de strijd aan met Corné Hogenkamp om de
weggevallen positie van doelman Voort op te vangen.

Valse start
In een selectie waar het dringen is, kun je een tegenslag in
de voorbereiding niet gebruiken. Sjoerd en Remco kenden
beide een valse start. In de bekerwedstrijd tegen Marienheem kreeg Sjoerd een rode kaart, waardoor de behendige
linkspoot vier wedstrijden moest toekijken. "Zuur. Je komt
hier natuurlijk om te voetballen."
Remco maakte in hetzelfde duel zijn officiële debuut in
DES 1, maar moest zich na een opgelopen blessure noodgedwongen laten wisselen. Een fikse streep door de rekening van de strijdbare goalie."Balen. Ik was lekker op weg."
Trainer Warmelink koos in de seizoensopening voor Corné
als doelman. Remco is vastbesloten de concurrentie aan
te blijven gaan.
"Ik hoop te kunnen laten zien dat ik in het eerste elftal
hoor. Ik ben 23. Dat is niet oud, maar ik heb al wel heel
wat jaren ervaring met spelen in een eerste elftal. Ik heb
ook heel vaak verloren en ben daardoor niet gevoelig voor
tegenslagen. Ik ga in ieder geval het beste van mijzelf laten zien."
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Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Burgerlijke staat:
Werk:
Vorige club:

REMCO HASELHORST
23 jaar
Marle
Vrijgezel
afdeling afval bij de
Gemeente Hellendoorn
MVV'69

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Burgerlijke staat:
Kinderen:
Werk:
Vorige club:

SJOERD POORTERMAN
30 jaar
Nijverdal
Getrouwd met Simone,
Dochter Iva (2) en tweede
kind op komst
Speciaal onderwijs
De Zweef

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Burgerlijke staat:
Werk:
Vorige club:

MARK VAN SCHOOTEN
21 jaar
Nijverdal
Vriendin Emmely
Verkoper bij Nemaco
De Zweef

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Burgerlijke staat:
Kinderen:
Werk:
Vorige club:

MAARTEN MELENBOER

31 jaar
Nijverdal
Getrouwd met Maaike
Dochter Fayen (3)
Contactpersoon en
groepsbegeleider bij Stichting
Kinderopvang West-Twente
De Zweef

van de velden: DES Vrouwen 2
Toegevoegde waarde
Maarten en Mark kenden een betere voorbereiding. Voor
Mark is het behalen van een basisplaats de persoonlijke
doelstelling. "Ik wil zo snel mogelijk iets toevoegen."
Dat is ook wat Maarten voor ogen heeft. "Ik wil een toegevoegde waarde voor DES 1 zijn. Daarnaast wil ik veel
plezier beleven met dit team. De resultaten komen dan
vast vanzelf."

Top vijf
De nieuwkomers willen graag de goede resultaten van vorig jaar met DES 1 evenaren en liefst verbeteren. "Ik heb
vorig jaar een aantal wedstrijden gezien en ik zag dat er
weer een team stond", analyseert Sjoerd. "We zijn een
team dat met elkaar voor de winst wil gaan", voegt Mark
toe. Als het aan Remco ligt, behoort het behalen van een
periodetitel tot de mogelijkheden. Maarten: "Ik hoop dat
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we met dit team door plezier en het er voor elkaar zijn
mee kunnen doen om de eerste vijf plekken en een periodetitel. Laten we er samen een fijn seizoen van maken,
waarbij we er volle bak voor gaan met z'n allen."
Genoeg gepraat, tijd om de benen te laten spreken.

Van de speelsters die vorig jaar deel
uitmaakten van ons team zijn Charis
Akihary (C), Sjoukje Bargboer, Ester
Sasbrink, Nadien KleinJan, Karlien
Galgenbeld, Renate Melaard, Kirsten
Titising, Jorieke Brinkman en Michèle Spengler ook dit jaar weer op de
velden te bewonderen. Een aantal
mutaties:

Kitty Kleinherenbrink, Hennie Slooijer, Leonie Harbers-Brinks en Claudia Bergman hebben hun voetbalschoenen aan de wilgen gehangen
en Boukje Bargboer en Marlou Smits
komen wegens verwachte gezinsuitbreiding dit seizoen niet in actie.
Sunihta Molenaar maakte de over-

stap naar Vrouwen 1 en de omgekeerde route volgden Romy Leleulija,
Charlotte Gasman en Laura Wevers.
Vanuit de jeugd hebben we versterking gekregen van Desiree Brinkman
en Tess Zandbergen en terug op het
oude nest zijn Merle Roben en Sanne
Sprenkeler-Kok.
De gezamenlijke training van Vrouwen 1 en 2 wordt net als vorig seizoen verzorgd door Gerrit Timmermans. Leider Jan Heerdink zag zijn
collega Harrie Kleinjan vertrekken
naar Vrouwen 1, maar de begeleiding
was al gauw weer aangevuld met
Gert de Vries en Rick Sieben.

Onze trouwe en trotse sponsor Café
de Kachel heeft dit seizoen gezelschap gekregen van 2-Write.nl, die
onze outfit completeert met prachtige trainingspakken. Zo begonnen we
goed gemutst en dito gekleed aan het
nieuwe seizoen. De eerste bekerwedstrijd eindigde nog in een 8-1 nederlaag bij Enter Vooruit, maar daarna
gingen we los met een 5-0 overwinning op Voorwaarts en een knappe
4-1 zege op MVV ’69, dat een klasse
hoger uitkomt. Onze doelstelling om
met de besten mee te doen en hoog
in het linkerrijtje te eindigen lijkt dan
ook heel reëel.
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Na een veelbesproken slot van het seizoen 2015/2016
gaan we weer beginnen met een zo goed als nieuw elftal
aan een gloednieuw seizoen.

Fransen, Gerritjan (de vliegende keep) Bannink, Stef van
Vree en Gertjan (op de brommer) Boschaart, om er maar
een paar te noemen.

Het merendeel van het oude 7e is intact gebleven, helaas
zijn er ook 2 spelers vertrokken: Tim Hegeman en Rien
Baan.

Net als afgelopen jaren zijn aanvoerder Mathijs Ronner
en Jan Baan de leiders van het 7e. Tot op heden is de
voorbereiding wat stroef verlopen. Met 2 jongens geblesseerd, wat verbouwers en vakantiegangers moesten
wij beginnen aan de bekercompetitie. Kortom: te weinig
man, maar met de gebroeders Spenkelink en Mark Calkhoven in de gelederen hebben we na 3 wedstrijden toch
de volgende ronde weten te behalen.

Maar talenten zoals Django (de machine) van Dolen alias
DJ Ango, superspits Bert (kopstoot) Broekmate en de parel op het middenveld Ronald (komt dat schot) Scholten
zijn in de gelederen gebleven. Met de overgebleven 11
man zouden we te weinig spelers hebben om het seizoen door te komen. Na veel te hebben gesproken met
de T.C. zijn er een aantal oudere jeugdspelers overgekomen van het 4e. De man met de fluwelen trap Floris

Doelstelling voor dit jaar is veel gezelligheid, winst bij
de playbackshow (is alweer te lang geleden) en in het
linkerrijtje eindigen.

Optimalisatie jeugdopleiding
Vanaf komend seizoen ondersteunen wij onze jeugdopleiding met Talento Spelervolgsysteem. Hiermee willen wij
een duidelijke stap zetten bij het optimaliseren van onze jeugdopleiding. Talento is een online programma voor
teamorganisatie en talentontwikkeling en stelt onze trainers op een gebruiksvriendelijke manier in staat om de
prestaties van de teams en de ontwikkeling van de spelers inzichtelijk te maken. Talento helpt de trainer bij het
voorbereiden van de wedstrijden en trainingen, bij het vastleggen van wedstrijddetails, het maken van een opstelling, absentieregistratie, spelersbeoordelingen, statistieken, etc.
Middels de Talento Trainers App voor Android en iOS kunnen trainers en leiders makkelijk en snel onder andere de wedstrijddetails en absentieregistratie
bijhouden. Talento is er niet alleen voor trainers, maar ook voor coördinatoren,
technisch kader en scouts. Voor meer info kijk op http://www.talentovoetbal.nl/
en op: http://www.talentovoetbal.nl/ondersteuning/handleiding/

UW LOKALE BEVEILIGER, ALTIJD DICHTBIJ

van de velden: DES 7

OBJECTBEVEILIGING
HORECABEVEILIGING
EVENEMENTENBEVEILIGING
SURVEILLANCEDIENSTEN
BEVEILIGING MET HONDEN
PERSOONSBEVEILIGING
Meer dan een partner.

WWW.PREDONSECURITY.NL

Lochtersweg 54, 7442 BR Nijverdal - 0548 760 131 - info@predonsecurity.nl
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”ZATERDAG
IS GEWOON
VOETBALDAG”
Bezige bijen, zo kunnen we Ester Sasbrink en
Maarten Kok wel noemen. Ze zijn al 10 jaar samen,
voetballen allebei al jaren bij DES en zijn beiden actief
in de barcommissie. Ook buiten de club houden ze
zich met van alles bezig. Tijd voor een interview.
We ontmoeten elkaar, hoe kan het ook anders, in de kantine van DES. Maarten heeft bardienst en Ester heeft net
getraind.

Stel jullie zelf even voor
Ester: ”Ik ben Ester Sasbrink, 25 jaar, en werk bijna een
half jaar als omloop- en sterilisatie-assistente bij tandartspraktijk Te Lande in Raalte. Mijn werk bestaat uit
het steriliseren van vuile instrumenten en bevoorrading
van materialen op de kamers. Verder zing ik graag en
sinds kort zit ik weer in een bandje. We zijn nog maar
net bij elkaar en druk aan het oefenen. Hopelijk kunnen we over een tijdje ook werkelijk gaan optreden. Op
onze speellijst staan nummers uit de jaren ’70 en ’80,
af en toe afgewisseld met een ‘nummertje van nu’.
Daarnaast zwem ik nog steeds graag. Iets wat ik tot
mijn 17e heel fanatiek en op hoog niveau heb gedaan.
Totdat ik in de uitgaansleeftijd kwam en van mijn
ouders het advies kreeg om het uitgaan ook eens te
proberen. Toen heb ik het zwemmen langzaam afgebouwd. Ik ben op mijn achttiende begonnen bij DES.
Op dit moment speel ik in Dames 2.”
Maarten: ”Mijn naam is Maarten Kok en ik ben 26
jaar. Op 1 september ben ik aan een nieuwe baan
begonnen bij Van Keulen in Nijverdal. Ik kom uit
een gezin van 3 kinderen. Naast een oudere zus
heb ik een tweelingzus. Via mijn tweelingzus ben
ik oom van een nichtje van bijna twee. Ik voetbal
sinds mijn elfde bij DES. Op dit moment ben ik
verdediger bij DES 3, meestal rechtsback. Verder
ga ik regelmatig squashen, zit ik af en toe op een
mountainbike en houd ik van vissen.”

Hoe zijn jullie bij DES terechtgekomen?
Maarten: ”Ik heb altijd aan turnen gedaan, maar
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daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt, omdat
ik graag wilde voetballen. Ik was toen een jaar of 11. Via
de jongens uit mijn klas ben ik bij DES terechtgekomen.”
Ester: ”Nadat ik gestopt was met zwemmen wilde ik iets
blijven doen op sportgebied. Omdat ik ooit op mijn twaalfde al eens 2 jaar aan waterpolo had gedaan, was ik het
gewend om een teamsport te doen. Dit had dan ook mijn
voorkeur. Mijn schoonzusje, Maarten’s tweelingzus, voetbalde destijds bij DES en zij vroeg of ik een keer wilde komen kijken. En vervolgens ben ik blijven plakken.”

