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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

Coördinatie bezorging
Frank van Petersen

Foto omslag
Bryan Eshuis, de 23-jarige
buitenspeler van DES 1, was de
absolute man of the match in de
derby tegen SVVN (4-0).
Hij maakte alle 4 de doelpunten.

Idee lay-out

Met trots presenteren we de nieuwe uitgave van ons magazine InVorm.
Opnieuw met boeiende verhalen over echte DES-mensen, commissies en
een verhaal vol leuke herinneringen aan vroegere tijden. Ook hebben we
een mooi artikel over één van de grotere sponsoren van onze vereniging.
Transmission verzorgt voor alle pupillenelftallen al een aantal jaren de trainingspakken.
Daarnaast vragen wij in dit magazine uw aandacht voor een oproep.
Wij zijn als redactie namelijk op zoek naar vers bloed. Wilt u, of wil jij ons
komen versterken? Neem dan even contact met één van ons op.

2gasten.nl

Ontwerp & Druk

Volgens ons is het weer een mooi gevarieerd magazine geworden, waar u weer
veel leesplezier aan kunt beleven.

Drukkerij Ponsteen
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van de
voorzitter
Voetbal kan alleen bestaan door de
inmiddels ruim 400.000 vrijwilligers
die week in week uit helpen bij een
voetbalclub bij hen in de buurt. Onder
andere scheidsrechters, trainers en
mensen in de kantine zorgen dat elk
weekend miljoenen jongens, meisjes,
mannen en vrouwen kunnen genieten
van deze prachtige sport. Het voortbestaan van een amateurvereniging
staat of valt bij de inzet van haar vrijwilligers. Veel clubs worden helemaal
gerund door vrijwilligers. Sommigen
zie je op of langs het veld, of achter de
bar in de kantine. Veel andere vrijwilligers zijn een stuk minder zichtbaar.
De bestuurders, de veld- en kleedkamerplanners, de wedstrijdsecretarissen. Ook zij vervullen elk weekend
weer een belangrijke rol in het mogelijk maken van het amateurvoetbal.
vv DES vindt het fantastisch dat zoveel mensen zich inzetten. Door het
hele land zijn clubs op zoek naar meer
vrijwilligers en zo ook onze vereniging.
Als je zelf voetbalt, of als je kinderen
voetballen, vraag dan eens bij de club
wat jij kunt doen. Ook als je zelf niet
voetbalt, kun jij je steentje bijdragen.
Is er een functie die jij leuk zou vinden,
neem dan contact op met een bestuurder van onze club.
Om de vele wedstrijden die wekelijks
gespeeld worden in goede banen te
leiden, zijn scheidsrechters nodig.
Vrijwel alle scheidsrechters op de
amateurvelden zijn vrijwilligers. Voetballiefhebbers van alle leeftijden, die
het leuk vinden om wedstrijden in het
amateurvoetbal goed te laten verlo-

pen. Zij zorgen ervoor dat het plezier
in het voetbal voorop blijft staan en
dat beide teams met een glimlach het
veld af stappen. Jij kunt ook scheidsrechter worden. Jij kunt de leiding
krijgen over wedstrijden van de allerjongsten, maar ook over wedstrijden
van de senioren. Die keuze is volledig
aan jou. Onze vereniging biedt cursussen aan om goed opgeleid ervoor te
zorgen dat kinderen en volwassenen
op een sportieve en plezierige manier
met elkaar de strijd aangaan.
Op elk moment is wel ergens een bestuurder hard aan het werk voor zijn
of haar club. Zo zijn bestuurders van
essentieel belang voor alle bijna 700
leden die onze vereniging telt en dat is
zeer belangrijk voor het voortbestaan
van onze vereniging. Als bestuurder
kun je je bezighouden met een rijke
variatie aan taken. Met het beheer
van de club en de accommodatie, met
het vrijwilligersbeleid, met het werven
en behouden van leden, met de rol van
de vereniging in de buurt, met kantinezaken en natuurlijk in het weekend
met vele wedstrijdzaken. En nog veel
meer. Zie je hier een uitdaging voor jou
weggelegd? Als je het leuk vindt om
je bezig te houden met het reilen en
zeilen van jouw vereniging, vraag dan
eens aan een bestuurder van onze
vereniging of je kunt helpen!
Bij onze vereniging hebben we de
beschikking over vele vrijwilligers die
zich dagelijks volledig belangeloos
inzetten voor de club. Ondanks deze
geweldige inzet willen we groeien en

meegaan met de ontwikkelingen en
trends en zijn we steeds op zoek naar
nieuwe vrijwilligers. Hierbij hebben
we de uitdaging de vereniging verder
te professionaliseren, vernieuwen en
verjongen, zodat we beter kunnen inspelen op de behoeftes van de leden
en andere doelgroepen. Wij omarmen daarbij nieuwe mogelijkheden en
technieken. Het speler-volg systeem
is daar een voorbeeld van. Ook spelen
we in op alle communicatiemogelijkheden die vandaag de dag beschikbaar zijn.
Een vereniging met ambitie wil natuurlijk optimaal gebruikmaken van
de kennis en kunde binnen de vereniging. Verenigingen onderschatten vaak de mogelijkheden van hun
eigen ledenbestand. Zij beschikken
over een gigantische bulk aan actuele kennis over allerlei vakgebieden die
zij kunnen activeren. De leden zelf zijn
over het algemeen enthousiast om
vrijwilligerswerk voor een vereniging
te doen, aangezien dit een goede referentie is en ook een slimme manier
om theorie meteen in de praktijk te
brengen. Nogmaals, vrijwilligers zijn
op alle terreinen nodig, binnen en buiten het veld.
Is het geschrevene een noodkreet?
Misschien wel, misschien niet … Aan
ons allen de taak om te zorgen voor
voldoende vrijwilligers om de sport
voetbal optimaal te kunnen blijven
beleven.
Met vriendelijke groet,
voorzitter vv DES
Henny Broekman
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en vraag naar de mogelijkheden!

We doen het
met z’n allen
Het is oudejaarsdag, althans voor Jack. Jack wordt morgen
namelijk 62 jaar. We drinken een bak koffie en praten over
zaken die het leven aangenaam maken. Jack vertelt dat hij
nog maar halve dagen werkt vanwege een prepensioenregeling, dat de kinderen het huis uit zijn en dat hij geniet
van het leven. Hij heeft de zaken goed voor elkaar. Vorig
jaar maakte Jack met zijn vrouw een reis naar Zuid-Afrika.
De onderzetter van mijn bak koffie, met daarop de Tafelberg, had deze reis echter al verklapt. Dit jaar willen ze
graag naar Amerika, maar zijn schoonouders hopen in
september hun 60-jarig huwelijksjubileum te vieren. Dan
wilden wij juist naar de USA. Jack lacht om dit luxeprobleem: ”Dan gaan we volgend jaar toch naar de USA.”
De reden van dit interview heeft natuurlijk alles te maken
met de werkzaamheden die Jack al vele jaren op vrijwillige
basis doet voor onze mooie vereniging. Ik neem jullie mee
aan de hand van dit interview. Het interview met een persoon die heel veel werk voor DES verzet en verzet heeft.
Een persoon met een gouden hart en een persoon die in
november 2014 uitgeroepen is tot lid van verdienste.
Op 13-jarige leeftijd wordt Jack lid van DES, dit was in
1968. ”Ik was bepaald geen stervoetballer, dat weet iedereen”, zo luidt de zelfkennis van Jack. Hij doorliep C2,
B2, A2, het 5e , 6 e en het 7e elftal. ”Tot mijn 32 e heb ik
actief gevoetbald. Rob was toen geboren en samen met
mijn vrouw kocht ik een huis. Het huis waarin wij heden
ten dage nog steeds wonen. Vanaf dat moment lag hier
de prioriteit en ging de tijd
hiernaartoe.” Jack bleef
rustend lid, maar wel actief
betrokken bij DES. ”Nou ja,
actief? Een beetje voetbal
kijken bij het eerste elftal
en soms een biertje drinken in de kantine”, aldus
Jack.

Naam:
JACK VAN EGMON
Leeftijd:
D
62 jaar
Burgerlijke staat:
gehuwd. Getrouw
d met Margriet;
3 voetballende
zonen: Rob, Jelle
en Joost
Beroep:
ambtenaar bij de
gemeente
Hellendoorn
Hobby’s:
tuinieren, wand
elen, fietsen,
voetbal kijken bij
zijn zonen en
vrijwilligerswerk
bij DES

In 1993 wordt Jack pupillentrainer. Enkele jaren later
(1996) komt hij in het jeugdbestuur waar hij wordt belast met pupillenzaken. Daarnaast neemt hij zitting in de
Activiteitencommissie (de voorloper van de huidige
A-com). In deze periode werd het ook allemaal even te
veel; de handen waren te vol. Niet alleen rondom voetbalzaken, maar ook de grote tuin had aandacht nodig en Jack
was in die tijd leidinggevende bij de gemeente. Jack stopte
als trainer, maar werd interim-trainer in noodgevallen. De
intentie was tijdelijk, maar wel met het oog om de jongens
van DES voort te helpen. Tot medio 2004 bleef Jack lid van
het jeugdbestuur.
De grootste veranderingen die Jack heeft doorgevoerd bij
DES in zijn periode als lid van het jeugdbestuur zijn het
stroomlijnen van de aanmeldingen van nieuwe pupillenleden en het (mede) opzetten van het mini-voetbal.
Zo’n 20 jaar geleden bleek dat de aanmelding van nieuwe pupillen bij DES beter
kon. Ouders hadden veel
vragen, er waren de nodige
onduidelijkheden en communicatiestoornissen en
de aanmelding van nieuwe
pupillen kon wel een stimulans gebruiken.

Ik was bepaald
geen stervoetballer,
dat weet iedereen

Ondertussen was de oudste zoon Rob 5 jaar geworden.
Samen met zijn overbuurjongen Bastiaan Piksen ging hij
op voetbal. Standaard ging Jack kijken naar zijn zoon.
Henry Melenboer, de vader van Maarten en Arnold, was
destijds zijn trainer en vroeg Jack om ook pupillentrainer
te worden, omdat de groep pupillen sterk groeide.

Ook was er bij DES destijds nog geen website met informatie hierover, zoals in
de huidige tijd. Jack vond dat dit beter kon. Belangrijkste
punt: alle nieuwe aanmeldingen van mini’s en pupillen
lopen via hem. Jack fungeert daarbij als contactpersoon.
Nieuwe leden en hun ouders krijgen uitleg over DES, een
informatieboekje en een presentje. De toekomstige lei-
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Moet ik dit nog wel
zolang blijven doen?
Waarom ook niet?
ders en trainers van het desbetreffende team en andere
belanghebbenden worden op de hoogte gebracht van de
aanmelding van de nieuwe speler. Jack zorgt ervoor dat
alles gesmeerd loopt. Hij laat trots het samengestelde informatieboekje zien.
In het verlengde van het bovenstaande is Jack ook nauw
betrokken bij de jaarlijkse activiteiten ”Kennismaken met
sport” en de Open Dag. Jack bemenst tijdens de Open Dag
het informatiekraampje en onderhoudt bij ”Kennismaken
met sport” de contacten met de gemeente en de ouders
van de deelnemende kinderen. Een en ander in nauwe samenwerking met de pupillencoördinatoren.
In 2003 is Jack coördinator mini-voetbal geworden. ”We
zagen bij andere verenigingen dat de mini’s al op jonge
leeftijd in groten getale werden geworven”. Vanuit het
jeugdbestuur opperde Jack om ook bij DES het mini-voetbal te introduceren. 7 jochies meldden zich, net genoeg
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om te starten. De eerste trainer was Emil Staman. Sven
Mensink en Jurre Canter Visscher waren daar toen bij. In
2016 maakten deze heren hun debuut in het eerste elftal
van DES. ”Dat is toch iets om trots op te zijn!”, zo straalt
Jack van oor tot oor.
Het mini-voetbal varieert jaarlijks in aantal. De laatste jaren gaat het super en hebben we meestal zo’n 20 tot 30
kinderen. Jaap Dannenberg, Tom Ebeltjes, Matthijs Ronner en Richard Zwiers zijn de huidige trainers. Soms zijn er
nog ouders die assisteren. De mini’s trainen elke zaterdag
om 9:00 uur op het hoofdveld. Ook maken ze dan gebruik
van het pannaveldje. We proberen de mini’s de basisbeginselen van het voetbal bij te brengen, zoals schieten,
partijtje en dribbelen, waarbij plezier voorop staat.
Tegenwoordig bemoeit Jack zich in mindere mate met de
trainers en de trainingen, maar probeert hij alle randvoorwaarden in goede banen te leiden. Jack is een spin in het
web en voelt zich als een vis in het water.
Jack vindt het mooi om te zien dat DES groeiende is. ”Vorig jaar hadden we 9 F-teams! Een unicum voor DES!”
Jack heeft hier een rol in gehad, maar blijft bescheiden en
dat siert hem. ”We doen het met z’n allen”, zo benadrukt
Jack meerdere malen. ”Al met al hebben we het best
goed staan bij DES. Er staat een goed korps voor en dat

is oprecht mooi om te zien en om deel van uit te maken”.
Mooie woorden van Jack. Je ziet aan zijn enthousiasme
dat hij het met plezier doet. Jack is graag maatschappelijk
betrokken.
In november 2014 wordt Jack gehuldigd als lid van verdienste. Tijdens die ledenvergadering was er meer familie aanwezig dan gebruikelijk en toch ging er nog geen
lampje branden. ”Toen ik uit de vergadering werd geroepen wist ik natuurlijk dat
er iets stond te gebeuren.
Toch was ik overdonderd.
’s Avonds thuis heb ik het
gebeuren onder het genot
van een borrel de revue
nog even laten passeren.
Prachtig dat de gedane arbeid op deze manier beloond werd. Toch wel een hoogtepunt!
Andere hoogtepunten zijn de kampioenschappen van
mijn zoons en het debuut van Rob en Jelle in het eerste
elftal.”

consequenties heeft. Jack gaat waarschijnlijk samen met
anderen van het pupillenkader eerst de informatiebijeenkomst van de KNVB bijwonen, ”Dan zien we wel weer
verder.” Het heeft ook even tijd nodig om te landen en te
ontwikkelen. Het is nu nog niet allemaal te overzien, maar
hij houdt met de anderen van het pupillenkader de ontwikkelingen in de gaten.
Over de toekomst is Jack nog wat voorzichtig: ”Soms denk
ik nog weleens ‘moet ik dit nog wel zolang blijven doen?’
Maar tegelijkertijd: waarom
ook niet?”. Het jeukt Jack
nog niet en: ”Zolang mijn
inzet nog op prijs wordt gesteld en gewaardeerd, kan
ik ook nog wel even doorgaan.”

