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Natuurlijk is Drukkerij Ponsteen ook hét adres voor al je zakelijk en familiedrukwerk.
Denk hierbij aan briefpapier, enveloppen, mailingen, folders, bloks, visitekaartjes,
trouwkaarten, geboortekaarten etc. Alles onder 1 dak: van ontwerp tot levering!
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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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Foto omslag
Zaterdag 13 oktober speelde DES 6
als eerste seniorenelftal op ons
nieuwe kunstgrasveld tegen
SC Daarle 3 en won met 6-2.

Idee lay-out
2gasten.nl

Ontwerp & Druk
Drukkerij Ponsteen

Van de redactie
Een nieuw seizoen, dus ook een nieuwe InVorm. Hopelijk heeft iedereen
een fijne vakantie gehad en hebben we allemaal weer veel zin in een
nieuw seizoen.
Veel veranderingen zijn zichtbaar op ons sportpark. Onze accommodatie
is er weer mooier op geworden. Een nieuw ophangsysteem met reclameborden langs veld 1, en nadat de gemeenteraad begin juli goedkeuring gaf
aan het project kunstgras, ligt er nog voor de winter begint een schitterend
kunstgrasmat op veld 2. Daarnaast is ons sportpark vanaf het begin van
deze competitie rookvrij! Hiermee biedt vv DES iedereen een gezonde en
veilige omgeving.
Laten we met zijn allen zuinig zijn op elkaar en onze schitterende accommodatie, zodat we er allemaal nog lang van kunnen genieten.
Maak er met zijn allen een mooi seizoen van!
PN
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topmerk op het gebied van reiniging en onderhoud !
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.

topmerk op het gebied van reiniging en onderhoud !

Nieuwsgierig geworden, of wilt u producten uitproberen ?
Kom gerust langs, of bel/mail me voor een afspraak. Kijk ook eens op mijn
Naast de beroemde doekenset voor de ramen, heeft JEMAKO nog veel
webshop, en blijf zo altijd op de hoogte van de laatste aanbiedingen !
meer artikelen, die het schoonmaakwerk in en om het huis een stuk
makkelijker en sneller maken.
Uw zelfstandig JEMAKO distributiepartner

Nathalie Brink

Nieuwsgierig geworden, of wilt u producten uitproberen ?
Kom gerust langs, of bel/mail me voor een afspraak. Kijk ook eens op mijn
Frederik Hendrikstraat 10 | 7443 ZK Nijverdal
webshop, en blijf zo altijd op de hoogte van de laatste aanbiedingen !
0548 - 85 12 44 | 06 - 518 244 29
nathalie-brink@jemako-mail.com
Uw zelfstandig
JEMAKO distributiepartner
www.nathalie-brink.nl

Nathalie Brink

Heeft u interesse
in een Hendrikstraat
thuispresentatie,
wilt u
collega worden ?
Frederik
10 |of7443
ZKmijn
Nijverdal
Neem dan vrijblijvend
Ik leg
graag uit wat de
0548contact
- 85 12met
44 mij
| 06op.
- 518
244u 29
mogelijkheden zijn.
nathalie-brink@jemako-mail.com
www.nathalie-brink.nl

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.

van de
voorzitter
De start van de competitie werd als een zwaar begin
gezien, met als eerste tegenstanders de drie favorieten
voor de titel in de 3e klasse D van het zaterdagvoetbal. Een behaalde overwinning, een gelijkspel en een
verliespartij geeft aan dat DES zeker een rol in de middenmoot kan gaan spelen. Al moet wel gezegd dat het
spel af en toe wel zorgelijk oogt. Er is dus nog veel werk
aan de winkel voor onze hoofdtrainer en het begeleidingsteam. Het 2e elftal kent nog geen goede start in
de reserve 2e klasse na de vorig seizoen behaalde promotie, maar we verwachten dat de eerste punten binnenkort wel behaald zullen worden. Na 3 wedstrijden
kun je nog niet al te veel zeggen waar de diverse teams
zullen gaan eindigen. Met elkaar positief werken, met
als doel de nieuwe, jonge spelers verder te ontwikkelen
in de bovenbouw van de vereniging en daarmee ook
aan kwaliteit winnen: dan komt het goed. Daarbij zijn
nog een aantal zeer talentvolle spelers onderweg om
straks ook hun steentje bij te kunnen dragen aan de
weg naar succes.
In de vorige editie gaven we aan dat realisatie van
kunstgras op Gagelman al in de nabije toekomst zou
kunnen plaatsvinden. Nu kunnen we melden dat realisatie nagenoeg afgerond is. Bij het verschijnen van
deze editie is het nieuwe kunstgrasveld (veld 2) al in
gebruik genomen en kunnen we melden dat de officiële opening van de 4 gerealiseerde kunstgrasvelden gepland staat op zaterdag 10 november. Met de
toevoeging van een kunstgrasveld beschikken we nu
over 4 velden en dat moet voldoende zijn om de drukke
wedstrijdprogramma’s op de zaterdagen het hoofd te