Wat doen jullie nog meer bij DES behalve voetballen?
Ester: ”We zitten allebei al een jaar of 3 in de barcommissie, die in totaal bestaat uit 6 mensen. Ik ben naast lid
ook secretaris van de barcommissie. Dat houdt in dat alle
activiteiten van DES waarbij de bar nodig is via mij verlopen. Denk bijvoorbeeld aan het Oktemberfest, Wildvleesfeest, film- en ontbijtochtenden voor de jeugd, het Sinterklaasfeest en de Playbackshow. We bekijken dan hoeveel
mensen er nodig zijn achter de bar en we bekijken wat er
ingekocht moet worden.”
Maarten: ”Ik werk nu zo’n 6 jaar achter de bar en sinds
een jaar of 3 ben ik dus ook lid van de barcommissie. We
werden er allebei voor gevraagd. Omdat ik het altijd al leuk
vond achter de bar en er een tekort aan vrijwilligers was,
heb ik ja gezegd.
Ester: ”Ik vond het vooral als vrouw heel leuk om achter
de bar te werken. Vrouwen hebben toch een andere kijk
op bepaalde zaken. Na mij zijn er ook meiden uit mijn
team en uit Dames 1 bardiensten gaan draaien. In totaal
zijn er zo’n 30 vrijwilligers beschikbaar om te helpen achter de bar.”
Naast de werkzaamheden achter de bar helpt Maarten
nog wel eens met de opbouw voor de jaarlijkse playbackshow. Verder verricht hij waar nodig diverse hand- en
spandiensten.
Ester is ooit een jaartje leider geweest van de meisjes B,
omdat ze zelf geblesseerd was. Toen ze hersteld was, is
ze daarmee gestopt, omdat ze het niet meer kon combineren.

belanden. Ik zou de voetbal echt niet kunnen missen.”
Maarten: ”Ik ook niet.”
Wat is tot nu toe een hoogtepunt geweest bij DES?
Ester: ”Ik ben ooit kampioen geworden met Dames 1. In
die tijd was er nog maar 1 damesteam bij DES.”
Maarten (lachend): ”Nou, ik ben niet vaak kampioen geworden, dus dat kan het niet zijn. In de jeugd misschien
wel eens, maar bij de senioren in ieder geval nooit. Wel
vind ik de Playbackshow ieder jaar opnieuw een hoogtepunt.”
Ester knikt instemmend. Beiden doen dan ook altijd actief
mee.
Maarten: ”Ik bemoei me vooral met het in elkaar zetten
van verschillende dingen. Op de avond zelf sta ik wel op
het podium, maar dan wel op de achtergrond.”

Wat zouden jullie willen veranderen bij DES?
Daar moeten ze allebei lang over nadenken. Na enige tijd
geeft Ester aan dat ze graag zou zien dat DES overgaat op
kunstgras. En daar heeft ze een goede reden voor.
Ester: ”Ik baal écht als een wedstrijd afgelast wordt. Bij
een beetje regen gaat een wedstrijd al snel niet door en
dat vind ik gewoon jammer.”
Maarten is het hier niet mee eens.
Maarten: ”Om te trainen misschien nog wel, maar de
wedstrijden zeker niet.”
Ester: ”Daar ben ik het ook wel weer mee eens. Het voetbalt niet echt lekker. Maar als je niet anders gewend
bent…”
Verder is het tweetal eigenlijk heel tevreden en houden ze
zich niet echt met technische zaken bezig.
Ester: ”Het nieuwe terras is wel echt een verbetering!”
Maarten: ”Wat ik ook mooi vind, is dat je alles kunt bespreken binnen de club. Er kan vrij veel hier.”

Wat betekent DES voor jullie?
Ester: ”Mijn hele zaterdag is voor DES. Of ik nou wel of
geen wedstrijd heb, ik ben op zaterdag altijd bij de club.
Als we thuis voetballen, spelen we om 10.00 uur. Dan probeer ik daarna bij Maarten te kijken, of ik ga wedstrijden
van anderen kijken. Ook volg ik wedstrijden van de andere
elftallen via de voetbalapp. Zaterdag is gewoon voetbaldag.”
Maarten: ”Ik voel me gebonden aan, maar ook verbonden
met de club. Vooral ook doordat ik in de barcommissie zit.”
Ester: ”Maar vooral ook door de gezelligheid hier. Het kan
maar zo zijn dat we ’s middags in de kantine zitten met z’n
allen en van daaruit ’s avonds zomaar ergens met elkaar
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Nijverdallers Maarten en Ester ontmoetten elkaar zo’n 10
jaar geleden in de jeugdsoos ‘Come In’ in Nijverdal. Ze zijn
dus echte jeugdliefdes. De soos bevond zich in die tijd onder de Regenboogkerk, tegenover de huidige Jumbo. Daar
sloeg de vlam meteen in de pan tussen de twee. Inmiddels wonen ze al weer bijna vier jaar samen.

Wat vinden jullie het leukst aan elkaar?
Ester: ”Op voetbalgebied zijn snelheid en geweldige slidings. Daarnaast in het algemeen zijn behulpzaamheid en
hij is lief. En we doen alles samen, we kunnen overal over
praten.
Maarten beaamt dit en vult aan: ”We laten elkaar vrij.”
Maarten: ”Wat voetbal betreft vind ik dat Ester goed
overzicht heeft. Ze is gemotiveerd en haar corners zijn
goed. In het dagelijks leven is ze behulpzaam en lief. Ook
heeft ze veel geduld, wat misschien wel het belangrijkste
puntje is. Niet alleen met mij (lachend), maar vooral in het
algemeen. Ze heeft altijd een luisterend oor en is heel gedreven.”

Hoe ziet jullie toekomst eruit?
Maarten: ”Ooit willen we wel graag kinderen, maar voorlopig beginnen we daar nog niet aan. Verder hoop ik jaren
bij Van Keulen te kunnen werken. Ik heb nu een jaarcontract.”
Ester: ”Mochten wij ooit kinderen krijgen, dan hoop ik in
ieder geval ook daarna het voetballen weer op te kunnen
pakken. Mocht dat lichamelijk lukken en te combineren
zijn, want ik vind wel dat je kinderen zelf moet opvoeden.
Wat werk betreft heb ik het nu heel erg naar mijn zin, dus
ik hoop dat ik daar nog een hele tijd kan blijven.”

Een
nieuwe pas
aanvragen

tijdens uw
lunchpauze.

Met onze online diensten kunt u meer dan u denkt.
De meeste bankzaken regelt u makkelijk en snel online. Gewoon op het moment dat
u dat wilt. Dus ook het aanvragen van een nieuwe bankpas heeft u via rabobank.nl of
de Rabo Bankieren App in een handomdraai geregeld.

Ga naar rabobank.nl/zelfregelen of de Rabo Bankieren App
Een aandeel in elkaar
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COLUMN
De perfecte bal
Een groot deel van mijn carrière als actief voetballer stond
in het teken van een niet aflatende zoektocht: die naar de
perfecte bal. Afmeting, vorm, gewicht, de aandacht die eraan besteed was: niets ontging mijn altijd kritische blik.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik destijds niet warm
werd van de exemplaren waarmee we het op Gagelman
moesten doen. Niet zelden bekroop mij het gevoel dat het
beter ware geweest er reeds vorig seizoen afscheid van te
nemen. Op andere velden in onze gemeente hield het overigens ook niet over. Met ‘acceptabel’ was doorgaans alles
wel gezegd. Hoe zou het nu zijn, vroeg ik mij af toen ik een
paar jaar geleden terugkeerde bij onze rood-zwarte trots.
Was er wat veranderd tijdens mijn afwezigheid? Had men
bij DES inmiddels ingezien dat de kwaliteit van het ronde gevaarte van wezenlijk belang is voor het welslagen
van de zaterdagmiddag? Ik besloot de proef op de som te
nemen en onmiddellijk kwamen de herinneringen aan die
ene memorabele zaterdag in Almelo boven.
Alle ingrediënten voor een heerlijke voetbalmiddag waren aanwezig die dag. Een stralend najaarszonnetje, een
kortgeschoren grasmat en een sportieve en gelijkwaardige opponent tegen wie het prima voetballen was. En
dan die bal. Wat een juweel! Wat een genot! Goed van
gewicht, niet te hard, niet te zacht en ook nog eens heerlijk gekruid. Ehm… heerlijk gekruid, hoor ik u denken? Nee,
beste lezer, ik heb het hier niet over de wedstrijdbal. Wanneer je veroordeeld bent tot wat in die tijd zo bijzonder
complimenteus als ‘de restgroep’ werd aangeduid, zijn er
nu eenmaal andere factoren bepalend voor een geslaagde zaterdagmiddag. Als na het nemen van een corner de
hoekvlag zich in het strafschopgebied, de nemer zich bij
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de huisartsenpost en de bal zich nog keurig in het kwartcirkeltje bevindt, dan weet u dat de kwaliteit van de wedstrijdbal voor ons restgroepers van ondergeschikt belang
is. Op ons niveau speelt een heel andere bal de hoofdrol.
Een bal die je niet telkenmale wordt afgesnoept door een
veel snellere en meer behendige oud-eerste-elftalspeler
die besloten heeft zijn carrière af te bouwen in het 13e
elftal van de plaatselijke FC. Een bal die je met gerust
hart kunt aannemen, zonder bang te zijn van achteren te
worden getackeld door een beer van 120 kilo die meent
daarmee zijn volslagen gebrek aan voetbalkwaliteiten
te moeten compenseren. Een bal waar je in alle rust en
ongestoord van kunt genieten. De gehaktbal. U had ‘m
waarschijnlijk al door.
Dat besef bleek bij DES inmiddels ook door te zijn gedrongen. Van de bal in clubkleuren -rood van binnen, zwart
van buiten- was afscheid genomen, constateerde ik tot
mijn genoegen. Voor mij lag een prachtexemplaar, met
een vriendelijke glimlach geserveerd door een lieftallige
bardame. Ontwakend uit mijn mijmeringen zette ik mijn
tanden erin. In de bal welteverstaan; gekwalificeerd barpersoneel is al zo moeilijk te vinden deze dagen. De speler
van het eerste elftal die even daarvoor op het hoofdveld
een prachtige crosspass had gegeven die leidde tot de
winnende treffer zal er ongetwijfeld anders over denken,
maar dit was toch echt de beste bal van de dag. De perfecte bal? Ach, wie weet kom ik tijdens mijn omzwervingen langs de velden nog een beter exemplaar tegen. Ik
zal u er op deze plaats dan onmiddellijk over berichten,
dat beloof ik u. Niet voordat ik het recept heb gevraagd
natuurlijk.
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Fotoverslag open dag 2016
Zaterdag 27 augustus organiseerde de A-com weer de jaarlijkse open dag. Een dag die in het teken stond van de start van
het nieuwe seizoen, maar ook de buitenstaander een mooie mogelijkheid biedt om eens wat meer over onze vereniging te
weten te komen. Het was ook dit keer weer een fantastische ochtend.
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De Ramon
Zomer Intersport 35+
competitie
gaat van start
In één van de laatste edities van ‘InVorm’ berichtten we over het feit dat onze vereniging alle takken van
voetbal herbergt. Dit bleek echter niet waar. Met ingang van dit seizoen wordt er gestart met een competitie
voor vijfendertigplussers. De animo voor dit team bleek echter zo groot dat twee teams deel gaan nemen aan
de Ramon Zomer Intersport 35+ competitie. Reden voor de redactie om het nieuwe fenomeen 35+ eens nader
te onderzoeken.

Aangezien ik als ‘reporter’ in de doelgroep val, werd ik op onderzoek uitgestuurd en kwam ik uit bij Gijsbert
Weststrate, die de contactpersoon

namens vv DES is. Enthousiast als
Gijsbert is, werd ik meteen uitgenodigd om bij een training te komen kijken en nadien, tijdens de derde helft,
input te krijgen voor
een mooi artikel.
Op een prima zomerse
donderBeide 35+ teams worden door Il Limone voorzien
dagavond, bij het
van tenues. KBC uit Nijverdal levert polo’s voor
betreden van de
elke speler. Ramon Zomer Intersport is een overtrainingsvelden van
koepelende sponsor en voorziet alle deelnemende
sportpark
Gagelverenigingen van ballen, bidons en een waterzak.
man, valt mijn oog
op een grote groep

Sponsoren
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voetballers die fanatiek aan een partij
bezig zijn. Ik wil er eigenlijk voorbijlopen en kijk al verder over de velden
om de ‘oudjes’ te spotten, tot ik binnen de groep enkele bekende gezichten ontwaar. Jongens als Bastiaan en
Jeroen Gerrits, Arjan Pastink, Arjan
van Dijken, Patrick Nieboer en Michel
Bonte... Allemaal DES’ers die een tijd
geleden de voetbalschoenen aan de
wilgen hebben gehangen en bij wie
het bloed blijkbaar toch kruipt waar
het niet gaan kan.
”Dat is ook het mooie aan de hele op-
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zet van het 35+ voetbal”, zal Gijsbert
later zeggen. ”Binnen DES zijn de
laatste jaren een aantal voetballers
om verschillende redenen gestopt:
de belasting van het elke zaterdag
‘moeten’ voetballen werd te groot, het
gezin gaat een belangrijkere plek innemen en de pijntjes na een wedstrijd
of training nemen toe. Maar het spelletje voetbal blijft toch trekken.
Daarnaast zijn er ook een aantal spelers die zelf nooit gevoetbald hebben,
maar via hun zoon of dochter die bij
DES voetbalt in aanraking zijn gekomen met het spelletje en zelf ook
willen voetballen. Dit houdt tevens in
dat er een grote diversiteit op voetbalniveau is. De één heeft nog nooit
gevoetbald, een ander heeft in de
hoofdklasse gespeeld en alles daartussenin. Bijna alle spelers zijn actief
bij DES betrokken als leider en trainer,
of vervullen een andere rol als vrijwilliger. Prachtig toch?”