Door mijn zonen ben
ik bij DES gebleven

De KNVB gaat de regels voor pupillen veranderen. In eerste instantie stond Jack hier niet echt positief tegenover.
Nu het wat bezonken is, wil hij eerst zien wat voor impact dit heeft. Volgens Jack een behoorlijke verandering,
maar nog wel moeilijk te beoordelen wat dat precies voor

Jack heeft DES veel gebracht, maar DES heeft ook Jack en
zijn gezin veel gebracht. Relativerend sluit Jack het interview: ”Door mijn zonen ben ik bij DES gebleven, maar als
ik alleen maar dochters had, liep ik wellicht bij de hockey.”
Jack staat niet altijd op de voorgrond, maar is een stille
kracht achter de schermen. Deze stille krachten zijn goud
waard en moet je koesteren.
Jack, bedankt voor dit interview en de leuke avond!

van de velden:
DES JO9-3
JO9-3 beleeft dit seizoen een heel goed jaar. Met een goede dosis werklust, plezier en een surplus aan talent zijn de
meeste wedstrijden gewonnen en de kwartfinale van de
beker gehaald. Heel JO9-3 mag ook volgend seizoen nog in
JO9 spelen en de jongens spelen vaak tegen laatste-jaar
JO9-jongens. Dit maakt de prestaties des te knapper. Het
team bestaat uit de volgende spelers: de keeper is Dani
Zwiers. Aan het einde van de najaarscompetitie is Dani de
vaste keeper geworden en hij gaat met sprongen vooruit.
Collin Tuller beschikt over een fantastische pass en een
goed overzicht. Siem Tijhof is een rots in de branding in

verdedigend opzicht. Tijl Harbers heeft een power waar je
u tegen zegt en een heel goede techniek. Rens Scheppink
heeft het beste overzicht van het team. Tibo Meulenbelt
staat zowel aanvallend als verdedigend zijn mannetje.
Quinn Harmsen is een echte winnaar, die voorop gaat
in de strijd en geregeld scoort. Stan Mensink heeft een
goed schot in zijn benen en is allround inzetbaar. Andreas
Janssen heeft een prachtige, sierlijke techniek. En tot slot
is Stijn van der Veen de topscorer van het team met een
neusje voor de goal.
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UW LOKALE BEVEILIGER, ALTIJD DICHTBIJ

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

Het nieuwe
pupillenvoetbal
Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/2018
met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. Kinderen van
7 tot 12 jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes
en in kleinere teams, waardoor ze vaker aan de bal komen
en meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit
draagt volgens de KNVB bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind op elk niveau.
Vanaf het seizoen 2017/2018 spelen pupillen onder 8 en
onder 9 jaar in de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld partijtjes van 6 tegen 6. In het huidige seizoen spelen
die leeftijdscategorieën nog 7 tegen 7 op een half veld.
Spelen op een kleiner veld sluit volgens onderzoek van de
KNVB beter aan op de belevingswereld van kinderen van
deze leeftijd.

Vanaf het seizoen 2018/2019 starten de teams van onder
10, onder 11 en onder 12 met de nieuwe wedstrijdvormen.
Dit gaat uiteraard ook veel impact hebben op onze vereniging. De komende weken gaan wij inventariseren hoe dit
er voor ons uit zal komen te zien. Zodra er meer duidelijk
is zullen we dit uiteraard via de diverse kanalen communiceren.
Op de volgende pagina’s treft u een infographic aan met
de op handen zijnde veranderingen.
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Waarvoor kunt u bij ons terecht:
• Typeplaatjes
• Kentekenplaten
• Graveerwerk
• Naamplaten
• Snijteksten
• Naambadges
• Uw eigen ontwerp
• Huisnummers
• Full Color Prints NIEUW!
• Stickers NIEUW!
(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

DES A1 1993-1994:
Topteam in al
haar facetten!
Voetbalvereniging DES heeft in haar 95-jarig bestaan vele
memorabele teams voortgebracht. Eerste elftallen die
kampioen werden, vriendenteams, topteams, een gouden
lichting vol ‘echte’ DES’ers, of dat ene team dat vanaf de
jeugd al samenspeelde en dat nog steeds doet. Een team
dat in dit rijtje niet mag ontbreken is het A1 van seizoen
1993-1994. Niet alleen omdat ze kampioen werden, maar
bovenal omdat het een hecht team was, dat op alle vlakken goed op elkaar ingespeeld was.
Een team dat getraind werd door Gerrit Rozendom, waar
Teun Visser en Harry Tijhof leider waren, Henk Klompenmaker de vlagger was en waar bekende DES-namen als
Schreurs, Scholten, Rozendom, Valk, Bakker, Lohuis en
Melenboer in voetbalden. Niet toevallig voetbalt het gros

van deze jongens nu nog steeds met elkaar in het zesde.
Een blik terug in de tijd:
Het deed nogal wat stof opwaaien, mijn vraag of spelers
uit het huidige zesde hun licht nog eens wilden laten
schijnen over seizoen 1993-1994. De mail met vragen aan
alle spelers van dat jaar had de digitale snelweg nog niet
verlaten, of de reacties stroomden al binnen. Zonder uitzondering waren de steekwoorden ‘hecht, vriendenteam,
kampioen en een trip naar Silkeborg’.

Achter vlnr: Teun Visser (leider), Christiaan Meems, Richard Lohuis, Arnold Melenboer, Niels van Keulen, Jille Pultrum, Dennis Harink,
Harry Tijhof (leider), Henk Klompenmaker (grensrechter). Voor vlnr: Gerbert Valk, Marcel Bolink, William Rozendom, Jeffrey Hittipeuw,
Ronald Scholten, Gerrit Rozendom (trainer), Patrick Schreurs, Joost Bakker, Hessel Wienbelt.
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Joost Bakker: ”Het was een
speciale groep barrels,
mooi op elkaar afgestemd.
Dus 't verbaast me niet
dat er nu nog een harde kern
van samen voetbalt”
Het team
Het allereerste dat opvalt aan de teamfoto van dat seizoen is het feit dat het gros van al die jonge koppies, zij
het wat ouder en hier en daar wat kilootjes zwaarder,
nog steeds met grote regelmaat op sportpark Gagelman
te vinden is. Verder valt op dat Patrick Schreurs nogal ingeklemd zit tussen trainer Gerrit Rozendom en een zeer
breeduit zittende Joost Bakker, die ook nog eens wat nors
in de camera kijkt. Joost: ”Naast 't feit dat ik me kapot
schaamde (en nog) voor die foto, is echt 't allereerste wat
me te binnenschiet dat het écht een echt team was. Stuk
voor stuk totaal verschillende voetballers, maar toch (of
misschien wel juist daarom) een echt team.” Een groep
die ook buiten het veld veel met elkaar optrok en zowel
op het veld als ernaast voor elkaar door het vuur ging.
Een hechte club voetballers die bijna allemaal drie keer
per week trainden. William Rozendom: ”Juist door deze
extra inzet en discipline konden we ons op zaterdag onderscheiden ten opzichte van de tegenstander door een
betere conditie en fitheid.”
Het elftal was een goed geoliede machine met een solide
sluitpost in de persoon van Richard Lohuis. Een keeper
die moeilijk te passeren was. Thuis tegen SVZW wist hij
echter het einde van de wedstrijd niet te halen omdat hij
een doorgebroken speler neerhaalde, met een rode kaart
als gevolg. Op zich niet zo bijzonder natuurlijk, maar wel
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het feit dat hij die rode kaart kreeg van
een piepjonge Bjorn Kuipers.
Ronald Scholten: ”Het team beschikte
over een hechte defensie waar de aanvalslinie van de tegenstander maar moeilijk
doorheen kwam. Altijd werd er gezocht
naar een voetballende oplossing, maar indien noodzakelijk kon er ook aan de noodrem getrokken worden. Christiaan Meems
schakelde elke spits schijnbaar moeiteloos uit en Arnold Melenboer schoof als
voorstopper regelmatig door naar het middenveld, waar
we op die manier een ‘mannetje meer’ creëerden.”
Het middenveld bestond uit heel creatieve spelers. Ook
hier werd altijd gezocht naar een voetballende oplossing.
Het middenveld strooide grif met steekpasses richting de
voorhoede. Joost: ”Ronald Scholten ging altijd voorop in de
strijd, om na 't laatste fluitsignaal nog één sprint naar de
kleedkamer te trekken voor ’n sigaretje.”
Jeffrey Hittipeuw kan zich de aanvalslinie nog helder voor
de geest halen: ”Onze voorhoede bestond nog uit echte
buitenspelers (links op links en rechts op rechts) en een
spits die uiterst efficiënt was. De steekpasses vanuit het
middenveld werden door buitenspelers vaak op waarde
geschat. Met hun snelheid haalden ze veelvuldig de achterlijn om de spits te voeden met afgemeten voorzetten.”

Kampioenschap
In seizoen 1992-1993 was A1 ook kampioen geworden,
waardoor er een klasse hoger gevoetbald zou worden.
De eerste wedstrijd was thuis tegen Omhoog A1. Patrick
Schreurs: ”De tegenstander kwam met dezelfde bloesjes
en trainingspakken naar DES. Als spelers waren we toch
een klein beetje onder de indruk van zoiets. Ze gingen
echter weg met een nederlaag (18-2), waarbij ook keeper
Richard nog een keer scoorde.” De toon voor de rest van

het seizoen was dus gezet.
De strijd om de titel ging in dat seizoen tussen DES en
Almelo. Tegen het eind van de competitie werd thuis in
een spijkerhard duel en op het scherpst van de snede de
kampioensstrijd uitgevochten. DES wist deze wedstrijd
met 5-0 te winnen. Voor veel spelers was dit de mooiste
wedstrijd van het seizoen.
Op maandagavond 9 mei 1994 werd in Wierden tegen
SVZW de kampioenswedstrijd gespeeld. Deze laatste
wedstrijd van het seizoen werd echter niet gewonnen,
maar met 3-3 gelijkgespeeld. Het was echter wel duidelijk: A1 was kampioen. 22 gespeeld, 17 gewonnen, 1 gelijk
en 4 verloren. 52 punten. 98 doelpunten voor en 25 tegen.

Memorabele momenten

speelden tegen veel hoger spelende teams staan mijn nog
bij. Te denken valt aan teams als PH, Rohda Raalte, De
Zweef en Excelsior ‘31. Al deze teams speelden toen op
hoofdklasseniveau, dan wel landelijk. We deden absoluut
niet onder voor deze ploegen. Een specifieke wedstrijd
die mij wel bijstaat, is de wedstrijd tegen de B1 van de Go
Ahead Eagles. In mijn beleving hebben we dit team van
het kastje naar de muur gestuurd.” Ook Gerben Valk staat
deze wedstrijd nog helder voor de geest: ”Hessel Wienbelt
scoorde in de wedstrijd met een fenomenale omhaal.”
Een doelpunt dat door velen benoemd werd als de mooiste goal van het seizoen.
Ook de naam van Joost Bakker komt regelmatig bovendrijven als er gevraagd wordt
naar memorabele momenten uit dat seizoen. Naast
zijn
‘kleedkamerhumor’
worden ook zijn voetballende kwaliteiten geroemd.
Hij kon, met ogenschijnlijk
speels gemak, een tegenstander tot huilens toe
vernederen. Passeren, terug laten komen, weer passeren, weer terug laten komen
en dan het liefst nog een panna. Ook een wereldgoal van
Dennis Harink komt ter sprake. Hij scoorde nooit, maar
pegelde een bal van zo'n 30 meter in de verre kruising.