bieden. Het altijd door kunnen trainen en wedstrijden
kunnen spelen bij slechte weersomstandigheden is
natuurlijk een grote plus voor onze vereniging. In samenspraak met de technische staf van ons 1e elftal is
besloten bij afgelastingen van het hoofdveld uit te wijken naar kunstgras. Het programma van de thuiswedstrijden zal dus in ieder geval, nagenoeg ongestoord,
afgewerkt kunnen worden. De laatste seizoenen werd
altijd een winter(oefen)programma afgewerkt met alleen maar uitwedstrijden. Dat kan nu omgezet worden
naar het spelen van thuiswedstrijden en ook het doorspelen en doortrainen tijdens de sluitingsperiode van
de grasvelden is nu mogelijk op het fantastisch mooi
uitziende kunstgrasveld. Een enorme aanwinst voor
DES en daarvoor spreken wij alvast dank uit naar de
Gemeente, die de realisatie samen met Ten Cate Grass
mogelijk heeft gemaakt.
Ook vv DES is op weg naar een rookvrije generatie. Met
ingang van dit seizoen spreken we bij DES van een
rookvrije sportaccommodatie. Voor de rokers is het
nog wennen, maar hierbij willen wij iedereen verzoeken
zich te houden aan het niet meer roken op het sportpark en de bijbehorende accommodatie.
Onze sponsorcommissie en commissie accommodatie
zijn druk geweest met het werven van sponsoren en de
daaraan gekoppelde accommodatiewijzigingen. Rond
het hoofdveld is het ophangsysteem met reclameborden volledig aangebracht en dat kunnen we nu uitbreiden naar bijvoorbeeld het nieuwe kunstgrasveld. Alle
nieuwe sponsoren heten we van harte welkom bij onze
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Smidsweg 93
7441 EL Nijverdal
Telefoon: 0548-612334

Voor een modern en perfect zittend kapsel

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

Dorpsstraat 66, 7447 CT Hellendoorn

Constantijnstraat 19, 7442 MC Nijverdal
Telefoon: 0548 612 771

Profile Baan | Boomcateweg 77, Nijverdal | 0548-614017

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

Veldkampsweg 35
Telefoon 0548-615558

voor
* leren schooltassen
* schoenreparatie
* steunzolen
* leren ballen

Albert Einsteinstraat 2
7442 DK Nijverdal
Telefoon: 0548-612288
www.wolterswonen.nl

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

en vraag naar de mogelijkheden!

club. We hopen jullie allemaal te mogen begroeten op
3 november, als de thuiswedstrijd tegen SVVN op het
programma staat. Ook bij de officiële opening van ons
kunstgrasveld zijn alle sponsoren van harte welkom.
Onze teams lopen er allemaal keurig bij, want ook voor
de teamkleding zijn vele nieuwe sponsoren gevonden.
Een dikke pluim voor de sponsorcommissie, die ook
zorgde voor allemaal nieuwe wedstrijdballen. Die hebben, met de bijbehorende sponsor- en wedstrijdaanduiding, een mooi plek in ons clubhuis gekregen.