Competitieopzet:
Het 35+ voetbal is een bestaand concept binnen de KNVB. Binnen de gemeente Hellendoorn wordt het echter
op een eigen manier ingevuld. Er zijn
zes clubs uit de gemeente die deelnemen: Daarlerveen, SVVN, de Zweef,
vv Hellendoorn, Hulzense Boys en vv
DES. De vier laatstgenoemde verenigingen leveren zelfs twee teams per
club. In totaal bestaat de competitie

dus uit tien teams en zijn er ongeveer
honderdvijfentwintig spelers actief.
Per seizoen zijn er twaalf speelavonden (vrijdagavond) en is elke club
tweemaal gastheer. Tijdens een competitieronde speelt elk team twee
wedstrijden volgens zaalvoetbalregels. Zo wordt er niet ingegooid maar
ingetrapt, mag er maar minimaal fysiek contact zijn, wordt er zeven tegen
zeven gevoetbald en zijn slidings bijvoorbeeld verboden. Elk team speelt
tussen 18.30u en 21.30 twee wedstrijden van een half uur en aan het
eind van de competitie is er een kampioen.
De club die gastheer is, dient tijdens
een competitieronde te zorgen voor
de velden, kleedkamers en, ook niet
onbelangrijk, kantinepersoneel.

Feest!
Een competitieronde moet echt een
avondje feest zijn. Het voetbal is natuurlijk erg belangrijk, maar vooral het
plezier staat voorop! Na afloop van
de wedstrijden gaat de kantine open
en organiseert elke club een feestavond voor de spelers en alle overige
belangstellenden. Dat betekent dat
elke deelnemende vereniging twee
keer per jaar op een vrijdagavond een
bomvolle kantine heeft. DES wil volgens Gijsbert de eerste keer goed uitpakken door een DJ uit te nodigen om
een feestje te bouwen.

35+ in cijfers:
6 verenigingen
10 teams
125 voetballers
DES levert 2 teams.
12 speelrondes op een vrijdagavond
18.30 u tot 21.30 u, daarna feestavond.
7 x 7, volgens zaalvoetbalregels.

Waarvoor kunt u bij ons terecht:
• Typeplaatjes
• Kentekenplaten
• Graveerwerk
• Naamplaten
• Snijteksten
• Naambadges
• Uw eigen ontwerp
• Huisnummers
• Full Color Prints NIEUW!
• Stickers NIEUW!

Heb je interesse?
Neem dan contact op met
Gijsbert Weststrate.

Sportief avondje uit:
Gijsbert vervolgt: ”Het mooie aan
deze competitie is dat veel spelers
elkaar kennen. Ze hebben vroeger al
tegen elkaar gevoetbald, de kinderen
zitten wellicht bij elkaar op school of
spelers van concurrerende verenigingen zijn collega’s van elkaar. Het zorgt
voor een gezonde rivaliteit die op het
veld absoluut merkbaar zal zijn, maar
na afloop zeker niet meer. Dan wordt
er onder het genot van een hapje en
een drankje nagepraat en maken we
er met elkaar een mooi feest van!
Het 35+ voetbal moet eigenlijk gezien
worden als een sportief avondje uit!”

(voor op bekers en broodtrommels)

Super snelle levering!
Rijssensestraat 97 | 7442 MS NIJVERDAL | 0548-613070
www.bokhovenijverdal.nl | www.bokhovenaamplaten.nl

Be Creative | Be Unique | Be Color
Rigtersbleek Zandvoort 10, 7521 BE Enschede | Telefoon 06-31777102

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

van de velden: DES 2
DES 2 staat het nieuwe seizoen onder leiding van een nieuwe technische staf. De nieuwe trainer is Gerko Doldersum
(zie voor meer informatie verderop in dit magazine). Gerko wordt ondersteund door Martijn Epema, die dit seizoen de
elftalleider is van DES 2. Naar een vaste grensrechter wordt op dit moment nog gezocht! Aanvoerder van DES 2 is
Jan Ruben Kreijkes. Vanuit de jeugd is Laurens Top overgekomen naar DES 2. Als doelstelling heeft DES 2 dat ze in de
top 3 eindigen, waarbij ze op ‘eigen kracht’ ook nog een periodetitel in de wacht slepen. De voorbereiding is een beetje
rommelig verlopen; er werd veel met jongens van andere teams gespeeld. Op het moment van schrijven zijn er 2 competitiewedstrijden gespeeld; beide wedstrijden werden met 1-1 gelijkgespeeld.
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DES 1 seizoen 2016-2017

Achter vlnr: Pieter Molenaar (Leider), Peter Talen, Coen van der Linde, Sjoerd Poorterman, Johan Fransen (Grensrechter), Sven Dorgelo, Marc Slettenhaar,
Teun Heuver (Leider) Midden vlnr: Nick Deijk, Mark van Schooten, Pieter Rozema, Marc Nieboer, Maarten Melenboer, Niek Mulder, Koen Bangma, Brian Eshuis.
Voor vlnr: Lisa Feddema (Verzorgster), Ivar Bast, Alex Tatranov, Corné Hogenkamp, Harry Warmelink (Hoofdtrainer), Remco Haselhorst, Leon Galgenbeld,
Denny Broekman, Majella Broekman (Fysiotherapeute)

club van 100
Het eerste jaar van de Club van 100 is alweer ten einde.
Met de bijdrage van de Club van 100 heeft voetbalvereniging DES al een aantal doelen weten te realiseren. We
hebben een lang gekoesterde droom in vervulling zien
gaan. Al decennia lang willen wij de kantine, middels een
lift, toegankelijk maken voor iedereen en dat is, mede door
een bijdrage van de Club van 100, eindelijk gerealiseerd.
Uiteraard staan er nog steeds een aantal wensen op het
lijstje. Wij hopen dat wij ook dit jaar weer mogen rekenen
op uw bijdrage!

Een aantal voorbeelden van onze wensen:
- Interieurverbeteringen in onze clubaccommodatie.
- Opknapbeurt buitenzijde accommodatie.
De Westvleugel heeft een flinke opknapbeurt nodig.
- De oude kleedkamers moeten nog opgeknapt worden.
- Inrichting ruimten nieuwbouw en terras.
- Ook uw eigen ideeën zijn uiteraard nog steeds van
harte welkom!

Club van 100?
Zoals de naam al aangeeft is het concept eenvoudig: leden
van de Club van 100 doneren jaarlijks € 100,- (meer mag
natuurlijk altijd). Besteding van de gelden wordt door de
Club van 100 in overleg met het clubbestuur vastgesteld.
De vereniging kan iedere steun goed gebruiken, geef u
daarom óók op als lid van de Club van 100 en help onze
prachtige vereniging een handje!

Hoe word ik lid van de club van 100?
Door een formulier in te vullen (deze liggen in de kantine),
geeft u aan lid te willen worden van de club van 100!
Het inlegbedrag van minimaal € 100,- kunt u contant betalen of overmaken naar rekeningnummer:
NL52 RABO 0327 3003 02 t.n.v. Club van 100 v.v. DES.
LET OP! U dient het bedrag zelf over te maken

ZATERDAG 19 NOVEMBER
TIJD: 20:00 - 0:00 uur
dresscode:

Gratis
Rugadvies
Rugpijn?
Tijdens voetbal of in het dagelijks leven?
Fysius Rugexperts is de gespecialiseerde fysiotherapiepraktijk in het behandelen van rugklachten.
Denk hierbij aan lage rugpijn, bekkenpijn, nekpijn, spit en hernia. Wij helpen u graag!
Graag nodigen wij u uit voor een Gratis Rugadvies
inclusief Rugscan bij Fysius Nijverdal (Bedrijvenweg 7).
Maak vandaag nog een afspraak via 0548 - 623 055 of kijk op www.fysius.nl

Fysius
Het antwoord op rugpijn
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Hij is terug: de derby
Herinneringen aan 92 veldslagen
tussen DES en SVVN

Er waren eens twee voetbalverenigingen uit een dorp aan de voet van de berg. Die twee verenigingen hadden
ieder zo een eigen historie en voorkeuren. De lievelingskleuren van het ene team waren rood en zwart, terwijl
de ander liever groen en wit zag. Het waren vriendelijke verenigingen, maar één, soms twee keer in het jaar
was er rivaliteit. De jaarlijkse ontmoeting tussen beide leidde tot veldslagen, die de hoofdrolspelers van toen
nu nog helder op het netvlies staan. Een sprookje? Welnee: DES-SVVN. De derby van Nijverdal is terug dit seizoen. We doken - met enkele van de vele hoofdrolspelers - de archieven in.

We beginnen met enkele kille (voor SVVN dan) statistieken. Door Eendracht Sterk en Sportvereniging Volharding Nijverdal stonden in officiële wedstrijden (competitie en beker) tot dusver 92 keer tegenover elkaar*. DES
was daarin veel vaker de overwinnaar. De gemiddelde
uitslag van ontmoetingen tussen beide verenigingen is
2-1 in het voordeel van DES. Om het verhaal voor SVVN
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nog iets beroerder te laten beginnen: de grootste overwinning ooit in de historie van DES 1 was tegen SVVN.
Kort na de oorlog werd het liefst 13-0. Maar er waren
nog zoveel meer wedstrijden, momenten en herinneringen die de derby nog beter kunnen omschrijven. Daarom
een bloemlezing.

De eerste
Het zal niet echt de eerste wedstrijd tussen voetballers
van SVVN/Volharding en DES zijn geweest. Het was
- voor zover terug te gaan is in de statistieken - wel de
eerste keer dat DES en SVVN elkaar in competitieverband
troffen. We schrijven het seizoen 1931-1932. Om een
tijdsbeeld te geven: Nederland ervoer nog altijd de negatieve effecten van de beurskrach, Eddy Wally kwam ter
wereld en het zou nog vijftien jaar duren voordat ook Mart
Smeets het levenslicht zag. Zo lang is het geleden dat DES
en SVVN voor het eerst officieel de degens kruisten.

Van de onderlinge wedstrijden is niet veel meer bekend.
De namen van de acteurs uit de eerste en tweede derby
zijn slechts bij overlevering soms nog te horen. De uitslagen zijn wel bekend. DES was duidelijk een maat te groot
voor de buren. Thuis werd er met 6-0 gewonnen en uit
werd het 1-3. Er zouden nog vele derby's volgen. Al speelde DES in de jaren vijftig en zestig lange tijd op hoog niveau en acteerde SVVN enkele klassen lager.
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Vroeger: de clash tussen families
In de jaren zeventig was er weer sprake van echte derbysferen, toen de ploegen weer meerdere seizoenen aan
elkaar gekoppeld werden. Harry Poorterman zat er middenin. "Mijn vrienden
voetbalden bijna allemaal bij SVVN. Ik bij
DES. Dat maakte de
wedstrijden sowieso al
bijzonder. Als de wedstrijd op het programma stond, werd een
week van tevoren al
veel over gepraat." De
derby was nog meer
dan nu een strijd tussen Nijverdalse families. Je achternaam
bepaalde je voetbalclub. En dus stonden
hele families langs en in het veld om de matadoren aan
te moedigen.
"Ik kan me nog een wedstrijd aan de Ericaweg herrineren
waar 2450 man publiek op af kwam. Het stond helemaal
vol", vertelt Poorterman. Verliezen van de vijand was geen
optie: "Je werd van huis uit al opgejut voor de wedstrijd. Ik
weet nog goed dat ik op een zaterdagochtend gebeld werd
door mijn moeder. 'Je weet toch wel tegen wie je vanmiddag
moet, of niet?', zei ze. Natuurlijk wist ik dat, maar zo erg leefde het. Ik heb wel eens 25 gulden van mijn moeder gekregen omdat we van 'die groen-witten' hadden gewonnen."
De spanning zorgde er altijd voor dat de derby's weinig
hoogstaand waren. "Het waren bikkelharde duels. Twee
rode en zes gele kaarten waren gemiddeld in zo'n wedstrijd. Als je geen karakter toonde, kon je het wel vergeten." Maar, zo stelt Poorterman, er was na die tijd vaak
niets meer te merken van vijandigheid. "Je dronk gewoon
samen een pilsje."
Harry Poorterman zou later met zijn vrienden - tot onvrede van z'n vader - nog op hoog niveau in de zaal voetballen
voor SVVN. "Pa belde mij op en vroeg waar ik dacht mee
bezig te zijn. Hij vond dat ik niet voor de vijand uit kon

"Ik weet nog goed dat ik
op een zaterdagochtend
gebeld werd door mijn
moeder. 'Je weet toch wel
tegen wie je vanmiddag
moet, of niet?', zei ze."