Het A1 van 1993-1994
was als vv DES: Door
Eendracht Sterk

Het mooie van het ophalen
van herinneringen aan dat
seizoen is dat er gaandeweg steeds meer zaken
komen bovendrijven die
het vermelden absoluut
waard zijn. Richard Lohuis:
”Wat ik van dat seizoen
nog weet, is dat dit ook het seizoen is dat DES 1 na een
zinderende ontknoping kampioen werd. Drie wedstrijden
voor het einde stond de wedstrijd tegen SVVN gepland,
dat bij winst kampioen zou worden. De middenstip was
de avond ervoor nogal ruim weggehaald. Volgens mij
moesten ze bij SVVN iets van 4 kruiwagens vol bijvullen. Ik
geloof dat sommigen in ons team daar wel meer van wisten...” Jeffrey: ”Ik heb niet echt een memorabele wedstrijd
in mijn hoofd zitten, maar de wedstrijden die we destijds

Begeleiding
Wie van de betrokken spelers je ook vraagt over de begeleiding van dat team, allemaal zijn ze lovend over hun leiders en trainer. De staf was gewoon dik voor elkaar. Gerrit
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Hessel Wienbelt: ”In een lastige
periode van mijn leven werd
DES voor mij een belangrijke
stap in de goede richting”
Rozendom was de trainer en Harry Tijhof en Teun Visser
waren de leiders. Ze waren goed op elkaar ingespeeld. De
helaas veel te vroeg overleden Harry Tijhof was wat drukker. Bloedfanatiek, ook in zijn uiting en heel betrokken
bij het team. Een mooie tegenhanger van Gerrit en Teun.
Teun Visser was veel rustiger, maar wel alles observerend
en met rake opmerkingen komend. Teun had ook heerlijk
droge humor, waardoor hij goed bij de spelersgroep lag.
Richard: ”Sommige jongens hadden Gerrit al voor het vijfde
seizoen als trainer, maar het verveelde nog absoluut niet.
Veel aandacht voor vierkantjes, positiespel en driehoekjes
creëren. Daardoor hadden we echt een mooi voetballend
team.” Jeffrey vult aan: ”Gerrit Rozendom; mijmerend aan
de zijlijn voor de dug-out, observerend en analyserend.
Maakte zijn kilometers wel tijdens een wedstrijd. Hij liep
vaak zijn rondjes om het veld. Henk Klompenmaker was
de grensrechter en hij behoeft uiteraard geen toelichting.
Eerlijke grensrechter (geen twijfelvlagger!) en gouden
vent met zijn kenmerkende lach en sigaren.”
William beaamt: ”De trainers en leiders waren eigenlijk eenzelfde verhaal als de spelers. Het waren ook echt
vrienden van elkaar, die ook privé veel met elkaar omgingen. Ook de vrouwen konden goed met elkaar opschieten.
Gerrit, mijn pa dus, en Teun Visser gaan nog steeds met
elkaar naar de sportschool, dus dat zegt wel genoeg.”
Hessel Wienbelt is waarschijnlijk het meest lovend over
Gerrit: ”Hij overtuigde me om bij DES A1 te komen. Terwijl
ik op een internaat zat, haalden verschillende geweldige
DES-mensen me op van het internaat en brachten ze me
ook weer weg. In een lastige periode van mijn leven werd
DES voor mj een belangrijke stap in de goede richting.”

Trivia DES 6
11 van de 14 spelers op de foto hebben 1 of meerdere
wedstrijden in DES 1 gespeeld. In totaal kwamen de
spelers tot 654 officiële wedstrijden in DES 1 en daarin
hebben ze 150 doelpunten gemaakt.
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6 van de 14 spelers zijn nog wekelijks te bewonderen
in DES 6 en 1 is leider van dit geweldige team.
2 spelers vertonen hun kunsten in de 35+ competitie.
1 speler is leider van het jeugdteam van zijn zoon.
10 van de 14 spelers zijn dus nog wekelijks op
Gagelman te vinden.

Silkeborg

In die tijd was het bijna traditie dat
DES A1 jaarlijks naar Denemarken
ging om deel te nemen aan de Silkeborg Cup. Een internationaal toernooi
met een heel sterke bezetting. Als de
trip naar Silkeborg ter sprake komt
gaan bij de meesten de ogen glimmen. Marcel: ”Silkeborg was een ervaring om nooit te vergeten. Eén van
de mooiere dingen die me van die reis zijn bijgebleven, is
de vraag aan onze buschauffeur Gerrit Schellevis: "Hoelang is het rijden naar Silkeborg?" Zijn antwoord hierop
was: "7 sigaren en een kwartier!" Een uitspraak om nooit
te vergeten.”
Richard: ”Dit was wellicht de mooiste voetbalweek uit mijn
leven. Op maandagavond kampioen worden in Wierden, op
donderdag vertrekken naar het toernooi in Silkeborg en op
zondag weer terug. Het toernooi in Denemarken was legendarisch. Wedstrijden tegen profclubs uit Denemarken
en Noorwegen waar we het met kunst en vliegwerk best
goed tegen deden. De tweede wedstrijddag was duidelijk
minder, want in tegenstelling tot de profclubs lagen wij
niet om 22.00 uur op bed. Legendarisch eindfeest, geweldige tijd.” De trip naar Silkeborg blijkt drieëntwintig jaar
na dato, of zoals Joost Bakker het stelt: 14820 hectoliter
bier geleden, ook de trip waar hij een levensles van Henk
Klompenmaker kreeg: ”Bij een kater gewoon Maggi drinken!” ”Ik heb het tot op heden echter nooit geprobeerd,
dus ik weet alleen niet of het ook daadwerkelijk helpt.”
Over het randgebeuren naast het voetballen in Silkeborg
kan waarschijnlijk een boek geschreven worden. Herhaaldelijk doorvragen levert alleen een ‘what happened in Silkeborg, stays in Silkeborg’ op. Hier en daar wordt wel een
tipje van de sluier opgelicht, gevolgd door hard gelach…
Wat mij duidelijk wordt, is dat het een fantastische trip
was, maar dat sommige randzaken niet ‘InVorm-waardig’
zijn. Laten we het daar maar bij laten.
Het A1 van 1993-1994…. Ik heb ze zelf niet vaak zien voetballen, omdat ik zelf op zaterdagen in de lichting eronder
speelde. Ook een lichting waar een verhaal over geschreven zou kunnen worden trouwens! Wat we me duidelijk is
geworden, is dat het een heerlijk team moet zijn geweest
om in te voetballen. Jongens die, mede door de prima op
elkaar ingespeelde begeleiding rondom dat team, voor elkaar door het vuur gingen, ook naast het veld veel met
elkaar optrokken en dat nu nog steeds doen. Een team
dat in dat seizoen maar één doel had en dat op basis van
inzet, discipline en vriendschap ook bereikte: kampioen
worden met goed voetbal. Een item in ‘InVorm-waardig’!

Wedstrijd

Uitslag

DES A1 - SV Omhoog A1
DES A1 - Enter Vooruit A1
DES A1 - Vroomshoopse Boys A1
DES A1 - Luctor A1
Holten A1 - DES A1
DES A1 - PH A2
SOS A1 - DES A1
Almelo A1 - DES A1
De Tukkers A1 - DES A1
DES A1 - SVZW A1
DES A1 - De Tukkers A1
DES A1 - TVC A1

18 - 2 *
6-0
5-2
12 - 0
2-4
3-0
3-5
1-2
4-3
1-2
0-1
0-1

Vroomshoopse Boys A1 - DES A1
Luctor A1 - DES A1
DES A1 - Almelo A1
TVC A1 - DES A1
DOS '37 A1 - DES A1
Enter Vooruit A1 - DES A1
DES A1 - Holten A1
DES A1 - DOS '37 A1
DES A1 - SOS A1
PH A2 - DES A1
SVZW A1 - DES A1

1-3
0-8
5-0
1-5
0-3
0-2
4-1
9-2
7-1
0-8
3-3

* SV Omhoog besloot na de eerste wedstrijd tegen ons maar om een klasse lager te gaan voetballen.

ik nog een overtreding) Gort, Bram (zelfs met blauw oog
geef ik je het nakijken) Breedveld, Wouter (leider van de
verdediging) te Wierik. Middenveld: Lars (koning doelpunt
en assistjes) Steggink, Nick (ik draaf de hele wedstrijd tot
ik niet meer kan) Bremmer, Imro (als ik de bal heb, dan is
hij van mij) Karkdijk, Mauro (uit stilstand de ultieme spelverdeler) Weststrate.

van de velden:
DES JO11-2
DES JO11-2 handhaaft zich in de 2e klasse
Graag stellen wij u voor aan JO11-2. Dit team, dat onder de
bezielende leiding staat van Matthijs Bolink, wordt iedere
week het veld ingestuurd met de volgende spelers:
Keeper: Jesse (penaltykiller en bijna niet te passeren)
Zwiers. Verdediging: Jasper (ik ga nooit aan de kant) Nijland, Justin (mij moet je drie keer passeren en dan maak

Dit team heeft er een heel knappe najaarscompetitie op
zitten in de 2e klasse en heeft zich weten te handhaven
op een plek boven JO11-2 van Hellendoorn en JO11-1 van
SVVN. Van deze beide teams is met 3-2 gewonnen. Dan
is er nog een verdienstelijk gelijkspel tegen Excelsior en
daarmee zijn de punten dan ook wel op. Drie tegenstanders waren echt een maatje te groot, maar daar is over
het algemeen wel met keiharde inzet tegen gestreden. De
overige vier wedstrijden waren spannende confrontaties,
waarbij we helaas steeds nét aan het kortste eind trokken.
Al met al een leuke, leerzame seizoenshelft met genoeg
aanknopingspunten voor het komende half jaar.
Wij zien u graag een keer langs de kant!
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NIX18: Alcohol- en
sigaretgebruik tijdens
evenementen vv DES
Het bestuur heeft besloten dat bij evenementen die worden georganiseerd door
vv DES er definitief gebruik gemaakt gaat
worden van polsbandjes met de tekst
”NIX18”.
Jongeren onder de 18 jaar mogen sinds 1
januari 2014 geen alcohol en sigaretten
meer kopen. Om dit goed te kunnen controleren is besloten om te gaan werken met
polsbandjes.
Om duidelijker onderscheid te kunnen maken tussen meerderjarige en minderjarige
bezoekers zal vv DES zorgen voor polsbandjes. Iedereen is verplicht deze bandjes
te dragen en ze te laten zien bij de bar, dan
wel als een vrijwilliger van vv DES hierom
vraagt.

WIJ ZIJN EEN
VOETBALCLUB
VAN NIX

Bij twijfel kan worden gevraagd om een geldig legitimatiebewijs.
Bestuur voetbalvereniging DES.

WEES SPORTIEF EN LAAT JE ID-KAART ZIEN
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Stem van
2 t/m 22 mei

Rabo
Clubkas
Campagne

Laat jouw
clubhart
zien!

Jouw stem is geld waard!
Als klant van Rabobank Noord en West Twente mag je tijdens de Rabo Clubkas
Campagne stemmen op onze club. Beslis mee en steun ons van 2 tot en met 22 mei.
Alvast bedankt voor jouw stem.

Beslis mee en kom in actie via www.rabobank.nl/nwt
Een aandeel in elkaar

van de velden:
DES JO9-1
DES JO9-1 is een bont gezelschap dappere strijders die na
vorig seizoen uit verschillende teams gekozen zijn om het
‘vlaggenschip van de F’jes’ te vertegenwoordigen. De najaarsreeks 2016 in de 1e klasse werd keurig op de 6e plaats
afgesloten met 17 punten uit 11 wedstrijden. De voorjaarsreeks is inmiddels ook weer begonnen. De resultaten tot
nu toe zijn nog wat wisselvallig (4 punten uit 5), maar het
getoonde spel wordt steeds beter en de resultaten gaan
vanzelf komen. Zelfs van tegenstanders krijgen we soms
de complimenten.
DES JO9-1 bestaat uit de volgende spelers; Ingmar Enserink: Topkeeper in wording. Ranselt menig bal uit de hoek
en heeft een goede trap. Stijn Pastink: Multifunctionele
speler die op veel posities uit de voeten kan. Scoort regelmatig. Mefin Hekman: Sierlijke verdediger die de bal nooit
zomaar wegrost. Heeft een goed overzicht. David Fransen:
De andere topverdediger van dit team. Ook David zoekt

altijd de voetballende oplossing. Thomas Valk: De kleinste,
maar ook een van de rapste van het stel. Beschikt over een
goeie dribbel en een goed schot. Timo Stam: Maakt soms
weergaloze acties langs de zijlijn en pikt regelmatig zijn
doelpuntjes mee. Thomas Calkhoven: Kan op meerdere posities uit de voeten en werkt zich altijd een slag in de rondte. Gaat voorop in de strijd. Gijs Marissen: Omgetoverd van
verdediger naar spits. Zeer sterk en balvast. Knappe jongen
die Gijs van de bal krijgt. Jonathan Jansen: Onze nummer
10. Rasvoetballer, spelverdeler, dribbelaar, aangever, balafpakker, vrijetrappennemer, doelpuntenmaker. De begeleiding van DES JO9-1 bestaat uit trainers Corné Hogenkamp
en Sven Mensink en leider Gerbert Valk.

van de velden: DES JO11-4
Van de velden horen wij geruchten over jonge meesters, voetballers pur sang. Strijdend voor een club waar iedereen
trots op is. Ondergebracht in een team met naam JO11-4. Een naam die velen niet begrijpen, niet verstaan. Geneer u
niet, maar verheerlijk u aan de werkelijke naam van dit topteam! Dames en heren, ik presenteer u DES E4!! Aangestuurd door de tweekoppige leiding Ruben Minkjan en Dominique Hiddink. Voetballers getraind door Rein Markslag
en Bart Vloedgraven. Keeper getraind door Tim Kroese. Dit harde managementteam geleidt de enorm verwoestende
krachten van dit team in gestroomlijnde banen. Nathan Frederiks
bewaakt ons doel, weet elke bal te stoppen. Merlijn Woertman,
Ruben Stam, Thijmen Plaggenmarsch en Dylan Harbers, vormen
onze defensie. Zo'n verdediging waar elke aanvaller nachtmerries van heeft. Niels Hiddink, Mees Felix, Mats Schutten en onze
nieuwe aanwinst Abdulkader Alishekho vormen ons middenveld
en voorhoede. Snel, scherp en dodelijk! Iedere tegenpartij kwijnt
weg onder de druk van dit team. Overwinning op overwinning
maakt dit team iedere week weer sterker. Wegvluchtende toeschouwers bij uitwedstrijden, als onze eigen spelersbus nadert!! Volle lijnen bij thuiswedstrijden!! De lucht van kampioenschap hangt in de lucht!! DES JO11-4, dat moet je hebben
gezien, daar wil je bij horen!!!
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Mooi om te
zien dat onze
naam op de
rug van alle
pupillen staat
Stefan Boernama, wie kent hem niet.
Hij is een DES-man puur sang en al
meer dan 20 jaar lid van onze vereniging. Hij heeft bij DES de jeugdelftallen doorlopen en in de senioren met
DES 6 het kampioenschap behaald,

is meerdere jaren leider geweest van
DES 2 en heeft vele andere vrijwilligerstaken verricht binnen onze vereniging. Gelukkig is Stefan nog steeds
nauw betrokken bij onze vereniging
en in verschillende vrijwilligerstaken

Naam:
Leeftijd:
Burgerlijke staat:
DES-lid sinds:
Werk:
Hobby’s:

STEFAN BOERNAMA

33 jaar
vrijgezel
1995
sales manager bij
TransMission
crossfit en hardlopen

zien wij hem terug. Dat Stefan zich
met veel overgave niet alleen voor
onze verenging inzet, mag uit dit interview duidelijk worden. Al 14 jaar is
Stefan namelijk werkzaam bij Zwier
Veldhoen Transmission uit Deventer,
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TransMission
voorziet alle JO9- en
JO11-ELFTALLEN van
trainingspak
vooral bekend onder de naam TransMission. Sinds 3 jaar
is TransMission sponsor van DES en voorzien ze alle JO9en JO11-pupillen van een gesponsord trainingspak. Reden
genoeg om met Stefan in gesprek te gaan.
Ik word door Stefan uitgenodigd bij hem thuis. Rond 19.45
uur bel ik aan. Stefan is net thuis, zo blijkt. ”Ik maak wel
redelijk lange dagen ja. Gemiddeld werk ik denk ik 50 uur
per week, maar dat is de laatste tijd wel iets meer. TransMission is sinds begin dit jaar overgestapt op een nieuw
Transport Management System. Dit is een systeem dat
we zelf hebben ontwikkeld en waarin eigenlijk alles staat
wat we doen. In Deventer zijn wij de eersten die hiermee
werken en dus heb je dan ook als eerste te maken met
opstartproblemen. Dus de laatste weken is het nog wat
meer dan 50 uur.”
Allereerst wil ik natuurlijk graag wat meer weten over
het bedrijf TransMission, één van de grotere sponsoren
van onze club. ”TransMission is een samenwerkingsverband van twaalf zelfstandige logistieke dienstverleners
in Nederland en België, met in totaal achttien vestingen.
Hiermee hebben wij een 24-uursdekking binnen de BeNeLux voor fijnmazige distributie. Dit kunnen pakketten
of pallets zijn, maar ook lengtes tot wel 6 meter. Eigenlijk
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vervoeren wij alle handelsgoederen naar zowel bedrijven
als particulieren. Met ruim 1200 medewerkers en 500
vrachtwagens verzorgen we dagelijks zo’n 15.000 zendingen. Het hoofdkantoor van Transmission zit in Zoetermeer
en de groep bestaat sinds 2000. Zoals gezegd bestaat Trans

Mission veelal uit zelfstandige ondernemingen. Veel bedrijven die erin zitten zijn van oudsher familiebedrijven.
Dit geldt ook voor de vestiging waar ik voor werk, Zwier
Veldhoen. Zo zijn wij opgericht in 1870. De naam is altijd
zo gebleven, maar het bedrijf is anno 2017 uitgegroeid tot
een allround logistiek dienstverlener waar dagelijks 100
medewerkers werkzaam zijn. Wij rijden met 25 vrachtwagens en 15 bestelbusjes. Hierbij bestrijken wij het hele
gebied tussen Zwolle-Arnhem en Amersfoort-Rijssen.
Daarin bezorgen we alle goederen die we vanuit de TransMission-groep krijgen. Behalve dat dit ons bezorggebied
is, is het ook ons ook commerciële gebied waar dus onze
klanten zitten. ”
Hoe is Stefan bij TransMission terechtgekomen en wat is
zijn rol binnen dit bedrijf, zo vraag ik hem. ”Veertien jaar
geleden ben ik vanuit mijn stage, ik studeerde Transport
en Logistiek, bij Zwier Veldhoen terechtgekomen. Ik ben
daarna eigenlijk bij het bedrijf blijven hangen. In Deventer
hebben we een redelijk platte organisatie. Ik heb daardoor
ook veel verschillende werkzaamheden. Op papier ben ik

salesmanager en ben ik onder andere verantwoordelijk
voor alle commerciële zaken. Hieronder valt het relatiebeheer en het werven van nieuwe klanten. Daarnaast houd
ik mij ook bezig met ICT- gerelateerde zaken en ondersteun ik als het nodig andere afdelingen, zoals bijvoorbeeld de klantenservice en planning. Maar als het nodig is,
vind ik het ook niet erg om een weekje op de expeditie te
helpen. Het is ook eigenlijk wel een beetje de no-nonsense
houding die we als bedrijf hebben, schouders eronder en
doorpakken. Het werk moet toch gebeuren en onze klanten staan op de eerste plaats.”
En hoe ziet de toekomst eruit voor Stefan en TransMission? ”TransMission blijft groeien. Als je over de hele TransMission-groep kijkt, dan groeien wij zo’n 10% per jaar.
Hierin zien wij wel een grote verplaatsing van de zakelijke
naar de particuliere markt. Wij gaan ook steeds meer leveren aan particulieren. Dit komt doordat wij ook goederen
kunnen bezorgen die onze concullega’s niet kunnen vervoeren. Dit zijn dan vaak incourante goederen, zoals bijvoorbeeld een loungeset of parasol. Wij proberen dus ook
een totaalpakket aan te bieden en ons op die manier te
onderscheiden op de markt. En ondanks dat de concurrentie groot en sterk is en onze naamsbekendheid niet

extreem groot, kunnen wij ons aardig profileren in de
markt.”
Hoe en waarom is Transmission sponsor geworden van
DES? Zo vraag ik aan Stefan. ”Heel lang geleden is het
al met een reclamebord begonnen. Drie jaar geleden is
de sponsoring verder uitgebouwd. George Praas is onze
directeur bij Zwier Veldhoen. Hij werkt er al ruim 25 jaar.
Toevallig komt hij ook uit Nijverdal. Hij is een echte
”Zweef-man” en zijn kinderen voetballen ook bij de Zweef.
De vader van George, Hennie Praas, is jarenlang voorzitter
geweest van SV Nijverdal. Binnen de familie Praas is er
dus altijd wel een link geweest met voetbal in Nijverdal.
Dat is onder andere de reden dat wij een paar jaar geleden
ook subsponsor bij de Zweef zijn geworden. Dus de naam
TransMission wordt door hen ook goed uitgedragen. Een
paar jaar geleden is Robbin ter Hedde in contact gekomen
met George. Robbin bedrukt ook de shirts van de Zweef en
hierdoor raakten beiden met elkaar in gesprek. Uiteindelijk is hier iets moois uit terechtgekomen en is er besloten
om alle JO9- en JO11-pupillen te voorzien van trainingspakken. Inmiddels is ook de JO13-1 in volledig tenue en
trainingspakken gehuld. Het mooie is dat ik zelf dus eigenlijk niets met de totstandkoming te maken heb gehad ,

27

maar ik vind het natuurlijk wel een heel mooie sponsoring.
Het is toch meer en een andere uitstraling dan alleen een
wedstrijdtenue. Daarnaast vind ik het ook mooi om te zien
dat je jeugd er elke zaterdag netjes en verzorgd bij loopt
in de trainingspakken. En dan is het toch mooi dat jouw
bedrijfsnaam op de rug prijkt.”
Stefan is een bekend gezicht binnen onze vereniging. Iedereen kent Stefan wel ergens van. Stefan heeft de jeugdopleiding van DES
doorlopen, heeft
in de senioren gevoetbald, is leider
geweest,heeft lange tijd de verloting
verricht, is actief
geweest voor de
activiteiten commissie (A-com), zit
(nog steeds) in de
organisatie voor
de Playbackshow
en draait nog regelmatig een bardienst. Ik vraag Stefan hoe het allemaal
begon, hoe het was, hoe het ging en hoe het gaat.

om de beste man van het veld te wisselen. Maar goed, op
zaterdagavond in Lucky betaalde hij wel vaak de nodige
drankjes. Na de jeugd heb ik een paar jaar in de senioren
gespeeld. Toen ik vervolgens jeugdtrainer kon worden van
de D1 ben ik zelf gestopt met voetballen. Na twee jaar D1
ben ik ook nog een jaar trainer geweest van de C1. Daarna
kon ik het trainerschap niet meer combineren met werk
en studie en ben ik weer gaan voetballen. In het jaar na
het kampioenschap met het 6e was het gedaan met het
succes. We voetbalden toen in de
5de klasse en verloren alles. Dat in
combinatie
met
blessures aan mijn
enkels, heeft mij
doen besluiten te
stoppen. Nadat ik
gestopt was met
voetballen heeft
Marco Nijenhuis
mij benaderd om
in de begeleiding
van het 2de te komen. Ik ben daarna vijf jaar met plezier leider geweest van het 2de samen met Anne Post.
We hebben echt leuk samengewerkt met elkaar. De eerste paar jaar had het 2de niet meer de statuur van een
A-selectie-elftal. We speelden vaak met veel jongens uit
lagere elftallen. De jaren daarna werd de groep sterker en
konden wij wel doorselecteren. Het werd toen dus meer
een echt selectie-elftal. Nadat Marco er afgelopen seizoen
mee stopte en de groep een beetje uit elkaar viel, zijn Anne
en ik ook gestopt. We zijn daarna met Jeffrey Ekkelkamp,
hij was bezig met het schrijven van een jeugdbeleidsplan,
in gesprek gekomen over de jeugd. Anne en ik zijn in deze
uitvoering nu interim-eindverantwoordelijken (jeugd coördinator) om het beleid definitief op te stellen en verder
uit te rollen. Mooi is ook dat Marco ook weer betrokken is
bij de jeugd. En eigenlijk staan we iedere zaterdagmiddag
wel met z’n drieën langs de lijn om het eerste of tweede
te kijken.”