Geverfde doelpalen
en een gejatte middenstip

Plankenkoorts is niet
gewenst bij de matadoren op het veld tijdens DES-SVVN. Het
publiek wil strijd en
passie tot de laatste
seconde en zal dat ook
uiten. Het zorgt voor
een spanning, waarin mooi voetbal vaak minder goed gedijt. De derby's die de boeken haalden als galavoorstellingen zijn waarschijnlijk op één hand te tellen.
Het is ook niet waarvoor de toeschouwers komen. Zij
willen winst op de eeuwige rivaal. En daar wordt voorafgaand aan onderlinge duels al de nodige psychologische
oorlogvoering voor toegepast. Doelpalen van SVVN werden rood en zwart geverfd en de middenstip werd ontvreemd. En de trap van de oude ingang van de kantine bij
DES kreeg de kleuren groen en wit. "De wedstrijden stonden rood omcirkeld in de agenda's", vertelt Arjan van Dijken. "Weken vorafgaand aan de wedstrijd spraken spelers
en supporters er onderling fel over."
Spelers werden opgehitst om de strijd vol passie aan te
gaan. Het leidde tot bikkelharde duels en veel kaarten,
weet Van Dijken uit ervaring. "Ik heb menig derby helaas
niet uitgespeeld..." Na afloop is er onder zowel supporters
als spelers echter altijd tijd voor een gezellig biertje. Van
Dijken: "En als je dan gewonnen had bij SVVN, bleef je natuurlijk net even langer hangen in de kantine. Konden ze
je wel wegkijken..."

"En als je dan gewonnen had bij
SVVN, bleef je natuurlijk net even
langer hangen in de kantine.
Konden ze je wel wegkijken..."
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die mij heel goed begrepen. Die
eerste derby na de overstap was
wel speciaal, dat moet ik eerlijk
toegeven. Ik heb overigens net
zo hard gejuicht voor DES als
dat ik voor SVVN deed. Als je op
het veld staat wil je winnen, dan
maakt het niet uit welke kleur het
shirt heeft. Ik denk dat er weinig
verschil zit tussen de clubs, ze
lijken best veel op elkaar."
Als DES en SVVN straks weer tegenover elkaar staan, staat Poppe aan de kant. Als neutrale supporter, dat wel. "Ik ben voor de
best voetballende partij en hoop
op mooi voetbal."

komen." Harry hield echter vol en speelde nog zeven jaar
met veel plezier in de zaal. "Ook mijn vader kon er - nadat
hij was wezen kijken - mee leven." Natuurlijk blijft DES
z'n club en supportert Harry zoon Sjoerd straks in de derby. Benieuwd of Sjoerd
dan net zo vaak het net
weet te vinden als z'n
vader vroeger.

De derby van beide kanten
Overstappen naar de aartsrivaal.
Het is nooit een eenvoudige beslissing, maar er zijn toch genoeg
voorbeelden van. Eind jaren vijftig wilde voetballer Maneschijn
de overstap van SVVN naar DES
maken. Hij vroeg overschrijving
aan en DES was akkoord. Het
bestuur van SVVN was op z'n
zachtst gezegd minder te spreken over de transfer.

De wedstrijd van de ommekeer

In een brief aan DES liet SVVN duidelijk weten dat Maneschijn in het groen-wit bleef voetballen. 'Toch hebben
wij gemeend, ondanks de dreiging van uw voorzitter om
bij geen vervroegde overschrijving alle vriendschapsbanden met SVVN te verbreken, de hr. Maneschijn geen vervroegde overschrijving te geven. In het verleden hebben
wij u alle medewerking verleend bij overschrijvingen en u
kunt ervan verzekerd zijn dat wij bovengenoemd besluit
niet hebben genomen om uw vereniging dwars te zitten',
was getekend de secretaris van SVVN.
Later bleek een overstap iets eenvoudiger. Al zal het publiek er vermoedelijk nooit aan wennen. Iemand die de
derby van beide kanten zag is Kay Poppe. Op 33-jarige
leeftijd verruilde hij SVVN voor DES. "Derby's waren sowieso altijd speciale wedstrijden. Ik denk wel dat het van
vroeger uit veel harder was. Het zijn echter ook gewoon
wedstrijden waarbij drie punten te verdelen zijn, net als
alle andere."
Toen de selectie van SVVN ging bestaan uit allerlei jongens die een bijverdienste ontvingen, besloot Poppe de
overstap te maken. Natuurlijk was niet iedereen binnen
SVVN blij met de transfer. "Maar er waren ook genoeg

Dit hoofdstuk is vooral voor
de wat jongere en nieuwere
DES’ers. De mensen die dit wonder, want dat was het, namelijk
zelf hebben meegemaakt zullen
het nooit vergeten. We schrijven het seizoen 1994/1995.
Drie wedstrijden voor het einde
van de competitie is SVVN trots
koploper in de vierde klasse. Met
een voorsprong van 5 punten (er
werd nog gespeeld volgens het
2-puntensysteem) op naaste
concurrent DES leek het kampioenschap de groen-witten niet meer te kunnen ontgaan.
Laat net DES de tegenstander zijn in de wedstrijd waar
SVVN kampioen kan worden. Een gelijkspel is voor de
Volharding genoeg om de bloemen in ontvangst te nemen en het glas te heffen. Daar wil runner-up DES echter niet van weten. DES moet het echter stellen zonder
de geschorste vaste waarden Arjan van Petersen en Dick
Bergman. De ploeg toont echter haar ware gezicht op het
moment dat het er om gaat. Het feest van SVVN wordt
nog een week uitgesteld dankzij een 1-2 overwinning
met doelpunten van Jeroen Exoo en Henk Mondeel.
SVVN blijft verslagen achter. De bloemen kunnen in het
water blijven staan. Volgende week een nieuwe kans.
Wederom is een punt genoeg, maar wederom wordt er
verloren. DES wint ondertussen van Denekamp en één
wedstrijd voor het einde van de competitie is de achterstand nog maar één punt. De klap van het verlies tegen
DES komt SVVN echter niet meer te boven. Ook de laatste wedstrijd gaat verloren en omdat DES wel weet te
winnen van Glanerbrug is het kampioensfeest niet in
Groot Lochter, maar op Gagelman.
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Het wonderlijke slot van die competitie blijft de betrokkenen nog altijd bij. "Fantastisch", blikt Arjan van Petersen terug. "Juist vanwege de onderlinge strijd. Het leefde
enorm. Je kende elke speler van hen, omdat je er al in
de jeugd tegen gespeeld had. Iedereen was tot op het
bot gemotiveerd en er kwamen ook nog eens heel veel
mensen op af."

Debuteren in de derby
Daar sta je dan. In het hol van de leeuw. Handschoenen
goed vast, honderden blikken op je gericht. Gonzende geluiden langs de zijlijn, allen benieuwd of die voormalige
keeper van De Eversberg zijn mannetje zou kunnen staan
in de derby.
SVVN-DES, de opening van het seizoen 2004/2005, was
de allereerste officiële wedstrijd voor Peter Voort. Dat de
doelman vervolgens jaren niet meer weg te denken zou
zijn onder de lat in DES 1 kon toen nog niemand weten.
"Ongeacht de stand op de ranglijst kreeg deze wedstrijd
toch altijd een extra lading."
En die ene pot in september 2004 voor Voort persoonlijk
nog meer. Het werd een glorieus debuut: DES won en de
keeper hield zijn doel schoon (2-0). Voort herrinert zich
het als de dag van gisteren: "Volgens de 'geleerden' had ik
de ploeg in de tweede helft op de been gehouden." Er zouden voor Voort nog vele derby's volgen onder de lat. "De
entourage, het fanatisme en uiteraard het vele publiek is
iets wat me altijd bij blijft. Vaak was de sfeer vele malen
beter dan het voetbal, zoals meestal in een derby."

Scoren in de derby
Is er een fijner moment om als matchwinner te worden
gekroond dan in de derby tegen SVVN? Veel DES’ers hoeven er waarschijnlijk niet lang over na te denken. Marthijn

"vaak was de sfeer
vele malen beter dan het voetbal,
zoals meestal in een derby."
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Wissink kan zich de euforie na de 0-1 overwinning op
sportpark Groot Lochter nog goed herinneren. Het was
2009 en SVVN was aanzienlijk beter begonnen aan de
competitie. Een strijdbaar DES wist echter dankzij een
bekeken kopbal van Wissink met de overwinning aan de
haal te gaan.
Feest op Gagelman en beteuterde gezichten aan de Rossinistraat. De veelzeggende kop bij het verslag van de buren: 'DESillusie'. Wissink mocht zich als matchwinner laten
kronen en dan smaakt zo'n overwinning nog eens extra
zoet.
"Dat doelpunt is mij zeker bijgebleven", blikt de goaltjesdief terug. Als voormalig speler van De Zweef leefde de
derby iets minder voor Wissink, maar dat doelpunt gaf
toch een kick. "Mooi om te zien hoe blij sommige spelers
en supporters daar mee zijn. En bij zo'n overwinning hangt
er natuurlijk ook een speciaal sfeertje in de kantine."
De topscorer in de derby namens DES (voor zover terug
te gaan is in de archieven) is overigens Harry Poorterman. Hij wist maar liefst acht keer het net te vinden in
de burenstrijd. Ook Dick Bergman was met zes treffers
een plaag voor de defensie van SVVN. Er is overigens in de
statistieken maar één speler te vinden die in één wedstrijd
drie keer het net wist te vinden tegen SVVN: Jan Pekkeriet.

Hoofdstuk 93 en 94 in het grote derbyboek
92 wedstrijden, 92 verhalen. We kunnen een boek schrijven over de onderlinge strijd tussen rood-zwart en
groen-wit. En iedereen heeft zo z’n eigen anekdotes. Je
zou aan het schrijven blijven. Dit seizoen zijn er namelijk weer twee hoofdstukken aan de rijke historie toe te
voegen. De derby is terug en Nijverdal zal het weten ook.
Bij het drukken van deze editie van InVorm zal de eerste
broederstrijd hoogstwaarschijnlijk al beslecht zijn. De
volgende wacht op 18 februari op Gagelman.
Aanvoerder Pieter Rozema kijkt in ieder geval uit naar
de clashes, waar ongetwijfeld weer veel toeschouwers
op af komen. "Het is een wedstrijd op zich, waar we na
enkele jaren toch weer naar uitzien. Het blijven toch hele
bijzondere wedstrijden." Maar de ervaren kapitein relativeert meteen. Twee overwinningen op SVVN zijn leuk,
maar ze maken niet het seizoen. "Persoonlijk verlies ik
liever beide wedstrijden en word ik wel kampioen."
Dat zou Harry Poorterman vroeger niet tegen z’n moeder
hebben durven zeggen…
* De eerste ontmoeting van het huidige seizoen is hier
nog niet in meegenomen.

Met dank aan: Chris Titsing, Frank van Petersen
en Gerben Hekman voor het beeldmateriaal, de
clubarchivarissen voor alle feiten en cijfers en alle
voetballers en supporters voor de anekdotes en sterke
verhalen. Op naar de honderdste editie van de derby!

Paspoort
Naam: 		
Woonplaats:
Leeftijd:
Gewicht:
			
			
			
Lengte: 		
			
			
			
Hui(d)skleur:

DES-SVVN/SVVN-DES
Nijverdal
92 officiële wedstrijden oud
Er wordt zeker door supporters zwaar
aan getild, de balans valt overigens
positief uit voor DES (40 keer winst,
18 keer gelijk, 23 keer verlies)
Meestal 90 minuten, vol met kaarten
en doelpunten (tot nu toe 255
doelpunten, waavan 156 in het voordeel
van DES)
Rood-zwart versus groen-wit

De 5 grootste nederlagen
1.
2.
3.
4.
5.

0-5 		
0-4 		
4-0 		
4-1 		
3-0 		

(10 april 2010)
(30 oktober 1993)
(8 september 2001)
(4 oktober 2008)
(18 december 1996)

De 5 grootste overwinningen
1.
2.
3.
4.
5.

13-0
6-0 		
1-6 		
0-4 		
0-3 		
3-0 		
4-1 		

(1945-1946)
(1931-1932)
(5 mei 1956)
(1932-1933)
(1956, 1948)
(2002, 1992, 1984)
(1958, 1949, 1948)

Broederstrijd
Voor de broers Van der Velden moeten de derby's tussen SVVN en DES ook een bijzondere aangelegenheid
zijn geweest. Ben en Mannes van der Velden traden
aan in rood-zwart, terwijl broer Dinus met hen de
degens kruiste in het groen-wit. Dat zal vast leuke familiebijeenkomsten op zondag hebben opgeleverd...

Topscorers DES in derby *

1. Harry Poorterman
2. Dick Bergman
3. Jan Pekkeriet

8
6
5
Jan Willem Staman 5
4. Hannes Joel
4
5. Henk Mondeel
3
Jeroen Exoo
3
William Rozendom 3
Arjen Pastink
3
Marc Slettenhaar
3
* Op basis van alle onderlinge duels sinds 1960
(uitgezonderd seizoen ’72-’73)
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kwaliteit en dat kwam door de bomen. Maar wat is veld
1 zonder de bomenlijn langs het Oale Zwembad? Zoiets
smoor ik direct in de kiem, net als de discussie om de Bult
te vervangen door een soort stenen tribune.
Eerst de buitenlijnen, het midden bepalen en het
uitmeten begon. De 5,5 meter en 11 meter verder het
zestienmetergebied, de penaltystip, middenstip etc. En dit
op de 2 helften. Daarna het touw over het hele veld spannen
om alles exact uit te lijnen ten opzichte van elkaar.
Je voelt gewoon de spelers van ‘t eerste en de supporters
meekijken over je rug. Het veld was gereed, wat een verschil.
Van een maagdelijk groene weide naar een prachtig
uitgemeten veld. Nog nooit zolang op veld 1 mogen lopen.
Jan riep ons voor de koffie, heerlijke kerel.
Tijdens de koffie wat anekdotes, waarom zelfs amateurs
zolang doortrainen en zo vroeg weer beginnen, ervaringen
en verhalen over dat waardeloze kunstgrasveld, tips en
trucs. Zoals: vergeet nooit de bouwankers te tellen voor
aanvang, want na het lijnen zetten mag er geen in het veld
achterblijven. De grasmaaier gaat er gruwelijk van kapot.
Logisch toch, want wie vergeet er nu bouwankers...
We mochten zelf veld 2 gaan doen.
Enthousiast besprongen we dit grote veld, met zijn ruim
105 meter de baas. Op dit veld wordt het kaf van het koren
gescheiden, niet mijn veld dus. De volgorde werd exact
gevolgd en zo stonden ook op deze groene oase de lijnen
te schitteren van geluk. Werkelijk niet onverdienstelijk
en zonder een onvertogen woord. Tinus, de man van het

overzicht, Andre de man van check check en dubbelcheck
(en daarna nog een keer) en ik keken ernaar.
Lunchtijd.
Waren alle bouwankers er? Nee, ik miste er 5. Dat was een
domper. Ik stuurde de heren weg, want ik wilde zoeken. De
gemeenteambtenaar keek naar me en vroeg wat er was. "Ik
mis 5 bouwankers", stamelde ik.
De man die vanmorgen nog zo joviaal en vol enthousiasme
alles uitlegde, keek me teleurgesteld aan, draaide zich om,
schudde zijn hoofd en trok de garagedeur dicht.
Oké, dit is wat dik aangezet, maar zo voelde ik ‘t wel. En dus
op zoek naar de 5 vermiste bouwankers.
Minutieus kijkend, nee speurend naar deze zeer onopvallende stukken ijzer en zowaar: één voor één lieten ze zich
vinden op plekken die niet zo logisch bleken. Ik kon opgelucht ademhalen: geen dure claims van de gemeente omdat de grasmaaier ze wel gevonden had.
De hoofdrolspelers kwamen terug van de lunch. Veld 3,
het veld waar ik wel meer had rondgedwaald, liet zich snel
belijnen. Het werd bijna routine.
De velden waren belijnd, de spullen werden opgeruimd en
de kalkwagen schoongespoeld.
De kraaien en eksters namen weer bezit van ‘t veld
Zwaluwen scheren weer over ‘t vers gemaaide gras
De bouwankers zijn geteld
Een blik over ‘t sportpark en een knik dat ‘t goed was.

‘Lijnentrekkers’
hebben een
streepje voor!
Een appje van André: "de gemeente wil ankomende vriedag
de lienn trekn en ze wult op tiet beginn, umme 9 uur." Daar
moet je gewoon bij zijn en dus: op naar Gagelman.
De dag begon met koffie, goede koffie, wat uitleg en uiteraard
de zin en onzin van ‘t spelletje voetbal. Mannen met passie
voor het afleveren van een puik veld en een goede grasmat,
een grasmat en geen kunstgrasmat, want dat is vloeken in
de kerk. Ze begrepen het wel dat de gemeente taken ging
afstoten, maar zonde vonden ze ‘t ook wel. Het is geen straf
om op een mooie zomerdag de lijnen te trekken (en veld
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1 net wat meer aandacht te geven), zeg maar gerust best
dankbaar werk in een mooie omgeving.
De ingrediënten van vandaag waren een meetlint, touw
(veel touw), bouwankers (een soort mega haring waar het
touw omheen gespannen wordt waar de lijn overheen
getrokken wordt), de kalkwagen, 2 kundige terreinknechten,
3 enthousiaste vrijwilligers en 23 graden Celsius.
Daar lag een maagdelijk groen veld zonder lijnen, de
kantlijnen hoogstens wat aangevreten door konijnen. Aan
de kant van het Oale Zwembad was ‘t veld van mindere

De reden dat we bij DES nu zelf lijnen trekken is eenvoudig. Tot een jaartje geleden verzorgde de gemeente dit, maar ook daar
wordt bezuinigd en daarom moet een vereniging ervoor betalen, of het zelf gaan organiseren. Dat laatste gebeurt nu dus ook
bij DES, maar ook bij de andere verenigingen in Nijverdal. De gemeente heeft voor elke vereniging een lijnentrekker gekocht
(1000 euro per stuk) en daar moeten we de komende 15 jaar mee werken. Zou DES dat niet doen, dan betaal je een bedrag per
gespeelde wedstrijd op dat veld. Dat tikt dus behoorlijk aan als je weet hoeveel wedstrijden er zaterdags gespeeld worden. De
gemeente faciliteert de kalk, maar het onderhoud aan de lijnentrekker moeten we zelf doen. En dat onderhoud is belangrijk,
want wanneer dit gevoelig stukje techniek het begeeft hebben we geen lijnen, en ook de reparatie moet we zelf betalen.
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Mulder Makelaardij,
nieuwe sponsor
DES JO19-1
Het is maandagmorgen 09.00 uur en
ik heb een afspraak bij Mulder Makelaardij. Ik kom er niet voor interesse in een woning, of de verkoop van
mijn huis, maar heb een andere reden. John Mulder is sinds dit seizoen
de nieuwe sponsor van DES JO19 (het
voormalige A1) en dit lijkt mij een goede reden voor een interview met hem.
John Mulder is toch wel een bekende
persoonlijkheid in Nijverdal. Menig inwoner van de gemeente Hellendoorn
heeft al eens met hem om de tafel gezeten. Wat vindt hij er zelf van om een
bekende Nijverdaller te zijn, zo vraag
ik hem. ”Ach, ik vind het wel leuk hoor.
Af en toe is het wel eens vervelend,

maar dan meer voor mijn familie. Als
ik dan over Nijverdal loop met mijn
zoon is het telkens van: ‘Pap loop nu
toch eens door.’ ”
Ik kan plaatsnemen in het kantoor
van John, krijg een bak koffie en al snel
raken we in gesprek. Vooraf was mij al
wel ingefluisterd dat ik met een SVVN’er te maken had en ik besluit hem
hier maar eens wat meer over te vragen. ”Dat klopt. Ik ben ook nog steeds
rustend lid van SVVN. Ik ben 12,5 jaar
geleden gestopt met voetballen, toen
ik met de zaak begon. Ik heb bij SVVN
alle jeugdelftallen doorlopen tot aan
het 1ste toe. Ook daarin heb ik een

jaar of 4/5 gespeeld. Ik speelde in
het elftal samen met o.a. Edwin Wijnen, Arjan de Groot, Gert-Jan Piksen,
Hans Op den Dries en Andre Smal. Ik
kan me ook nog goed de wedstrijden
herinneren tegen DES. Stond ik als
jong broekie tegenover Dickie Bergman. Dat was natuurlijk geweldig. Die
Bergman was zo ontzettend snel en
ik moest het meer van het inzicht en
de techniek hebben. In het 1ste had
ik niet echt een vaste positie, dat was
jammer. Ik werd vaak gebruikt waar
het nodig was. Vaak was dit rechtsback of voorstopper. Na een aantal
jaar ben ik al lager gaan voetballen.
Ik had namelijk altijd enorm veel last
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Naam:
Getrouwd:
Kinderen:
Beroep:
Hobby’s:

JOHN MULDER

met Nathalie Hofman
Finn en Rune
Makelaar
Basgitaar spelen, ik heb
jaren in een band gespeeld.
Ik rijd graag op mijn Harley
Davidson en ik loop graag
hard.
Favoriete voetbalclub: Ik ben al van jongs af
aan voor Ajax.

van kramp in mijn kuiten. Dit kwam
vanuit mijn voeten. Ik heb ook altijd
met steunzolen moeten voetballen.
Ik ben er zelfs eens voor naar Frits
Kessel geweest, de bondarts van het
Nederlands elftal. Hij gaf toen aan
dat het wel verholpen kon worden,
maar dan zou ik geopereerd moeten
worden en helemaal opnieuw moeten
leren lopen. Daar heb ik toen voor gepast. Uiteindelijk ben ik op mijn 30ste
gestopt met voetballen.”
Voor de jeugdige John Mulder was het
vroeger alleen maar voetbal, voetbal
en nog eens voetbal. ”Ik ben zelfs
vernoemd naar Johnny Rep en geboren in de rust van een voetbalwedstrijd. Mijn vader wilde mij, als enige
jongen uit een gezin van 6 kinderen,
eerst vernoemen naar mijn opa Johan,
maar mijn zus vond dit niks. Ze kende al zoveel Johannen dus werd het
uiteindelijk John. ” Vader en moeder
Mulder kwamen oorspronkelijk uit
Westerhaar, maar verhuisden eind
jaren zestig naar de Banninksweg in
Nijverdal. Met jongens uit de buurt
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voetbalde John eerst op het
Rembrandtplein, maar tussen zijn 12de en 15de jaar
ging hij ook naar de regioselectie van Twente. ”Dit
was eigenlijk de voorloper
van de jeugdopleiding van
FC Twente. Die bestond toen
nog niet. Vanuit elke regio
in Oost werden er spelers
geselecteerd die vervolgens
tegen elkaar moesten voetballen. Uiteindelijk werd
daaruit één Twentse selectie
gekozen, die werd getraind
door Issy ten Donkelaar en
Kees Rijvers van Fc Twente.”

John Mulder doorliep op College Noetsele de VWO. ”De
lange variant”, zo zegt hij
zelf. ”Ik ben er twee keer
blijven zitten en één keer gezakt en was 21 jaar oud toen
ik van school kwam. Ik kon
eigenlijk best gemakkelijk
leren en onthouden, maar ik deed er
gewoon niets aan. Het was voor mij
ook niets om vervolgens nog een vierjarige studie te gaan volgen. Ik wist
niet wat ik moest gaan doen, maar
ben toen rond gaan kijken en kwam
op een zaterdagochtend bij het Wittenborg college in Deventer uit. Daar
kwam ik met een man in gesprek die
mij over de makelaardij vertelde, een
tweejarige opleiding. Het bleek voor
mij een schot in de roos.” John is na
zijn opleiding bij een makelaar/ verzekeringskantoor in Rijssen terechtgekomen. Aansluitend heeft hij een
aantal jaar bij de Schakel in Nijverdal
gewerkt, bij Snelders Zijlstra in Enschede en in 2001 belde Makelaarskantoor Nahuis hem met de vraag
om weer in Nijverdal te komen werken. ”Van 2001 tot en met 2003 heb
ik toen aan de Joncheerelaan gewerkt.
Uiteindelijk ging dit niet goed. Ik weet
het nog precies. Het was 2 januari
2004 en ik had weer mijn salaris niet
ontvangen. Ik heb toen direct ontslag
genomen. Op 19 januari 2004 heb ik
mij ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel en vanaf toen ben ik mijn
eigen makelaarskantoor gestart. ”
John start rustig en doet eerst veel
taxatieklussen. In 2005 komt zijn zus
Gea bij hem werken, waarna hij in
2006 het huidige pand aan de Smidsweg koopt van schilder Nijveld. Langzamerhand wordt zijn bedrijf groter
en groter. Inmiddels heeft hij vier
vaste medewerkers. Naast John zelf
is Karen Haverkathe het gezicht van
de buitendienst. ”Net twee maand
voordat ik ziek werd had ik Karen
aangenomen. Karen heeft in die periode heel veel van mij kunnen overnemen. Dat was erg prettig ”, zo vertelt
John. Bij hem werd in Juni 2015 non
hodgkin (lymfeklierkanker) ontdekt.
”Ik had op een gegeven moment een
grote bult in mijn hals. Dat had ik al
eens eerder gehad en toen bleek het
een ontsteking te zijn. Nu was het dus
mis. Je schrikt dan natuurlijk wel even,
zeker als je het je kinderen moet vertellen. Maar ik had direct wel zoiets
van het komt wel weer goed. Ik heb er
ook nooit over getwijfeld dat het niet
goed zou gaan. Ik had stadium 1 (van
de 4 stadia). Dat is de lichtste vorm.
Nadat het bekend was geworden, ben
ik binnen een tijdsbestek van 4 maanden geholpen. Daarna was het klaar.
Ik kreeg in totaal drie chemokuren en
15 bestralingen. Ik heb ook altijd gewoon doorgewerkt. Alleen tijdens de
chemokuren heb ik rust genomen. In
oktober 2015 was ik helemaal genezen. Inmiddels moet ik alleen nog om
de drie maanden terug voor controle.”