TransMission is een
samenwerkingsverband
van twaalf zelfstandige
logistieke dienstverleners
in Nederland en België

”In 1995 ben ik bij DES terechtgekomen. Ik was toen 12
jaar, dus eigenlijk best laat begonnen. Daarvoor heb ik aan
turnen gedaan. Ik ben in de C2 begonnen. Stevie van Gelder
heeft mij destijds meegenomen naar de voetbal. Stevie en
ik voetbalden altijd al samen in de buurt. Ik heb in de jeugd
de volgende elftallen doorlopen: C2, C1, B1, A1 en A2. In de
jeugd voetbalde ik onder anderen samen met Anne Post,
Peter Minkjan, Wouter Velten, Thijs Broeze, Jorie Harmsen,
Ronald Scholten en Jan-Willem Staman. Vanuit DES zijn
wij toen een echte vriendengroep geworden. We zaten ook
met een paar jongens in dezelfde klas. Jan-Willem was de
beste voetballer van onze vriendengroep. Van Thijs vind ik
het knap dat hij als beste van de slechtste nog steeds in de
A-selectie voetbalt.
In de jeugd heb ik Gerrit Rozendom vaak als trainer gehad. Gerrit was echt iemand die veel verstand van voetbal
had. Daar heb ik later nog weleens over nagedacht. In de
jeugd waren we natuurlijk allemaal pubers en zagen wij
dat misschien niet zo. Gerrit is gewoon echt een fijne man
in de omgang. Verder heb ik in de jeugd nog training gehad
van Jan Post, Emil Staman en ook van Faruk Esmer, die uit
Rijssen kwam. Wat ik mij daar nog van kan herinneren is
dat Faruk niet altijd grip op ons had. Daarom nam hij eens
een vriend mee naar de training. Misschien was dit om ons
eens wat te temperen. Toen heeft deze vriend Thijs Broeze lopen bedreigen tijdens de training, omdat hij volgens
hem irritant was. En hij had ook nog wel eens de gewoonte

28

Zoals gezegd heeft Stefan veel vrijwilligerstaken gehad.
Wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden? ”Ik
denk als je kijkt hoeveel jeugd je hebt en alles voorzien is
van een goed kader, dat je niet hoeft te klagen. Daarnaast
zijn er nog altijd mensen die zich beschikbaar stellen voor
vrijwilligerstaken. Als je ziet hoeveel ouders, die eigenlijk
niets met DES hadden, zich nu wel als vrijwilliger binden
aan de club: dat vind ik echt mooi om te zien. Wat vooral
wel een probleem wordt, is om scheidsrechters te vinden
voor zowel de jeugd als senioren. Dit probleem in de jeugd
zou je misschien kunnen ondervangen door senioren te
koppelen aan jeugdteams. Dan bestaat de kans dat je als

speler één keer in het seizoen een wedstrijd van de jeugdmoet fluiten. Dat lijkt mij toch geen probleem? Overigens
ben ik wel van mening dat je vandaag de dag wel proactief
moet zijn in het benaderen van vrijwilligers. Op oproepen
wordt vaak niet gereageerd, hoe jammer misschien ook,
maar met een persoonlijke benadering kom je toch vaak
verder. En uiteindelijk sta ik er zelf zo in dat vrijwilligers
het bestaansrecht zijn van een vereniging. Dus als een ieder, naar de mogelijkheden die hij/zij heeft, een steentje
bijdraagt, dan komen we met z’n allen een heel eind.”
Kijkt Stefan naar wedstrijden van het 1ste, wat vindt hij
hiervan en waar hoopt hij dat het vlaggenschip over pakweg tien jaar staat, zo vraag ik hem. ”Ik kijk nu elke thuiswedstrijd van DES 1. Dat heb ik natuurlijk vijf jaar niet
gekund. Ik vind nog niet dat ze constant een goed niveau
laten zien. Er wijzigt ook nog wel eens wat in de samenstelling/ opstelling. De resultaten en de stand op de ranglijst zijn natuurlijk niet slecht, maar het spel heeft mij nog
niet kunnen bekoren. Ze missen denk ik ook wel een echte
killer, scorend vermogen. Als je een echte spits hebt die
minimaal op 15 doelpunten uitkomt, dan scheelt dat natuurlijk wel heel veel.
Op dit moment zijn wij bezig met een vijfjarenplan voor de
jeugd. Daarmee willen we de kwaliteit van de jeugd naar

een hoger niveau brengen. Volgend jaar heb je volgens mij
weer zeven JO9/JO8-teams, dus de aanwas blijft goed.
Daarnaast gaat het er denk ik ook om dat je de junioren
aan je weet blijven te binden. Je moet zorgen dat het klimaat in de jeugd sportief en sociaal zo is dat er geen reden
is om weg te gaan. Dit moet onder andere met goede trainers en goed materiaal. Het zou mooi zijn als je over tien
jaar al een tweede cyclus hebt gehad en de jeugd dan consequent op een hoger niveau speelt, dus eigenlijk gewoon
hoofdklasse. Dat je dan structureel kwaliteit levert en
daarmee je eerste elftal omhoog weet te brengen tot een
stabiele 2de-klasser. Dat zou natuurlijk geweldig zijn!”

Het werk moet toch
gebeuren en onze
klanten staan op de
eerste plaats
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van de velden:
DES JO11-1

wedstrijd kunnen beginnen. Elke wedstrijd is voor ons een
finale; dit komt omdat we tegen allemaal ploegen uit de
buurt voetballen. We hebben al een finale gevoetbald tegen de Zweef. De wedstrijden tegen Hellendoorn en Hulsen staan nog op het programma. We zien jullie daarom
ook graag langs de lijn om ons aan te moedigen. Met een
sportieve groet JO11-1.

JO11-1 is een leuk team met een groep jongens die het
erg gezellig met elkaar hebben, zowel binnen als buiten
het veld. Het team bestaand uit: Rick, Ruben, Bas, Melle,
Stijn, Luuk, Twan, Sep en Thijs. Qua persoonlijkheid zijn ze
allemaal vrij rustig en daarom kan iedereen het goed met
elkaar vinden. Dit is ook wel nodig, omdat we met elkaar
voetballen in de eerste klasse. Dit gaat met ups en downs.
We moeten er met elkaar de schouders flink onderzetten
en dan zijn we tot veel in staat. De trainingen worden
verzorgd door Melvin en Jurre. Dit gebeurt op dinsdag en
donderdag. Zij zorgen ervoor dat de jongens elke zaterdag
fit en voorzien van de laatste tactische informatie aan de

van de velden: DES JO9-5
Een sterrenteam beschrijven in 200 woorden. Dat is hetzelfde als Danny Blind vragen of hij zich met Oranje gaat
kwalificeren voor het WK. Onmogelijk dus!! Wat kenmerkt een sterrenteam? Het is een team en het bestaat
uit louter sterren. Wat kenmerkt sterren? Een ster komt
altijd representatief voor de dag en heeft veel fans. Kijkend naar JO9-5 is bovenstaande een understatement.

Het team beschikt over enkele supersterren qua voetbal,
maar ook zeker in gedrag. Ze zijn altijd goed gestyled, zowel tijdens als voor- en na de wedstrijd. Het merendeel zit
vaker in de kappersstoel dan bij de tandarts. Ze worden
gevolgd door een flinke schare fans. Ouders komen veelal
op een tweede plek (de wedstrijd is altijd een hoogtepunt
in de week, maar voor de ouders is ook zeker de training
een hoogtepuntje. De heerlijke koffie en bijbehorende
versnapering geeft de midweekse training net dat laagje extra). Helaas hebben de ouders de opgedane kennis
bij de cursus ”Omgaan met teleurstellingen” nog niet in
praktijk kunnen brengen, want tot nu toe is dit team na
2 kampioenschappen en 4 speelronden nog ongeslagen.
Met bekende (DES-) namen als: Melenboer, Poorte, Bonte,
Harmsen, Smink, Zuidema, Van Dijken en Fransen bent u
iedere zaterdagmorgen verzekerd van een spannende pot
voetbal.
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ER MOCHT WEL WAT MEER
AANDACHT KOMEN VOOR
HET DAMESVOETBAL
Opgegroeid als ”paardenmeisje”, maar ook in het bezit van een groot voetbalhart. Als speelster van DES VR2
voelde Renate Melaard, 22 jaar, zich geroepen om het damesvoetbal bij DES een impuls te geven. Er was nog wel
terrein te winnen, vond ze. En dus besloot ze zich aan te sluiten bij de Technische Commissie. Uiteraard is ze ook
wekelijks op de velden te vinden. Vol passie en ambitie.
Vanwaar de keuze voor voetbal?
”Ik heb jarenlang paardgereden en heb een eigen paard
gehad, maar op een gegeven moment wilde ik graag een
teamsport gaan doen. Ik miste het contact met anderen. Ik
voetbalde op de basisschool altijd al met de jongens mee,
dus besloot ik op mijn 14e op voetbal te gaan. Ik ben bij de
meisjes begonnen, in de D. We hadden een vast team toen.
Uiteindelijk kwamen we bij de dames terecht en toen is het
team helemaal uit elkaar gehaald. Ik kwam in DES VR2 en
dat is een heel leuk team, gezellig. We willen natuurlijk heel
graag winnen, maar plezier staat voorop.”

Hoe ben je bij DES terechtgekomen?
”De keuze voor DES was eigenlijk niet meer dan logisch.
Mijn broertje voetbalde namelijk al bij DES en mijn ouders
wonen naast Sportpark Gagelman.”

Hoe staan jullie ervoor in de competitie?
”DES VR2 doet het eigenlijk heel erg goed. We staan op dit
moment derde. De eerste plek is helaas niet meer haalbaar,
maar de tweede plek zou wel heel mooi zijn. Dus daar gaan
we voor. Ik denk dat we daarmee iedereen wel hebben verrast, dat was vooraf
niet verwacht.”

Waarom besloot je lid te worden van de
Technische Commissie?

Technische Commissie was er ook niemand meer die zich
speciaal met het damesvoetbal bezighield, dus de timing
was perfect.”

Waar zijn jullie mee begonnen?
”We hebben als eerste gezocht naar een nieuwe trainster
voor de dames. Ook hebben we gekeken naar het functioneren van de andere trainers en alles in kaart gebracht.”

En hoe ziet jullie rol er verder uit?
”Helaas heeft Marieke zich onlangs uit de damescommissie terug moeten trekken. Ik ben nu dus het enige aanspreekpunt. Als er problemen zijn kunnen trainers, leiders
en speelsters bij mij komen. Denk bijvoorbeeld aan een tekort aan speelsters op de zaterdag. Ik ga dan kijken naar
mogelijkheden om bij andere teams speelsters te lenen.
Ik probeer de zaken zo goed mogelijk voor ze te regelen.
Mocht er een lezer zijn die deze rol aanspreekt, of ken je
iemand die hier heel geschikt voor zou zijn, dan roep ik diegene hierbij op om zich aan te melden voor de damescommissie. Alle hulp is welkom.”

Alle hulp
is welkom

”Ik vond dat er wel wat meer aandacht
mocht komen voor het damesvoetbal. Ik
had het gevoel dat we soms een beetje werden vergeten.
Ook merkte ik dat het niveau de afgelopen jaren bleef steken. Daar wilde ik eigenlijk wel wat aan doen. Kijken of we
het niveau naar en hoger plan konden tillen. En toen zei
Marieke Heerdink, speelster van DES VR1, dat ze dat wel
samen met mij wilde doen. Zo is het ontstaan. Binnen de

Is er regelmatig overleg?

”Ja, zo hadden we laatst nog een vergadering met alle trainers en leiders van de
meisjes en dames. Maar ik heb ook overleg met Ronald Scholten en de andere
commissies van de jongens- en herenafdeling. Verder voer ik individuele gesprekken met trainers en leiders.”

Wat is de insteek van die gesprekken?
”Insteek is om te kijken hoe het gaat met het team. Loopt
het allemaal zoals het zou moeten? Zijn er vragen? Kan ik
ergens mee helpen?”
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Heb je het idee dat er veel knelpunten zijn op dit moment?
”De MO15-1 loopt allemaal wel. Daar zitten 2 heren, Jacco en Savio, die al jarenlang aan dat team verbonden zijn
en zij doen het gewoon hartstikke goed. Het is een hecht
team van vriendinnen, die al lang met elkaar samen spelen.
Maar er zijn wel wat personele problemen. Zo zijn we bij de
MO13-1 per direct op zoek naar een nieuwe train(st)er, die
ook volgend seizoen wil blijven trainen. Ook zoeken we een
keeperstrainer voor de meisjes en dames.”

Is het moeilijk om trainers en leiders te vinden?
Daar kan ze heel kort over zijn: ”Ja, heel moeilijk.”

Waar ligt dat volgens jou aan?
”Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat het om damesvoetbal gaat. Meisjes en dames hebben nou eenmaal
een andere aanpak nodig dan de heren en jongens. Je moet
als trainer en leider goed weten hoe je daarmee om moet
gaan.”

Hoe ziet het er qua trainers en leiders uit voor volgend
seizoen?
Renate: ”Dat wordt nog een hele puzzel, waar ik me de komende tijd mee bezig ga houden.”

Wat zijn de ambities voor het damesvoetbal bij DES?
”Het doel met DES VR1 is om naar de 3e klasse te gaan. Op
dit moment spelen ze nog 4e klasse en we roepen al een
paar seizoenen dat we een klasse hoger willen. Daarvoor is
het noodzakelijk om kampioen te worden en dat is helaas
nog niet gelukt. Vorig jaar zijn ze 2e geworden en kwamen
ze dus net tekort. Met een nieuwe trainster moet het volgend seizoen dan toch echt gaan gebeuren. DES VR1 is ons
prestatieteam. DES VR2 speelt op dit moment 5e klasse
en we zouden graag zien dat ook zij een stap naar boven
maken.”

Hoe vaak trainen de dameselftallen?
”DES VR1 en DES VR2 trainen samen, 2x per week, onder
leiding van Gerrit Timmermans en assistent-trainster Belinda Poelakker. Belinda was trainster van MO19-1, maar
dit team is onlangs opgeheven. We hebben Belinda vervolgens gevraagd of ze het leuk zou vinden om bij DES VR2 te
komen.”

Waarom is het MO19-team opgeheven?
”Door een tekort aan speelsters. Ze waren vaak precies met
11. Er waren veel blessures en meiden konden niet komen
omdat ze moesten werken. Dan moet je op een gegeven
moment een keuze maken. Wij hebben daarom besloten
het team op te heffen en de meiden die graag wilden blijven
voetballen zijn aangesloten bij DES VR2. Voor het komende
seizoen gaan we de indeling opnieuw bekijken.”
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We moeten laten
zien dat we een
leuke club zijn, dat
we veel organiseren
Hoeveel meisjes en dames zijn lid van DES?
”Bij de dameselftallen hebben we 35 leden. MO13-1 bestaat uit 12 leden, MO15-1 kent 15 leden. MO17 hebben
we niet en MO19 is dus recent opgeheven. We hebben
daardoor een hele grote kloof tussen de meisjes- en de damesafdeling, wat natuurlijk heel erg zonde is. En nieuwe
aanwas is er ook nog niet echt. Dat blijkt toch wel lastig te
zijn.”