enige jaar met rode cijfers voor ons.
Vanaf 2014 werd het eigenlijk langzamerhand steeds beter. Inmiddels,
zeker ook met die lage rente, mag je
het ook best wel weer wild noemen.
Het is ook best aantrekkelijk, zo’n lage
rente in combinatie met een gunstige huizenprijs. Natuurlijk trekken de
huizenprijzen ook wel weer wat aan,
maar die zitten nog niet op het niveau waar ze in 2008 op zaten. Huizen die met name goed in de verkoop
liggen zijn de woningen die af zijn.
Dus woningen met een luxe badkamer en mooie keuken waar niet veel
meer aan gedaan hoeft te worden.
” En welke ambities heeft John nog
voor de toekomst? ” Natuurlijk heb ik
ambities. Zo ben ik drie jaar geleden
samen met Ekelenkamp verzekeringen een hypotheekkantoor begonnen
in Nijverdal. ”Jij hypotheken”, heet
dat. Er werken twee hypotheekadviseurs. Het werkt natuurlijk erg mooi.
Ik kom met veel mensen in contact
die een hypotheek nodig hebben en
die kunnen hier terecht. We proberen
hier een vaste speler op de markt in te

Inmiddels is Mulder Makelaardij de
grootste van de gemeente Hellendoorn. Ze richten zich met name op
de particuliere woningmarkt. Of ze de
afgelopen jaren nog veel last hebben
gehad van de crisis, zo vraag ik Mulder. ” Ik heb er zelf nog niet eens zo
heel veel last van gehad. In september 2008 begon de echte crisis. In
2010 dachten we allemaal dat we het
wel een beetje gehad hadden, maar
toen kwam 2011. Dat was echt het
slechtste jaar in de makelaardij. Dit
gold ook voor ons. Dit was ook het

De selectie van DES 1 bestaat het seizoen 2016-2017 uit
17 spelers en 2 keepers. De 17 spelers zijn Koen Bangma,
Ivar Bast, Denny Broekman, Nick Deijk, Sven Dorgelo, Brian Eshuis, Leon Galgenbeld, Coen van der Linde, Maarten
Melenboer, Niek Mulder, Marc Nieboer, Sjoerd Poorterman, Pieter Rozema, Mark van Schooten, Marc Slettenhaar, Peter Talen en Alex Tatranov. De 2 keepers die de
moeilijke taak hebben Peter Voort op te volgen zijn Remco
Haselhorst en Corné Hogenkamp.
We kunnen gerust zeggen dat DES 1 dit seizoen in de
breedte sterker is geworden, getuige de (vele) wisselingen
door blessures en een schorsing die al hebben moeten
plaatsvinden in beker- en competitiewedstrijden. Ze zijn
a.h.w. geruisloos verlopen en dat ook nog eens met in ge-

worden. En verder voor de toekomst,
ach, misschien nog eens op de bedrijvenmarkt wat gaan doen of zo. ”
Via Bertho van Petersen krijgt John
Mulder de vraag of hij sponsor wil
worden van JO19. ”Ik dacht eigenlijk
dat ik nog wel sponsor bij DES was,
maar dat bleek niet meer zo te zijn.
Ik sponsor eigenlijk iedere club wel in
Nijverdal. Ik vind DES ook gewoon een
mooie vereniging en ik kom er graag.
Het is een echte familieclub, met de
Berentschots en de Fransens. Ik ken
ook nog wel veel mensen bij DES.
Vroeger zat ik in de klas met Robert
van de Veen. Ook Robert Fransen ken
ik nog van vroeger. Hij woonde bij mij
om de hoek. ” Maar verschilt DES ten
opzichte van andere verenigingen,
vraag ik hem. ”Ik heb zelf natuurlijk
altijd bij SVVN gevoetbald, dus die
club ken ik het best. Zij hebben in het
verleden tweemaal de fout gemaakt
door te gaan betalen. Daardoor zijn ze
de laatste jaren enorm afgezakt, maar
gelukkig is er dit jaar weer een SVVNDES. Ook kom ik af en toe wel eens bij

de Zweef, waar ik ook veel mensen
ken. En mijn zoon Finn voetbalt bij
de Hulzense Boys in de JO13-D4; hij
is keeper. Wij wonen zelf in de Kruidenwijk en vandaar dat hij bij Hulsen
voetbalt. Ook Hulsen is een echte familieclub en ik heb mij er vanaf dag 1
welkom gevoeld. Ik heb mij toen ook
direct ingezet voor de club en daarom sta ik ook af en toe achter de bar.
Eigenlijk vind ik het jammer dat wij
niet gewoon één zaterdagclub en één
zondagclub of één vereniging met een
zondag- en zaterdagafdeling hebben
zoals bij de VV Hellendoorn. Als je
kijkt wat daar nu staat. Dat zou denk
ik wel mooi zijn in Nijverdal.”
Het uurtje met John Mulder is omgevlogen. Ik bemerkt aan het gerinkel van zijn telefoon dat ook hij weer
verder moet met andere bezigheden.
Ik bedank hem hartelijk voor het prettige gesprek en zeker ook voor de
sponsoring van JO19.

van de velden: DES 1
dachten de kwaliteiten die nog aanwezig zijn bij DES 2!
De selectie heeft voor het komende seizoen de beschikking over een aantal nieuwe spelers. Keeper Remco Haselhorst is overgekomen van MVV ’69 uit Marle, Mark van
Schooten is overgekomen van De Zweef en Sjoerd Poorterman en Maarten Melenboer zijn van De Zweef teruggekeerd op het oude nest. Verder heeft Corné Hogenkamp
de overstap gemaakt vanuit DES 2. Verdere verschillen
ten opzichte van het vorige seizoen: Peter Voort is gestopt, maar is gelukkig wel als keeperstrainer voor DES
behouden. Martin Bronsvoort en Thijs Broeze zijn na vele
jaren trouwe dienst ook gestopt bij DES 1 en hebben de
keuze gemaakt om lager te gaan voetballen in respectievelijk het 2e en het 3e.
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De begeleiding van DES 1 is ten opzichte van vorig seizoen uitgebreid. Harry Warmelink is begonnen aan zijn
2e seizoen als hoofdtrainer bij DES. Peter van der Linde is, eveneens voor het 2e seizoen, zijn assistent. Als
keeperstrainer is nu Peter Voort ook formeel tot de staf
toegetreden. Leiders zijn Pieter Molenaar (3e seizoen)
en Teun Heuver (2e seizoen). Assistent-scheidsrechter
is ‘good old’ Johan Fransen. De medische staf is uitgebreid met de komst van Lisa Feddema als 2e verzorgster
naast Majella Broekman. Lisa zal deels samen met Majella de verzorging voor haar rekening nemen en deels
optreden als vervangster bij afwezigheid van Majella.
Eigenlijk geheel vanzelfsprekend is ook nu weer unaniem Pieter Rozema verkozen als aanvoerder van DES 1.
Maarten Melenboer en Sjoerd Poorterman zijn respectievelijk 2e en 3e aanvoerder.
De voorbereiding in de vorm van trainingen en oefenwedstrijden is qua intentie en aanwezigheid/opkomst
ondanks de vakantieperiode volgens de planning van
trainer Harry Warmelink verlopen. Al voor de zomervakantie, om precies te zijn op dinsdag 5 juli (!), is samen
met DES 2 o.l.v. trainer Gerko Doldersum begonnen met
trainingen op het kunstgras van v.v. Hellendoorn en dit
is, afgewisseld met een tweetal oefenwedstrijden tegen
Hardenberg ’85 en Hellendoorn, doorgezet tot en met
donderdag 21 juli. Vervolgens is op het eigen sportpark
Gagelman uiteindelijk met de genoemde selectie van 19
spelers de draad weer opgepakt op zaterdag 13 augustus, met 3 wekelijkse trainingen in voorbereiding op de
bekerwedstrijden.
De voorbereiding qua bekerresultaten is boven verwachting verlopen. Met 3 overwinningen tegen achtereenvolgens Wijthmen, Marienheem en Rohda Raalte 2 werd
voor het eerst na 9 seizoenen (!) de volgende ronde bereikt. Op zaterdag 22 oktober wordt daarin thuis aangetreden tegen EMMS uit Slagharen.
Grote tegenvaller in de voorbereiding was de rode kaart
met als gevolg 4 wedstrijden schorsing voor Sjoerd Poorterman in de bekerwedstrijd tegen Marienheem. Als enige op het veld meende de scheidsrechter een beweging
in een duel te hebben gezien die hij uitlegde als natrappen. Zelfs de directe tegenstander van Sjoerd had hier
niets van gemerkt….. Na zwaar wikken en wegen, het
raadplegen van vele deskundigen, het baseren op in het
verleden opgedane negatieve ervaringen en kijkend naar
de wedstrijden waarin Sjoerd niet zou mogen aantreden
(en ook naar wedstrijden waarin hij dan wel weer zou
mogen aantreden), werd uiteindelijk besloten niet bij de
KNVB in beroep te gaan. Een domper op een nagenoeg
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perfecte voorbereiding, maar de schorsing zal er inmiddels opzitten en Sjoerd zal ongetwijfeld uit zijn op sportieve revanche!
Geblesseerden? Koen Bangma (eerst ribben, daarna
teen) is geblesseerd aan het seizoen begonnen en heeft
(op het moment van schrijven), behoudens een helft in
de beker tegen Marienheem, nog geen wedstrijdminuten
kunnen maken. Remco Haselhorst raakte geblesseerd
in de bekerwedstrijd tegen Marienheem en is inmiddels
weer onder de lat te vinden bij DES 2. Zowel Niek Mulder
als Peter Talen zijn geblesseerd geraakt in de 1e competitiewedstrijd tegen Bergentheim en misten de wedstrijd
tegen RKSV. In die wedstrijd tegen RKSV viel Marc Nieboer geblesseerd uit. Hij is 6 tot 8 weken uit de running
i.v.m. een gebroken middenvoetsbeentje. Ook Coen van
der Linde raakte tegen RKSV geblesseerd, maar hij lijkt
weer aan te kunnen haken.
Doelstelling voor het seizoen 2016-2017 is eindigen in
het linkerrijtje en het behalen van een periodetitel. DES
is daarbij voortvarend gestart in de 1e periode. Mocht
er aanleiding toe zijn, dan zal net als vorig seizoen in de
winterstop worden bekeken of de doelstelling kan/moet
worden bijgesteld.
Wat bijzonder goed deed en doet is de grote publieke belangstelling voor DES 1 tijdens de reeds gespeelde wedstrijden. Met name de ondersteuning door onze trouwe
supporters en de steun vanuit het bestuur en van de
sponsoren en onze hoofdsponsor Reflex Promotions.

Martien van Leusen is
trots op ‘zijn’ keepers
Een interview met Martien van Leusen. Martien is de laatste jaren veel betrokken geweest bij de keepers van DES. Hier
heeft hij zich met hart en ziel voor ingezet. Zijn roots liggen bij Raalte en SVVN. Hoe is hij bij DES gekomen? En hoe kijkt
hij terug op zijn carrière en periode bij DES? Lees het interview van een man die trots afspraak is afspraak. , zich met
passie heeft ingezet en hier trots op is!

Achtergrond
Martien van Leusen is 68 jaar. Al bijna
50 jaar is hij getrouwd met zijn vrouw
Jo. Onlangs is hij in het rode dorp gaan
wonen, een nieuwbouwhuis in de
Nassaustraat. ”Vanuit dit huis kan ik
naar mijn laatste rustplaats”, grapt
Martien. Maar het blijft bij deze ene
grap; hij wil er nog niet aan denken.
Daarvoor is het leven te mooi. En vol
trots laat hij mij zijn familiefoto zien.
Een mooie foto met uiteraard zijn
vrouw, zoon en dochter erop. Ondertussen heeft hij 3 kleinkinderen en
drie achterkleinkinderen. En de familie
is nog steeds groeiende. Volgend jaar
komt er een achterkleinkind bij. En

één achterkleinkind is vorig jaar bij het
EK in Italië derde geworden met BMX.
”Super toch!” De trots is van zijn gezicht af te lezen.
Zijn grootste hobby naast keepen is
timmeren. Martien heeft van zijn hobby zijn werk kunnen maken. Zijn hele
leven is hij timmerman geweest. Nu
geniet hij van zijn pensioen.

Carrière tot DES
Martien is zijn hele leven al bezig
met het keeperswerk. Hij komt uit
een echte keepersfamilie. Zijn vader,
broer, zoon en kleinzoon zijn allemaal

keeper geweest. Zelf staat Martien
tot zijn 19e onder de lat bij SV Raalte.
Daarna vertrekt hij naar SVVN. ”Mijn
schoonpa was van de Volharding en
daarom ben ik naar SVVN gegaan.
Had mijn schoonpa bij DES gezeten,
dan was ik naar DES gegaan. Zo ging
dat nu eenmaal.” Tot zijn 57e jaar
speelt Martien bij SVVN. En op 47-jarige leeftijd komt hij in het eerste van
SVVN. ”In de hoofdklasse heb ik toen
gespeeld tegen o.a. Epi Drost. Epi
schoot zo hard dat mijn vingers er van
gloeiden en de bal zat er nog in ook”,
aldus Martien. ”Wat kon die kerel
schieten.”

Met de eerste competitieoverwinningen en het bereiken
van de volgende ronde in de beker kan gerust worden gesproken van een droomstart van het seizoen 2016-2017.
Uiteraard zorgt trainer Harry Warmelink er hoogstpersoonlijk wel voor dat we met beide benen op de grond
blijven staan (iets met zwaluwen en een zomer….) maar
er zijn toch al diverse ‘genietmomenten’ geweest die de
DES-burger moed geven en die alvast niemand DES 1
meer af kan nemen!
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Paspoort
Naam:
Leeftijd:
Burgerlijke staat:
Kinderen:
Hobby’s:
Werk:

een chocoladeletter, aan het eind
van het jaar een
keepersdiploma
met aanbevelingen en Martien
bekijkt uiteraard
veel wedstrijden.
Hoe dan ook,
Martien is altijd
betrokken bij of met ‘zijn’ keepers. De
keepers zijn Martien heilig. ”Ik erger
me dan ook bont en blauw aan mensen die één fout van een keeper tot de
grond toe bekritiseren, terwijl men een
gemiste kans door een spits bestempelt als jammer.”

Martien van Leusen
68
Gehuwd, 49 jaar getrouwd met Jo
Een zoon van 48 jaar en een dochter
van 43 jaar
Timmeren en keepen
Gepensioneerd, daarvoor timmerman

Carrière bij DES
”12 jaar geleden ben ik benaderd door
Jan Post.” Zowel de jeugd als de selectie traint Martien de eerste 6 jaar.
Jaren traint hij o.a. Peter Voort. Zijn
fysieke gesteldheid wordt minder en
hij richt zich nadien alleen op de jeugd.
Hij wilde zich focussen op
de jongste keepers van DES.
Martien is ervan overtuigd
dat je de keepers op jonge
leeftijd al kunt/moet vormen. Helaas heeft Martien
geen steun gevoeld vanuit
DES met betrekking tot dit
standpunt.

"je moet keepers
op jonge leeftijd
al vormen"

Nadien besluit Marien om ook de
keepersmeiden te trainen.”Dames zijn
een ander slag volk dan mannen, vooral in de pubertijd”, blikt Martien terug
.”Bij mannen brom je er een keer met
een harde stem doorheen en klaar.
Vrouwen in de pubertijd zijn moeilijk
te sturen en komen de afspraken niet
na.” Afspraken zijn een belangrijk uitgangspunt voor Martien en dat komt
vaak terug in het interview. ”Ik kan me
gewoon ergeren aan mensen die hun
afspraken niet nakomen”, zegt Martien. En zijn water begint van binnen
langzaam te borrelen. Helaas heeft
hij hier bij meerdere mensen bij DES
ervaring mee opgedaan. We houden
het gesprek positief en besluiten hier
verder geen namen te noemen.
Ondanks enkele ergernissen kijkt
Martien met veel plezier terug op zijn
periode bij DES. Martien bouwt een
band op met ‘zijn’ keepers, zowel in
als buiten het veld. Zo staat Martien
met snoep langs de avondvierdaagse, met sinterklaas krijgen de keepers
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De periode onder Henk Mennegat ervaart Martien als de mooiste jaren
als keeperstrainer. Henk Heerdink en
Jan van Egmond waren toen leider.
”Je telde als keeperstrainer echt mee.
Henk betrok je erbij als keeperstrainer
en dat voelde goed”, aldus Martien.
”We werden in deze periode met DES
1 kampioen en dat is een waar hoogtepunt, ondanks dat we een jaar later
direct weer degradeerden.”

"afspraak
is afspraak"

Activiteitenkalender

Toekomst
”Helaas heb ik door leeftijd moeten
stoppen met het vak keeperstrainer.
De knie speelt parten en de koude
winters zijn niet goed voor mijn botten. De geest wil nog wel, maar het
lichaam niet.
Verder ga ik mijn tijd doorbrengen met
mijn (achter)kleinkinderen. Dat kost
veel tijd, maar je krijgt er veel mooie
dingen voor terug. Wellicht dat ik
daarom iets minder frequent bij DES
ben dan voorheen. Ook het stoppen
van Peter Voort heeft hier mee te maken. Peter en ik zijn ongeveer tegelijk
bij DES gekomen; we hebben een goede band opgebouwd, hij is echt mijn
maatje.”
Martien blijft bij DES komen. Dat heeft
Martien ‘zijn’ keepers beloofd en dat
zal hij ook nakomen, want afspraak is
afspraak.

Afgelopen juni heeft Martien zijn afscheid als keeperstrainer gehad. De
reacties van ‘zijn’ keepers en de ouders doet hem goed. ”Daar heb ik het
allemaal voor gedaan”, blikt Martien
terug.

"dames zijn een ander slag
volk dan mannen, vooral
in de pubertijd’"
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Het nieuwe
A-com-seizoen
Het nieuwe voetbalseizoen is pas weer net gestart, maar
de Activiteitencommissie (A-com) is alweer druk bezig met
het organiseren van vernieuwende, leuke en spetterende
activiteiten.

NIJVERDAL
Keizerserf 39
T 0548 612410
KRUIDENWIJK
Kuperserf 59
T 0548 612946

topmerk op het gebied van reiniging en onderhoud!

OOK ZONDER
AFSPRAAK

Naast de beroemde doekenset voor de ramen, heeft JEMAKO nog
veel meer artikelen, die het schoonmaakwerk in en om het huis een
stuk makkelijker en sneller maken.

IBZ

Nieuwsgierig geworden, of wilt u producten uitproberen?
Kom gerust langs, of bel/mail me voor een afspraak. Kijk ook eens
op mijn webshop, en blijf zo altijd op de hoogte van de laatste
aanbiedingen ! !

Raadgevend
Ingenieursburo

Nathalie Brink

Heeft u interesse in een thuispresentatie, of wilt u mijn collega worden ?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik leg u graag uit wat de
mogelijkheden zijn.

Raadgevende
Ingenieurs

Economi sch & betrouw baar. D e kracht van I BZ!

Uw zelfstandig JEMAKO distributiepartner
Frederik Hendrikstraat 10 | 7443 ZK Nijverdal
tel.: 0548 - 85 12 44 | mob.: 06 - 518 244 29
Afhaalpunt webshop: Keizerserf 5 | 7442 MG Nijverdal
nathalie-brink@jemako-mail.com
www.nathalie-brink.nl

Ontwerpen,
berekenen,
en tekenen
van constructies

Smidsweg 13
Postbus 207
7440 AE Nijverdal
Tel:
Fax:
Email:
Website:

0548-631919
0548-631918
info@ibz-bv.nl
www.ibz-bv.nl

Aan het einde van vorig seizoen hebben we afscheid genomen van drie A-com-leden die zich jarenlang hebben
ingezet voor de A-com: Marijke Canter Visscher, Sandra
Mensink en Rogier Piksen. Marijke, Sandra en Rogier, nogmaals ontzettend bedankt voor de afgelopen jaren!
Dit jaar hebben wij weer een vol programma, waardoor
wij ons voor dit seizoen hebben versterkt met 4 nieuw
leden: Annemarie Fransen, Monique Nitert, Sven Dorgelo en
Tamara Meijerink. Super dat jullie je allemaal willen inzetten voor de A-com!
De eerste activiteit van het seizoen zit er alweer op, namelijk de open dag. Maar dit is natuurlijk niet de enige
activiteit die jullie van ons kunnen verwachten. Wat te
denken van Das Oktemberfest op zaterdag 19 november!
Daarnaast hebben wij ook een aantal nieuwe ideeën, zoals
een darttoernooi en de zogenaamde ‘jouw café – mijn café’,
waarbij de seniorenteams een avond de kantine overnemen om een gezellige avond in de kantine te organiseren.
Natuurlijk organiseren wij ook weer de playbackshows,
een pubquiz, het shoarmatoernooi, het sinterklaasfeest,
de familiedag, …… eigenlijk te veel om op te noemen.
Zoals jullie ongetwijfeld allemaal weten zijn wij een commissie die voor de gehele vereniging activiteiten organiseert. We zijn een zeer toegankelijk team dat open staat
voor kritiek en verbeterpunten. Mochten er goede ideeën
zijn, of loopt u ergens tegenaan, schroom dan niet om te
mailen of één van ons aan te schieten.

Onze kantine, mijn kantine
De A-com komt dit seizoen met een nieuwe activiteit: Onze kantine, mijn kantine.
We willen onze prachtige kantine tijdens de komende wintermaanden inzetten voor leuke middagen
en gezellige avonden en zijn daarbij heel benieuwd
naar jullie ideeën.
Daarom kun je dit jaar met je voetbalteam de kantine voor een aantal uren overnemen om een leuke
feestavond of een leuk evenement te organiseren!
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Hollandse party,
mannenbingo, casinoavond, karaoke, etc.
Als voetbalteam krijg je vanuit de vereniging een
budget van maximaal 200 euro om de kantine aan
te kleden, een artiest te regelen of thema-inkopen te
doen voor het evenement/de feestavond.
Als tegenprestatie voor deze organisatie wil het
bestuur wat terug doen aan jullie. Het team dat de
leukste en de best lopende organisatie heeft neergezet, wordt beloond met nieuwe trainingsmaterialen
voor het hele team (hesjes, pylonen e.d.).
Uiteraard zal er iemand van de barcommissie aanwezig zijn om het geheel in goede banen te leiden en
de regels te handhaven.
Met deze nieuwe activiteit bieden we jullie een leuke
en uitdagende kans om zelf activiteiten te organiseren in onze prachtige kantine.
Zodra de datums bekend zijn horen jullie meer.
Samen maken we het gezellig!

de A-com bestaat uit de volgende personen:

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

We zijn bereikbaar middels het volgende e-mailadres:
a-com@vvdes.nl
We hopen weer op een succesvol, maar zeker ook gezellig
voetbalseizoen!

Mike Goosen
Monique Nitert
Rob van Egmond
Thijs-Jan Hut
Tamara Meijerink
Annemarie Fransen

Paul Deijk
Niek Hoekjen
Majella Broekman
Tico Felix
Sven Dorgelo

49

10 vragen aan
jan hut

Unieke actie DES en supermarkt Jumbo
Supermarkt Jumbo (locatie Grotestraat en Kuperserf) gaat
samen met vv DES dit najaar groot uitpakken met een
unieke voetbalplaatjesactie. In navolging van de landelijke
voetbalplaatjesactie, waarbij de consument plaatjes van
eredivisiespelers bij elkaar kan sparen, willen we in Nijverdal een soortgelijke actie houden, maar dan met spelers/
speelsters van onze vereniging.

Deze unieke actie wordt gedaan in samenwerking met
het bedrijf Retrospect Boekproducties. Retrospect werkt
hiervoor ondermeer samen met Unilever, de op twee na
grootste levensmiddelenproducent van de wereld. Juist
hierdoor zijn wij als vereniging ervan overtuigd dat het een
geweldige actie wordt, waar eenieder veel plezier aan zal
beleven.

1. Hoelang volgt u het 1e elftal al? En als u het DES 1
van nu vergelijkt met het DES 1 van toen, wat is er
dan veranderd aan het voetbal en de spelers?