Zijn er plannen om nieuwe leden te werven?
”Op dit moment zijn er geen concrete plannen. We hebben wel met elkaar besproken dat we volgend seizoen op
dit gebied wat willen gaan doen. Denk bijvoorbeeld aan
schoolvoetbal en evenementen organiseren. Vorig jaar is
bijvoorbeeld een meidendag georganiseerd, maar daar is
jammer genoeg niet heel veel uitgekomen. Daar kwamen
vooral meiden naartoe die al lid zijn van DES. Dat is ontzettend leuk en daar zijn we blij mee, maar we willen natuurlijk
ook nieuwe meiden bij DES aan het voetballen krijgen. Dat
is een agendapunt voor het komende seizoen.”

Qua teamsport in Nijverdal zou je denken dat voetbal
toch best mogelijkheden heeft?
”Ik denk zelf dat het bij meiden heel belangrijk is waar hun
vriendinnetje speelt. Waar dat vriendinnetje speelt, daar
gaan zij ook naartoe. Van die vriendinnetjes moeten we
het ook hebben. We moeten laten zien dat we een leuke
club zijn, dat we veel organiseren en dan hopen dat ze ook
daadwerkelijk bij de club komen. MO15-1 is vorig jaar kampioen geworden, dat spreekt natuurlijk wel aan.”

Is er toekomst voor het damesvoetbal bij DES?
”Ik denk het wel. We hebben heel goede meiden, waar we
verder op kunnen bouwen. Het zou natuurlijk mooi zijn als
de selectie wat breder wordt, zodat we afwezigheid door
ziekte, werk, kinderen etc. op kunnen vangen.”

Wat zijn de bedreigingen voor het damesvoetbal bij
DES?
Renate: ”We hebben op dit moment geen MO17-elftal en
sinds kort dus ook geen MO19-elftal meer. Daardoor is het
gat tussen de MO15-1 en de dameselftallen best wel groot.
De meiden die op dit moment in DES VR1 en in DES VR2
voetballen worden de komende jaren natuurlijk ook ouder

en er gaan mogelijk andere zaken in hun leven spelen die
voorrang krijgen op het voetbal. Dus daar moeten we aan
werken.”

Wat worden de speerpunten voor komend seizoen?
”Als eerste een goede trainster die de dameselftallen opnieuw gaat indelen en daarbij heel prestatiegericht gaat
kijken. Verder aandacht besteden aan zowel DES VR1 als
DES VR2. DES VR2 moet er niet bij gaan hangen. Voor beide
teams is de ambitie om een klasse hoger te gaan spelen.
Dat is immers wat je wilt, zo hoog mogelijk voetballen. Bovendien is dat positief voor de uitstraling van DES naar buiten toe. Dan gaat men zien dat DES een goede club is om
bij te voetballen. Er is dit seizoen een speler-volgsysteem
geïntroduceerd bij DES. Dat gaan we volgend seizoen bij de
meisjes en dames ook oppakken.”

Tot slot, hoe hoop je dat het damesvoetbal bij DES er
over 5 tot 10 jaar uit ziet?
”Dan hoop ik dat we een sterk, prestatiegericht eerste dameselftal hebben dat in de 3e klasse voetbalt. DES VR2
voetbalt dan hopelijk in de 4e klasse. En het zou mooi zijn
als we dan meer meisjesteams hebben. Dat we betere
doorstroom hebben, wat ervoor zorgt dat we een goed DES
VR1 op kunnen stellen. Van de jeugd moeten we het hebben.”

Naam:
Leeftijd:
Beroep:

RENATE MELAARD

22 jaar
Student, laatste jaar
PABO, 2 dagen zelfstandi
g voor
de klas op een basisschoo
l in Heino,
in groep 6. Daarnaast dive
rse
oppasbaantjes en werkza
am bij
De Wilgenweard.
DES-lid sinds: 2009
Elftal:
DES VR2

Van de jeugd moeten
we het hebben
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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.

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

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

van de velden:
DES JO9-2

komende tijd flink aanpoten worden in deze klasse; er zijn
enkele sterke tegenstanders nog te bestrijden. Uitdaging
genoeg dus!
Met veel plezier blijven trainen en samen met veel passie
strijden in de wedstrijden wordt ons motto de komende
tijd. We gaan er een mooi seizoen van maken.

De voorjaarscompetitie is al enkele wedstrijden oud. Het
team van 9 jongens en 1 meisje dat sinds vorig jaar al samenspeelt, is met wisselend succes begonnen. Van de 3
wedstrijden werden er 2 dik verloren, beide geflatteerd,
maar toch. Ook werd er dikverdiend en met veel passie
gewonnen van de Zweef JO9-3. Hiermee staan we onder
in de middenmoot en kunnen we aanstaande zaterdag
tegen Heracles de punten goed gebruiken.
Aan de inzet zal het niet liggen: er wordt twee keer per
week flink en met veel plezier getraind onder enthousiaste leiding van Max Fransen en Twan Mensink.
We hebben gelukkig ook twee goede keepers, dus zelfs als
er één geblesseerd is kunnen we dat opvangen. Het zal de

van de velden: DES JO11-3
...Een (h)echt vriendenteam….
Even voorstellen: In het doel onze rots in de branding Ian
Ekkelkamp, klein van stuk, maar in rap tempo groeiend in
zijn daden. Door de solide achterhoede met Gijs Jansen als
rechtsback en Joren Kamp op links wordt de tegenstander
weinig ruimte gegund en worden de ballen snel heroverd.
Op het middenveld maken Tijmen Waanders, Thijs van

der Steege en Aaron Scholten de dienst uit. Opkomend
zijn deze drie een gevaar voor de defensie van de tegenstander, waardoor menig doelpunt valt.
Achter de spitsen duikt vaak Thije Meulenbelt op. Befaamd
om zijn harde schot weet ook hij soms het net te vinden.
Onze ene spits, Levi Kelder, een ware kwelling voor de tegenstander, heeft al vele mooie goals op zijn naam staan.
De andere spits, Lars Dümmer, lijkt soms wat onzichtbaar,
maar slaat op onverwachte momenten genadeloos toe en
pikt zo ook z’n goaltjes mee.
In de najaarscompetitie is dit team in de 3e klasse in de
onderste regionen geëindigd. Maar in de 4e klasse voorjaarscompetitie staan de mannen tot nu toe op een mooie
4e plaats. Mede de verdienste van de trainers Bjorn en
Guus, bijgestaan door de leiders Marco en Hajo.
Wilt u een keer fris en enthousiast voetbal zien?
10.00 uur is de aanvangstijd van onze thuiswedstrijden!
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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

OP HET GEBIED VAN DRANK BENT U
BIJ ONS TREFZEKER!

Trotse sponsor van DES en
Uw specialist in dranken:

Ruim assortiment wijn

Meer dan 160 soorten speciaalbier

Meer dan 280 soorten whisky
MAXIMASTRAAT 10 NIJVERDAL. BIJ BESTEDING VAN 25 EUOR KRIJGT U VAN ONS EEN UITRIJKAART VAN DE PARKEERGARAGE.

Samenlopen en
stilstaan
De Evenementenweide ligt er verlaten bij. In de verte wordt
er fanatiek gehockeyd, terwijl het gras wacht op de eerste
lentestralen om te groeien. Dit is in juni het decor voor de
Samenloop voor Hoop. Jan Schutten, Werner Mensink en
Joost van Egmond staan op de sintelbaan. Jan blikt vooruit:
”Het is een zeer ambitieus evenement, een 24-uurs estafette om geld op te halen voor het KWF. Om de gehele baan
komen in de avond zakken te staan met daarin lichtjes. Ik
verkoop de zakken; de mensen kunnen er een boodschap
op schrijven om zo de lopers te steunen. Zelf ben ik anderhalf jaar geleden mijn vrouw verloren aan kanker. Dit
is mijn manier om iets terug te doen voor de mensen die
mij gesteund hebben. Ik weet wat de ziekte met zich meebrengt, daarom wil ik de lopers en de organisatie steunen.
Bertha was drie jaar ziek voor ze overleed, een moeilijke
tijd. Mijn dochter kwam donderdags
met een formulier van dit evenement
en zonder erover na te hoeven denken
heb ik me vrijdags meteen opgegeven.”
Joost van Egmond en Werner Mensink
zitten in de organisatie van het evenement: ”. Het is een initiatief van het

KWF: op meerdere plaatsen in het land lopen teams een
24-uurs estafette. De teams halen geld op voor deze dag
en vullen een marktkraampje op het middenterrein. Het
evenement is ook erg gezellig”, vertelt Werner. ”Natuurlijk
heeft het evenement een lading door de vele vervelende
ervaringen. Er is zelfs een stiltehoek om even bij te komen

Op 24 en 25 juni wordt op de
Evenementenweide de SamenLoop
voor Hoop georganiseerd
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van de emoties als dat nodig is. Maar deze dagen draaien
vooral om aandacht te vragen en een gezellig en hoopvol
evenement te hebben.” Joost vult aan: ”Wij steunen Jurgen
Kruiper, een van de initiatiefnemers van dit evenement.
Zijn moeder is toen hij in de eerste klas van de middelbare
school zat overleden aan de gevolgen van kanker. We hebben niet getwijfeld om Jurgen te steunen om deze bijzonder dag mogelijk te maken.” Joost heeft een ondersteunende rol bij de financiën. ”Hopelijk kunnen we na de laatste
ronde om 14:00 het bedrag bekendmaken.” Werner heeft
als taak om mensen te werven om te participeren. ”Ik ga
de sportverenigingen langs om het evenement op de kaart
te zetten. Dat is best lastig: veel verenigingen worden al
veelvuldig benaderd, waardoor ze keuzes moeten maken.
Uiteindelijk gaat het om het doel, het samen lopen naast en
met elkaar. Juist de saamhorigheid en het contact maken
het bijzonder. Het evenement wordt geregeld door vrijwilligers in commissies: ook bijzonder om aan mee te werken.
De actie staat in het teken van gezelligheid; er zijn niet
alleen tranen met tuiten. Er wordt gezongen en gedanst,
maar ook zijn er momenten van bezinning en saamhorigheid. Iedereen mag gewoon langskomen om te kijken, de
markt te bezoeken, of een drankje te doen.”

De actie staat
middenin de
samenleving en
is aangrijpend
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”De actie staat middenin de samenleving en is aangrijpend”, vertelt Jan. ”Vorige week was ik aan het kaarten in
het Centrum. Aan tafel zit iemand wiens vrouw momenteel
een kuur ondergaat, en waar hij de afspraak mee maakt om
eens te praten. De barvrouw blijkt haar zus te hebben verloren aan de ziekte… dan komt het allemaal weer dichtbij.
Dit geef aan hoeveel families er mee te maken hebben. Dat
grijpt aan en daar wordt ook bij stilgestaan tijdens de Loop.
Zo zijn er eregasten: personen die kanker hebben of hebben
gehad worden in het zonnetje gezet. Ze lopen bijvoorbeeld
mee met de fakkeloptocht en met de openingsronde.” Joost
sluit hierbij aan: ”Ook tijdens de loop wisselen mensen ervaringen uit. Hierdoor kunnen waardevolle contacten worden gelegd en belevenissen gedeeld. Er is een mevrouw die
de hele estafette in haar eentje loopt. Ongelooflijk. Ik ben
benieuwd naar haar motivatie.”
Natuurlijk moet er ook geld opgehaald worden, al loopt de
verkoop van de lichtzakken voor Jan nog niet denderend.
”In oktober heb ik ze al gekregen, wat erg vroeg was. Nu wil
ik meer aandacht aan de verkoop besteden. Zo’n lichtzak
is vooral een symbolisch gebaar, zo zou ik er een foto van
mijn vrouw op kunnen plakken. Ik heb mijn kleinkinderen er
allemaal een gegeven met Sinterklaas. Die mogen ze versieren om zo ook op een eigen manier ermee bezig te zijn.
Ook voor elke lezer heb ik een zak… voor slechts vijf euro.”

Matthijs Fransen
Deze actie verbindt, is mooi en heftig
tegelijk. Met een groep organiseerden
we kerkdiensten. Dit doen we inmiddels niet meer, maar de naam ‘Connect’ is nog wel van toepassing. Eén
van de groepsleden heeft kanker gehad. Mede dit deed ons besluiten om
ons aan te melden. Eigenlijk per toe-

Onder de noemer ‘Connect’
organiseerden we kerkdiensten,
Dit is inmiddels gestopt
val, maar wel verbindend. Via social
media en filmpjes heb ik al wat beelden gezien van het evenement zelf.
Met name naar de avond en nacht kijk
ik uit, maar ook naar de stiltes en goede gesprekken. Tot die tijd zijn we fanatiek met acties. Zo heeft Annemiek

Völkers kaarten ontwikkeld rondom
dit thema. Iets wat er eigenlijk nog
helemaal niet was! Deze en andere
acties zijn terug te vinden op onze
Facebookpagina.

Adriaan Harmsen
Ik heb de ziekte nooit van dichtbij meegemaakt. Het is in die zin anders dan
toen ik me voor Alp D’Huzes inzette. Ik
doe het samen met mijn team voor de
mensen die wel in die situatie zitten.
We zijn met veertien. Enorm bijzonder
wat er gebeurt als je in teamverband
actie voert. Over deze actie is geen

uitleg nodig, merken we ook met de
acties. We verkopen paaseitjes en
hebben al duizend zakjes verkocht!
Ook organiseren we een spinningmarathon en kijken we uit naar juni. Het
is nog een beetje een verrassing wat

er gaat gebeuren. De eerste ronde met
de ‘survivers’ moet heel bijzonder zijn
en de kaarsenceremonie moet ook indrukwekkend zijn. Tot die tijd gaan we
er nog vol voor.
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Inge Fransen
Met de openingsronde, waar ‘survivers’ meelopen, doe ik niet mee. Vijfeneenhalf jaar geleden is er kanker bij
me geconstateerd, waar ik van genezen ben. Maar deze loop doe ik niet
voor mezelf. Juist het ‘samen’-gedeelte in de Samenloop vind ik mooi: met
saamhorigheidsgevoel iets kunnen
betekenen voor anderen. Ik voelde me
door mijn gezin en omgeving enorm
gesterkt toen ik ziek was. Ik ben er
goed van afgekomen, maar mijn moeder en de vader van Jan-Wout zijn

er bijvoorbeeld wel aan overleden.
Ik weet daarom wat saamhorigheid
kan betekenen. Het doel staat daarbij
voorop, en niet ik. Ik sta liever niet in
het middelpunt, al wil ik me wel graag
inzetten. Ik merk dit ook in mijn omgeving: al zo’n vijftig mensen die ik op
de hoogte hield via de mail toen ik ziek
was hebben nu een kaarsenzak gekocht. Wat een betrokkenheid! Ook
op mijn basisschool is er een stukje uit
het zendingspotje gereserveerd voor

INFORMATIE
Samenloop voor Hoop Nijverdal
24 en 25 juni 2017
24-uurs wandelestafette.

Arnold Titsing
De burgermeester is ambassadeur
van de Samenloop en deed een oproep tijdens de nieuwjaarsreceptie. Ik
stond daar met een paar collega’s. We
keken elkaar aan en besloten spontaan om mee te doen. We heten ‘De

de Samenloop. Ook op die manier is
er aandacht en bewustwording. De
dag zelf wordt bijzonder. In de avond,
als de kaarsenzakken en fakkels het
parcours verlichten, lijkt het me best
confronterend en emotioneel, dat kan
ik moeilijk inschatten. Dit maakt het
spannend, maar gelukkig doen we het
samen.

Snelle Ambtenaars’. Door de acties
intern te houden laten we zien dat de
Gemeente ook erg gemotiveerd is. De
grote dag wordt spannend, het kan
emotioneel worden: iedereen kent wel
iemand met de ziekte. Dat geldt ook

FACEBOOK
SamenLoop voor hoop Nijverdal,
ook voor locatie en data van
de infoavonden.

voor mij. Maar juist daarom steunen
we dit initiatief.

van de velden: DES JO9-4
DES JO9-4 is een enthousiast team dat bestaat uit Wen
van Dijk, Jurre Waanders, Chander Gort, Levi Minkjan, Joost
Wegerif, Jochem Gerritsen Mulkes , Yorick Baan, Luuk van
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Keulen en Thijmen Poelakker. Na de winterstop kwamen
vanuit de mini’s ook Kenji Hollak en Kai van Keulen het
team versterken. Twee goede aanwinsten voor het team!
De trainingen worden verzorgd door Roan de Vos en Marty Poelakker. Tijdens de wedstrijden zorgen Jan Baan en
Marty Poelakker voor de begeleiding.
We begonnen het seizoen met een keurige 2e plek in de
bekercompetitie. Er werden twee dikke overwinningen
behaald, maar helaas was Hellendoorn JO9-4 net iets te
sterk voor ons. De najaarscompetitie sloten we af met een
mooie 5e plek. Uit 11 wedstrijden werden 16 punten behaald. In de loop van de competitie werd wel duidelijk dat
er nog veel potentie in dit team zit, maar dat we daar zeker
ook nog hard aan moeten werken. De voorjaarscompetitie
zijn we helaas niet zo goed begonnen. Na 4 wedstrijden
zijn er jammer genoeg nog geen punten behaald. Uiteraard gaan we ons stinkende best doen om hier verandering in te brengen!

Activiteitenkalender
29-04-2017
11-05-2017
19-05-2017
20-05-2017
10-06-2017

Medewerkersavond
Sponsoravond m.m.v.
van Jan Mensink,
toegankelijk voor alle
DES-leden
Nacht van Gagelman
(JO11/ JO13/MO13)
Seizoensafsluiting (JO
7/JO9/JO11)
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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

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

Redactie InVorm
uitgeroepen tot
vrijwilligers
van het jaar
Elk jaar reikt de supportersvereniging DES tijdens de
nieuwjaarsreceptie de prijs ‘Vrijwilligers van het jaar’ uit.
Deze keer viel de eer te beurt aan… de redactie van InVorm! Vol trots namen de aanwezige leden de ‘Rineke
Titsing Bokaal’ in ontvangst en gingen ze op de foto met
de naamgeefster.
Dat InVorm goed wordt ontvangen blijkt wel uit de vele
positieve reacties. Na iedere editie stromen de complimenten binnen. Het doet ons goed dat zoveel leden genieten van dit prachtige magazine. Vooral de interviews
en de verhalen over de

rijke geschiedenis van onze vereniging blijken graag gelezen stukken. Maar hoe komt het InVorm nu tot stand? We
maken graag van de gelegenheid gebruik om u een kijkje
achter de schermen te gunnen.

”Magazine!” klinkt
het quasi bestraffend
uit meerdere
kelen tegelijk
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Het is donderdagavond. Het magazine ligt nog
niet bij u op de deurmat, of de redactie is alweer druk aan de slag met de volgende editie.
Ideeën voor artikelen worden gespuid, waarbij
geen enkel voorstel naar de prullenbak wordt
verwezen. ”Magazine!”, klinkt het quasi bestraffend uit meerdere kelen tegelijk, als iemand per ongeluk en uit macht der gewoonte
het woord ‘clubblad’ in de mond neemt. De
sfeer zit er altijd goed in tijdens de vergaderingen en dat komt de creativiteit zeker ten
goede.

Het magazine ligt
nog niet bij u op de deurmat,
of de redactie is alweer
druk aan de slag met de
volgende editie

Langzaam maar zeker krijgt het magazine vorm. Ook de
vaste items, zoals ‘van de velden’ en ‘sponsor in beeld’
krijgen een plaatsje en worden aangevuld met interviews
met leden, commissies en sponsoren. Als ook de laatste
pagina gevuld is, worden de taken verdeeld en kunnen redactieleden aan de slag. Afspraken voor interviews worden gemaakt, fotografen worden geregeld en de laptops
worden opengeklapt. Veel tijd om de artikelen te schrijven
is er niet. De deadline nadert met rasse schreden, want
vier weken voor het verschijnen van InVorm moeten de
artikelen ingediend zijn voor de taalkundige controle.
Als twee weken later ook de eindcontrole heeft plaatsgevonden gaan de stukken naar Drukkerij Ponsteen. Daar

wordt de opmaak gedaan en na een laatste check van de
drukproef volgt de definitieve ‘go’. De magazines rollen
van de persen en de bezorgers gaan op stap.
En dan is het weer donderdagavond. Het magazine ligt
nog niet bij u op de deurmat, of de redactie is alweer druk
aan de slag met de volgende editie. Ideeën worden gespuid, maar we merken dat we wel een nieuwe, frisse inbreng kunnen gebruiken. Vandaar ook onze oproep elders
in dit blad. Vind je het leuk om te schrijven? Wil je graag
iets doen voor onze prachtige vereniging? Meld je dan
aan! Het kost niet veel van je tijd en….. je mag je de rest
van dit jaar ook nog eens ‘vrijwilliger van het jaar’ noemen!
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Commissie in Beeld: Accommodatiebeheer

Wat mooi is, moet
mooi blijven
Wie regelmatig televisiekijkt, kent deze reclameslogan ongetwijfeld. Het slaat in deze ook op onze prachtige thuisbasis op sportpark Gagelman. Een accommodatie waar
menig speler, supporter of begeleider van een bezoekende vereniging wellicht een tikkeltje jaloers op is. Helemaal
na de verbouwing is ons onderkomen, dat durf ik gerust
te stellen, één van de mooiste in
onze omgeving. De ligging van
het hoofdveld, omringd door bomen, de kantine met een schitterend dakterras en daaronder
de vernieuwde kleedkamers.
Ook de binnenkomst is fantastisch: het DES-logo in het straatwerk, de ruime entree met de
trap naar boven en dan die huiselijke kantine. In mijn ogen
niet meer dan logisch dat sommige voetballers op donderdag of zaterdag net iets later thuis zijn dan gepland.
De accommodatie van DES voelt als thuis, dus waarom
zou je daar weggaan?

Maar goed, terug naar de allereerste zin van dit stuk: ‘Wat
mooi is, moet mooi blijven’. Dit is meteen ook de kerntaak
van de Accommodatiecommissie, bestaande uit Evert ter
Steege, Bertho van Petersen, André Dekker en Henri Top.
Een viertal heren, ieder met eigen kwaliteiten vanuit hun
werk, die er samen voor zorgen dat de accommodatie veilig is en in goede conditie blijft.
De commissie is in deze samenstelling na afloop van de vorige
verbouwing geïnstalleerd. Bertho: ”In het verleden kwamen
alle vragen en opmerkingen over
onze accommodatie bij het bestuur binnen. Om alles wat meer
te structureren is deze commissie -die is ontstaan vanuit de bouwcommissie tijdens
de verbouw van ons clubhuis- geïnstalleerd. Nu kunnen
mensen voor vragen en opmerkingen over onze accommodatie terecht bij deze commissie en wordt het bestuur
ontlast.”

Ons onderkomen
ligt op een
geweldige plek
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Takenpakket

De commissie is bezig met
het opstellen van een
MeerJarenOnderhoudsPlan

Binnen de Accommodatiecommissie is er geen
vastomlijnd takenpakket. Wel heeft iedereen
zijn eigen kwaliteiten. Zo heeft bijvoorbeeld
Henri het meest verstand van de technische
installaties, lopen de meeste zaken op bouwkundig vlak via André, heeft Bertho veel contacten met mensen binnen de club die al van
alles doen rondom de accommodatie en heeft hij vanuit
zijn werk de nodige contacten met de gemeente. Evert
weet weer veel van duurzaamheid en het opstellen meerjarenprogramma’s.
Afhankelijk van storingen, die gelukkig niet vaak voorkomen, geplande acties of vervangingen, komen de heren
ongeveer eens in de zes weken bij elkaar.

Onderhoudsplan
Evert, Bertho, André en Henri zijn zeer content over de
manier waarop ‘hun’ accommodatie erbij ligt: ”Ons onderkomen ligt op een geweldige plek, dicht bij het dorp en in
de bossen. We beschikken over een erg gezellige kantine
met een prachtig dakterras, dat mooi uitzicht biedt op ons
hoofdveld. Daarnaast beschikken we sinds de verbouw
ook over een lift, waar veel mensen om gevraagd hebben.
Deze lift is mede met de gelden vanuit de Club van 100
en een bijdrage van de Supportersvereniging tot stand
gekomen.” De accommodatie ligt er inderdaad prima bij.
Op korte termijn moet echter wel de dakbedekking van
de kantine vervangen worden. Deze is, na technisch onderzoek, namelijk erg slecht gebleken. Op het dak ligt een
flink pak grind dat begroeid is met mos, waardoor het water niet goed weg kan. Bertho: ”Ons plan is om alle grind
eraf te halen, het dak goed schoon te maken, isolatieplaten aan te brengen en dan nieuw dakleer te plaatsen.
Momenteel zijn we bezig met het opvragen van offertes
en het in beeld brengen van de totale kosten. Deze klus
willen we graag nog voor de zomervakantie uitvoeren.”
De commissie is daarnaast bezig met het opstellen van
een MJOP (MeerJaren OnderhoudsPlan) om inzichtelijk te
krijgen wanneer iets aan vervanging toe is. Het voordeel
hiervan is dat het inzicht geeft in de te reserveren financiële middelen. Op basis van het MJOP kunnen er gericht
offertes aangevraagd worden en kan er gekeken worden
of er eventueel leden zijn die iets voor de accommodatie
kunnen betekenen, om op die manier de kosten te drukken. Evert: ”Bijkomend voordeel van een onderhoudsplan
is dat we in staat zijn om tijdig deze werkzaamheden in te
plannen en om bewuste keuzes te maken op het gebied
van verduurzamen van onze accommodatie. Bij de energietransitie die nu gaande is, kan een vereniging als DES
niet achterblijven. Het biedt ons de mogelijkheid de accommodatiekosten verder omlaag brengen, hetgeen ten
goede komt aan onze vereniging.”