?

Ik volg het 1e elftal al ruim 50 jaar. De beleving van toen
is erg veranderd. Voetbal nam toen een veel prominentere plek in, omdat er ook niet zoveel anders was. Meer
dan 1.000 toeschouwers langs de lijn bij een derby was
geen uitzondering. ”Rood zwart is onze vlag....” werd
gezongen op ‘de bult’ en de jeugd stond met spandoeken achter de goal. Als speler van het 1e haalde je het
in die tijd niet in je hoofd om bijvoorbeeld een weekendje weg te gaan. De beleving van nu is anders en
daar is wat mij betreft helemaal niets mis mee. Er is
immers meer dan voetbal alleen. Neemt niet weg dat
ook de huidige generatie elke zaterdag knokt voor de
overwinning. Laten we niet vergeten dat we een heel
mooi seizoen achter de rug hebben.

2. Bekijkt u alle wedstrijden van DES 1?
In ieder geval elke thuiswedstrijd. Heel af en toe ook
een uitwedstrijd.

van de velden: DES 5

3. Volgt u nog meer teams dan het 1e elftal?
Bij een uitwedstrijd van DES 1 ga ik vaak kijken bij de
thuiswedstrijd van DES 2, naar mijn kleinzoon Thijs Jan.

4. Kunt u vertellen wat DES voor u betekent?
Ons veruit jongste seniorenteam bestaat uit 15 spelers
die elkaar kennen, maar niet vaak met elkaar hebben gevoetbald. Sommigen hebben de laatste jaren niet meer
gevoetbald en zijn nu weer begonnen. Ook de leiding is
nieuw. Johan Felix is de leider. Hij heeft niet eerder een
team van DES geleid. Andre Ravenhorst is onze grensrechter en bij de meesten wel bekend.
Jelle van Egmond is onze aanvoerder en bij zijn afwezigheid is Joost van Egmond zijn vervanger. Echte leiders in
het veld en in de kleedkamer. Doelstelling is dat DES 5
met al haar onbekend talent een team wordt en wedstrijden gaat winnen. DES 5 beschikt over de meest bijzondere balvirtuozen, wie weet waar dat nog toe kan leiden!
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Met (tot nu toe) een uitstekende trainingsopkomst komen
talenten bovendrijven waarvan de meeste jongens niet
eens wisten dat ze die hadden. De eerste twee wedstrijden in beker werden met grote cijfers verloren maar de
laatste wedstrijd tegen het 2e van Juventa ’12 werd als
team gewonnen.
Typerend voor DES 5 is dat het met 10 aanvallers, 2 middenvelders, 3 verdedigers en een keeper beschikt over
buitengewoon veel keuzemogelijkheden in aanvallend
opzicht.

De DES-familie vormt voor mij een belangrijk sociaal
netwerk. Een mooie plek om elkaar te ontmoeten en bij
te praten onder het genot van een drankje. Dat geldt
niet alleen voor de wedstrijddagen, maar ook voor de
maandagen met de schoonmaakploeg.

5. Wie is uw favoriete DES-speler uit het huidige 1e
elftal en waarom?
Die vraag vind ik lastig te beantwoorden. Het wisselt
vaak ook per wedstrijd en misschien is dat ook wel de
kracht van het huidige team. Ik durf wel te zeggen dat
ik erg blij ben met onze keeper, Peter Voort (helaas
gestopt).

6. Wie is de beste DES-speler van dit moment en wat
maakt hem zo goed?
Zie vorige vraag.

7. Wie is de beste DES-speler ooit en wat maakte hem
zo bijzonder?
Of hij nou echt de beste was weet ik eigenlijk niet, maar
als ik dan toch een naam moet noemen, dan Harry
Poorterman. Een creatieve voetballer met een mooie
trap. Vooral zijn vrije trappen waren legendarisch. Kregen we een vrije trap net buiten de 16, dan werd zijn
naam gescandeerd en had de tegenstander het even
benauwd. Een speler ook met veel humor, zowel binnen als buiten het veld.

8. Wat is de meest memorabele wedstrijd die u ooit
van het 1e elftal hebt meegemaakt?
Dat zijn er in de loop der jaren best wel veel geweest,
maar laat ik een recentere noemen die mij nog is
bijgebleven. in het seizoen 2014/2015 was het slot van
de competitie erg spannend. DES was erg dicht bij
degradatie. Op het programma stond een belangrijke
uitwedstrijd bij naaste concurrent Drienerlo. In de 2e
helft mocht kleinzoon Thijs Jan invallen. Door zijn
schitterende doelpunt wonnen we met 0-1 en werd
degradatie ontlopen. Dat gaf mij als opa best wel een
trots gevoel, mede door alle aandacht in de kantine na
de wedstrijd.

9. Wat verwacht u van het komende seizoen van DES 1?
Een plek bij de eerste 4 zou mooi zijn. Afgaand op
vorig seizoen en kijkend naar de eerste wedstrijden
moet dat ook mogelijk zijn.

10. Wat zou u tegen het 1e elftal willen zeggen en wilt u
zelf nog wat kwijt?
Ik wil ze nog bedanken voor het afgelopen seizoen en
veel spelplezier toewensen in het nieuwe seizoen, met
een mooie eindklassering als resultaat. Daarnaast wil
ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor onze
vereniging.
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2 Write nl
copywriting & correctie

Gert de Vries
Adres

Amaliastraat 6-30
7442 NX Nijverdal

Telefoon

0548 540 942

E-mail

info@2-write.nl

Internet

www.2-write.nl

van de velden: DES 6
DES 1 heeft dit seizoen de eer om de na-wedstrijden van
DES 6 te mogen verzorgen thuis op Gagelman.
Dit sterrenensemble van de kelderklasse, ook wel bekend
om de vele trouwe Facebookvolgers, is een mix van oud
en wat jonger. De welkome verjonging komt dit jaar van
Christian Grave en Lars de Jong.
Het plezier staat bij ons voorop en net als de voorgaande
jaren willen we er uiteraard meer winnen dan verliezen.
Vaak spelen we mee om de bovenste plaatsen en dat is
ook de doelstelling voor het komende seizoen.
Helaas is de eerste tegenvaller van dit seizoen al te
melden. Marthijn Wissink is een week of 6 tot 10 uit
de running met een zware enkelblessure. Beterschap
gewenst.

Aanvoerder Daniel Sezen eiste de plek in de spits al op. Wij
hopen dat de leiders Erwin Harmsen en Ronald Scholten
dit interne vraagstuk op een andere wijze gaan invullen.
Wilt u verzekerd zijn van mooi voetbal, veel doelpunten en
grappige momenten: wij spelen onze thuiswedstrijden om
12.30 uur; voor DES 1 zijn wedstrijd afwerkt.
Dus hierbij willen wij u verzoeken om na onze wedstrijd
ook bij het eerste te gaan kijken, anders is het zo lullig
voor die beste mannen.
En like onze Facebookpagina www.facebook.com/vvdes6,
zodat u verzekerd bent van het laatste nieuws en mooie
verslagen.

van de velden: DES 3
DES 3 is dit seizoen versterkt met Emiel Spenkelink, Bastiaan Pastink, Jeffrey Ekkelkamp en Roy Scholten. Daarnaast wordt het doel nu verdedigd door Dave Kuiper. Het
elftal bestaat uit 15 spelers, waarvan Wouter Slag de
jongste is met 22 jaar en Roy Scholten de oudste met 44
jaar. Een goede mix van talent en routine.
Dit seizoen wordt de training op donderdagavond verzorgd door Arjan van Petersen en is de begeleiding wederom in handen van Hans ter Hedde.

De klasse waarin we dit seizoen spelen is pittig. De doelstelling is dan ook om in de middenmoot mee te draaien.
Belangrijk voor ons is natuurlijk het presteren, maar ook
plezier hebben met elkaar is een belangrijke randvoorwaarde.
De eerste wedstrijden zijn gespeeld. Het resultaat nog
even op zich laat wachten, maar het getoonde spel geeft
vertrouwen voor de komende wedstrijden.

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

van de velden: vrouwen 1
DES Vrouwen 1 bestaat uit 16 enthousiaste dames die 1 à 2 keer in de week trainen en zaterdags voetballen. Aan
ons team zijn onlangs drie nieuwe spelers toegevoegd: Simone Zwiep uit Zweelo, Romy Tijhof uit Meisjes A en
Sunihta Molenaar uit Vrouwen 2. Charlotte Gasman en Laura Wevers zijn van Vrouwen 1 teruggegaan naar Vrouwen 2.
In ons team zijn op dit moment geen ernstige blessures. Ons doelstelling voor dit seizoen is handhaving in de 4e klasse.
Trainer: Gerrit Timmermans.
Grensrechter: Tinus Mooibroek.
Leider: Harry KleinJan.
Aanvoerster:Tamara Meijerink.
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COLUMN Nederland,
het land dat slechte
prestaties toejuicht
De Olympische Spelen: er is al veel
over gezegd, geschreven en uitgezonden. Iedereen had er wel een mening
over en de ‘experts’ waren niet van de
televisie af te slaan. Achteraf klonk
massaal de conclusie dat het voetbal
nog veel kon leren van de Olympische
gedachte/ beleving. Natuurlijk, er
zat veel beleving in de teams en de
teams straalden veel plezier uit, maar
doen deze spelers/speelsters dit bij
hun club ook elke week?
Achteraf is het natuurlijk allemaal
makkelijk lullen en achteraf weten
wij het allemaal beter. Ik ben wel benieuwd hoe de gezichten erbij hadden gestaan wanneer ze niet de halve finale hadden gehaald, maar elke
wedstrijd verloren. Door dit onderwerp te kiezen werp ik mijzelf ook op
als deskundige en dat ben ik niet en
wil ik ook niet zijn. Daarom gooi ik het
over een andere boeg.
De Olympische gedachte, meedoen is
belangrijker dan winnen, is een veel
gebruikte term de afgelopen twee
weken. Met deze gedachte worden
er sporten getoond die de ‘gewone’
kijker normaliter nooit kijkt. Juist met
de Spelen moet je van alle sporten
wat meekrijgen. Toen ik over deze
gedachte nadacht, kwam er 1 vraag
in mij op: ”Hoe kan het zijn dat wij alleen de sporters zien die kans maken
op een medaille?”
Ook ik kan deze vraag invullen en
ook ik kijk niet naar iemand die 34ste
van de 31 wordt. Dat willen we niet
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zien en dat is geen sensatie. Alhoewel, -3 worden is misschien ook wel
knap. De Olympische gedachte, bestaat het dan niet meer? Het beeld
van de twee hardloopsters die vielen
en elkaar optilden en steunden is een
prachtig beeld. Een voorbeeld van de
Olympische gedachte. Maar zouden
deze dames het ook doen wanneer
ze 1 en 2 in de wedstrijd lagen? Wanneer zij de enige twee waren die nog
kans op goud hadden? En hoe zouden
wij, de kijker, dan wel niet reageren?
Ik zie mijzelf al zitten: in spanning
afwachtend wie er gaat winnen, de
valpartij bekijkend en mij afvragen
wie er als eerste opstaat en dus gaat
winnen. Als zou blijken dat ze elkaar
zouden helpen en dat de nummer 7
uiteindelijk zou winnen, dan zou ik
waarschijnlijk een wereldrecord afstandsbediening werpen gooien. Wij
willen strijd zien om de gouden medaille en in die situaties is het winnen toch echt belangrijker dan meedoen. Neem een voorbeeld aan Dafne
Schippers. Een heldin, een topper en
in mijn ogen geen Nederlander.
Wij Nederlanders, wij houden als
enige nog vast aan de Olympische
gedachte. Wanneer er iemand wint,
is het mooi en staat het land op zijn
kop, maar wanneer iemand de verwachting niet waar maakt, mag daar
niets over gezegd worden. Nee, want
het is toch al knap dat ze er staan.
Durf dan maar eens te zeggen dat
Dafne slecht heeft gepresteerd of dat
Epke Zondeland er niets van bakte.

Wanneer je dat doet, krijg je een hoon
over je heen en vragen ze wat je zelf
ooit gepresteerd hebt.
Daarom is Dafne geen Nederlander,
maar daarom is Dafne wel een echte
winnares. Als je komt voor goud en je
haalt het niet, dan mag je teleurgesteld zijn. Wat zeg ik, dan moet je teleurgesteld zijn! Als iedereen in ons
land deze gedachte had, hadden we
veel en veel meer medailles gewonnen. Maar het is al zo knap voor zo’n
klein landje dat we deze medailles
gehaald hebben, hoor ik Nederland
al weer denken. Nee, dat is het niet,
niet wanneer we er veel meer hadden
moeten en kunnen halen!
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