Op de vraag of er zaken zijn waar in de nabije toekomst
nog meer aandacht aan besteed moet worden zijn de heren ook duidelijk: ”We moeten ons meer richten op het
energieneutraal krijgen van het gebouw. Zonnepanelen
zijn hierbij zeker het onderzoeken waard, omdat het misschien zelfs wel een winstsituatie kan opleveren. Dergelijke investeringen zouden bijvoorbeeld gerealiseerd kunnen worden door goede initiatieven als de Club van 100.”
Ook zijn er plannen om het oude Vuttershok eens goed
aan te pakken, een keer helemaal leeg te halen, weer opnieuw in te richten, te voorzien van nieuwe (trespa) boeien die er al via een sponsor liggen en om er een nieuwe
schuifdeur te plaatsen. André: ”Er liggen daar veel spullen
die niet (meer) gebruikt worden. We hebben het idee dat
er veel weg kan en dat de ruimte veel efficiënter gebruikt
kan worden.”
Als het aan Henri ligt worden de borstels bij de entrees
van de kleedkamers binnenkort vervangen, zodat het
zand/modder minder in de kleedkamer komt ”Nu maken
sommige mensen de schoenen soms zelfs onder de douche schoon, waardoor uiteraard het doucheputje verstopt
raakt.”
Kortom; met de heren van de Accommodatiecommissie is
de staat van ons onderkomen, waar we met elkaar zo ontzettend veel plezier aan beleven, zowel op de lange als de
korte termijn gewaarborgd. Daarmee komen we weer bij
de allereerste zin van dit artikel: ‘Wat mooi is, moet mooi
blijven!’

Als mensen opmerkingen of ideeën hebben over
onze accommodatie, dan kunnen zij die melden
via het e-mailadres: onderhoud@vvdes.nl.
Uiteraard kunnen leden met vragen en opmerkingen altijd terecht bij één van de mensen van de
Accommodatiecommissie.
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wijnproeverij
Op vrijdag 10 maart organiseerde de Supportersvereniging een wijnproeverij. In totaal waren er 26 deelnemers.
Jan Hut was als gast uitgenodigd, omdat hij vrijkaarten
had gewonnen bij het Rad van Fortuin tijdens het wildvleesfeest.
Nadat iedereen welkom was geheten, werd Martijn Alberts voorgesteld. Martijn is samen met zijn vrouw Erica
eigenaar van het Wijn- en Whiskyhuis in Nijverdal. Sinds
dit seizoen zijn ze sponsor van DES en ook de leverancier
van onze wijnen.
Martijn had voor de avond wijnen geselecteerd van één
wijnhuis, en wel het Italiaanse wijnhuis Farina. We begonnen met 'bubbeltjes', gevolgd door 2 witte wijnen. Tussen het proeven door vertelde Martijn over de totstandkoming van het wijnhuis Farina. Ondertussen werden
de hapjes die we gemaakt hadden geserveerd. Uiteraard
waren de hapjes allemaal Italiaans (met uitzondering van
een Spaanse worst).
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Na genoten te hebben van de witte wijnen kregen we een
rosé voorgezet. Na deze rosé mochten we nog 3 rode wijnen proeven. Onder het genot van deze rode wijnen legde
Martijn het gehele proces van wijn maken uit.
Dat de keuze voor het wijnhuis Farina een goede was,
bleek wel na afloop. Tegen een leuke korting konden flessen gekocht worden en daar werd dankbaar gebruik van
gemaakt.
De reacties na afloop waren erg leuk. Zo hoorden we: "Erg
leuk, dit soort dingen moeten jullie vaker doen"; "Ik dacht
dat ik al veel van wijn wist, maar ik heb toch weer bijgeleerd"; "Lekkere wijn, lekkere hapjes en goede uitleg"; "Gewoon gezellig".
We danken alle deelnemers en uiteraard Martijn Alberts
dat zij van deze avond een succes hebben gemaakt.
Supportersvereniging DES.

Wij een bord,
jij een bon!
Wil jij een tegoedbon van 50 euro verdienen? Dan moet je zeker even doorlezen. De sponsorcommissie heeft
iets nieuws bedacht voor het werven
van nieuwe sponsoren. Ons doel is
om het gehele hoofdveld rondom vol
te krijgen met reclameborden.
De actie luidt als volgt: elk lid van vv
DES dat een sponsor voor een reclamebord aandraagt, wordt beloond
met een tegoedbon. Je ontvangt een
bon van maar liefst 50 euro die je kunt

besteden bij Intersport Ramon Zomer
in Nijverdal. Dus kijk in je omgeving,
bij je buren, familie, school, vrienden
of op je werk naar extra sponsoren of
andere mogelijkheden om de club te
steunen.
Jullie hulp is mooi meegenomen en
wij vragen iedereen om eens rond te
kijken naar mogelijke sponsoren voor
de mooiste voetbalclub van Nijverdal. De sponsorovereenkomst heeft
een duur van minimaal 3 seizoenen.

Een sponsor kan al een reclamebord
laten plaatsen vanaf 175,- euro per
jaar (excl. BTW). Heb je een sponsor
gevonden, of zijn er vragen, stuur dan
een e-mail naar de sponsorcommissie van vv DES: sponsorzaken@vvdes.nl
Zodra de deal met de nieuwe sponsor rond is, ontvang je de tegoedbon.
Dus: wij een bord, jij een bon!

51

kort nieuws:
Rabo Clubkas
Campagne.
Jouw stem is
geld waard!

Gratis WiFi

Rabobank Noord en West Twente draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert
zij de Rabo Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen
en stichtingen. Rabobank Noord en West Twente stelt
€ 125.000,- beschikbaar! Ook vv DES doet mee aan de
Rabo Clubkas Campagne!

Wat moet je doen om gebruik te maken
van WiFi?
Om gratis gebruik te maken van de WiFi moeten er wel
een aantal stappen gevolgd worden. Er moet eerst verbinding worden gemaakt met het netwerk. Dit doe je zo:

Van dinsdag 2 mei tot en met maandag 22 mei mogen
klanten van Rabobank Noord en West Twente drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De
waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van €125.000,- te delen door het aantal
uitgebrachte stemmen. vv DES ontvangt het aantal op
ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem
waard is.

Stap 1: Zoek met je telefoon of andere mobiele apparaat
naar beschikbare draadloze netwerken.
Stap 2: Je zult nu 2 netwerken zien van vv DES. Deze netwerken heten "DES_Admin" en "DES Free Wifi – NIX18".
Er moet verbinding worden gemaakt met het netwerk
"DES Free Wifi – NIX18".
Stap 3: Je bent nu verbonden met het netwerk, maar je
kunt er nog geen gebruik van maken. Bij het openen van
je internetbrowser opent de facebookpagina van vv DES.
Check in en je bent nu verbonden met het internet en je
kunt hier onbeperkt gebruik van maken.

Oproep aan alle klanten

Veel internetplezier!

Stemmen

Het is voor vv DES belangrijk om deze actie onder de
aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te
vergaren. Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie
en vrienden stemmen geven aan vv DES tijdens de Rabo
Clubkas Campagne van Rabobank Noord en West Twente.
Kijk voor meer info over de Rabo Clubkas Campagne op
www.rabobank.nl/nwt.
Alvast bedankt voor jouw steun!
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Sinds we in februari zijn overgestapt naar glasvezelinternet, hebben we besloten om het internet voor onze leden
en gasten vrij te geven. Hiervoor hebben we in de kantine
een WiFi-Spot opgehangen. Via deze WiFi-Spot kan er in
de kantine en op ons dakterras gratis gebruik worden gemaakt van het internet. Iedereen kan onbeperkt gebruikmaken van deze mogelijkheid! Gratis internet is mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Club van 100.

Pinnen in
de kantine

Sponsor jij
DES ook al?

Eind maart is er in de kantine een nieuw kassasysteem
geïnstalleerd. We beschikken over 3 kassa's. Alle kassa's
hebben een pinautomaat waarbij contactloos pinnen mogelijk is. De aanschaf van dit systeem is mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van de Rabobank en de Club
van 100. Vanaf donderdag 6 april is het systeem in gebruik genomen.

Lees verder hoe makkelijk je dat kunt doen!

Een belangrijke wijziging is dat de keukenbestellingen
vanaf nu aan de bar worden afgehandeld. Keukenbestellingen kunnen worden gedaan bij de kassa die het dichtst
bij de keuken staat.

Hoe dan?

We hopen dat veel mensen gebruik gaan maken van het
contactloos pinnen, zodat we iedereen nog sneller kunnen
helpen bij de bestelling.

Het concept is heel simpel. Bestel via de Sponsor
Kliks-pagina van vv DES bij alle bekende webwinkels waar
je normaal gesproken ook al koopt. Van alle aankopen
wordt gemiddeld tussen de 1 - 10% commissie van jouw
aankoopbedrag maandelijks aan vv DES uitbetaald! Je
betaalt hiervoor niets extra!

Wij hebben op onze website www.vvdes.nl een button
aangemaakt waarmee je direct op de SponsorKliks-pagina van vv DES uitkomt. Meer dan 200 bedrijven zijn inmiddels al aangesloten, waaronder Bol.com, MediaMarkt,
HEMA, Zalando, Wehkamp, C&A, Coolblue, Thuisbezorgd.
nl, Booking.com en nog veel meer gerenommeerde bedrijven. Koop je via de SponsorKliks-button op onze website,
dan sponsor je daarmee direct de club. Het kost je verder
dus niets, zelfs geen moeite. Ook je normale voordelen bij
een bepaalde site blijven gewoon van kracht.
Alvast bedankt namens vv DES!

Spelerspassen vanaf
volgend seizoen digitaal
Volgend seizoen stapt het amateurvoetbal over naar het mobiel digitaal wedstrijdformulier. Het invullen
van het wedstrijdformulier zal vanaf
dan uitsluitend met de wedstrijdzaken-app op een smartphone of tablet
gaan.

Onderdeel van de wedstrijdzaken-app
zijn ook de digitale spelerspassen.
Hierdoor worden de huidige plastic
spelerspassen met ingang van volgend seizoen afgeschaft.
Ook dit seizoen kan de app al gebruikt worden, alleen nog niet voor
het wedstrijdformulier. Ieder lid (spe-

ler of staf) kan zijn of haar persoonlijke programma en uitslagen en ook
de digitale spelerspas raadplegen.
De app is nu al te downloaden via de
Apple store en Google Playstore.programma en uitslagen en ook de digitale spelerspas raadplegen. De app
is nu al te downloaden via de Apple
store en Google Playstore.
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Column:
‘De herintreder’
Onderin de kast, beschimmeld, zo hard dat je er iemand mee kunt vermoorden. Snakkend naar
lichtstralen en naar aandacht. Maar het was te laat. Ze waren niet meer te redden. Na 3 jaar geen
licht gezien te hebben en 0,0 aandacht te hebben gekregen, bleek het einde nabij. Op hun weg
naar de vuilnisbak mochten ze nog een laatste zonnestraaltje meepikken. ‘Plof!’ En nu eerst naar
de Intersport. Nieuwe voetbalschoenen kopen.
Je kunt er tijdelijk voor weglopen, maar uiteindelijk blijft het aan je trekken. Het spelletje, de geur
van gras, het zweet in de mannenkleedkamer, de platte grappen en uiteraard het biertje na de
wedstrijd en de training. Bijna 3 jaar heb ik mij ertegen verzet. Ik wilde niet vastzitten aan vastigheid, ik wilde kunnen doen en laten wat ik wilde. Maar uiteindelijk bleek ik nog steeds bijna
elke zaterdag bij DES te zijn. De gezelligheid, de saamhorigheid: het maakt een grote familie
waar je niet van loskomt en niet van los wilt komen.
Iedereen heeft ambities, denk ik. Ik ook. Ik had alleen nooit gedacht dat ik direct bij mijn terugkeer op de voetbalvelden mijn ambities al waar kon maken. Vroeger droomde ik er al van,
als klein kindje onder mijn voetbaldekbed. Ik droomde om ooit op het veld te staan met minimaal één, maar hopelijk meerdere topvoetballers. Na bijna 3 jaar afwezigheid kwam daar
de kans om in één oogwenk niet met één, maar met een team vol met sterren te voetballen.
Het sterrenensemble van het 7e elftal van DES heeft ergens een plekje vrij kunnen maken
voor mij. Vereerd, leergierig en vol inzet sta ik klaar voor het galateam van DES. Gevestigde
namen gemixt met jong talent zal ervoor zorgen dat dit team niet alleen mooi loopt te zijn
op het veld, maar ook zal presteren. Komt allen kijken naar de verdiensten van dit fantastische team, vraag een handtekening van jouw voorbeeld en ga met hem op de foto.
Het voetbal blijkt toch een virus te zijn waar je, hoe graag je ook wilt, niet vanaf komt. Of
het nou het verse gras is dat je roept, of de gezelligheid in de kantine: uiteindelijk zul je
altijd terugkomen. Stop maar met ertegen te vechten. Geniet ervan, laat anderen ervan
genieten en samen maken we van DES een nog mooiere club.
ps. Interviews en fotoshoots met spelers van het ‘galateam’ zijn aan te vragen in de
kantine bij de leiders van het 7e.
Tot snel langs de lijn!
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Van Keulen Interieurbouw Nijverdal BV | Bezoekadres: James Wattstraat 1, 7442 DC NIJVERDAL |

Telefoon (0548) 61 05 55
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Internet www.keulen.com

Café de Kachel
Rijssensestraat 73
7442 MR Nijverdal
Telefoon: 0548-852465
Internet: www.cafekachel.com
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facebook.com/reflexpromotions