Onze visie is ”met elkaar”, en het met elkaar heel veel
mogelijk maken is en blijft ons doel voor de toekomst.
Een financieel goed draaiende vereniging, waar een ieder zijn of haar plek kan vinden met beoefening van
de voetbalsport als hoofdonderwerp, is waar het om
draait. Op maandag 12 november staat onze Algemene Leden Vergadering gepland. De agenda vindt u ook
in dit magazine. Komt allen om deelgenoot te zijn, te
vernemen waar we nu staan en om mee te praten/te
beslissen naar toekomst toe.

Onze vereniging is volop in beweging. De laatste jaren
is erg veel energie gestoken in allerlei verbeteringen.
Dat is goed zichtbaar, maar we zijn nog niet waar we
willen zijn. Dus rustig achterover hangen is er niet bij.

Met vriendelijke groet,
voorzitter vv DES
Henny Broekman

DESR.
kledinglijn
Daar is ie dan eindelijk! Het enige
echte DESR. shirt! Bestel ‘m snel via
de webshop op onze website!!
Hij is zowel indames- als herenmodel
te verkrijgen. Daarnaast is er nu ook een
hoodie (trui met capuchon) beschikbaar!
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10 vragen
aan harry
fransen
1.

Hoelang volg je het 1e elftal al? En als je het
DES 1 van nu vergelijkt met het DES 1 van toen,
wat is er dan veranderd aan het voetbal en de
spelers?
Ik volg het 1e elftal vanaf de lagere school. Het voetbal van toen is niet vergelijkbaar met dat van nu. Alles
is nu anders, het begint al met de trainingen bij de
jeugd. Vroeger begon je pas op zestienjarige leeftijd
te voetballen en werd je lid van een club. Deze leeftijdsgrens is langzamerhand naar beneden gegaan
en nu hebben we mini’s vanaf vier jaar. Het voetbal
zit nu ook meer aan systemen vast. Tactiek is ook
een ‘sterk’ argument. Plus dat iedereen ‘verstand’
heeft van het spelletje.

2.

Bekijk je alle wedstrijden van DES 1?
Ja hoor, maar alleen de thuiswedstrijden nog.

3.

Volg je nog meer teams dan het 1e elftal?
Ja, er voetballen nog twee zoons in een lager elftal.
Bovendien voetballen er drie kleinzoons bij DES in
013-1, 011-1 en 08-1, terwijl nummer vier bij
Marienheem 08-1 voetbalt. Dus er is zaterdags
genoeg te doen.

4.

Kun je vertellen wat DES voor je betekent?
Ik ben sinds 1973 betrokken bij het reilen en zeilen van DES. Eerst als elftalleider van het 6e,
het toenmalige laatste elftal voor alle voetballers
die volgens ‘kenners’ geen talent hadden, of ze
nu uit de jeugd kwamen of van buiten. Gevolg
was dat er ook wel jongens tussen zaten die
een jaar later in de A-selectie zaten, of daaronder, maar niet meer in het zesde. Dan maak ik
ook nog deel uit van de steeds verder uitdunnende ploeg van kantineschoonmakers op
maandagmorgen. Wij zijn begonnen met
twee ploegen van tien man, dus om de twee
weken actief, nu zijn er nog maar één dame
en een aantal heren over. Dus bij deze: kom
ons helpen, want als er geen aanwas bij-
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komt, dan wordt het voor de 70-plussers van nu
moeilijk om het klusje te blijven klaren. Het gevolg is
dat we een schoonmaakploeg in moeten huren, en
dus extra kosten maken.

5.

7.

De kampioenswedstrijd van het eerste in 1953 in
Vriezenveen tegen DOS’37. Die heb ik in mijn eentje
op de fiets bezocht. En dat verhaal van dat vaatje bier
n.a.v. het kampioenschap van DES in 1993/94, met
SVVN op de 2e plaats. SVVN dacht met 5 punten
voorsprong op zijn sloffen kampioen te worden, maar
op de laatste competitiedag werd SVVN door DES,
dat de laatste 3 wedstrijden had gewonnen, ingehaald
en dus eindigde DES bovenaan met 1 punt voorsprong.

Wie is je favoriete DES-speler uit het huidige
1e elftal en waarom?
Anno Spenkelink, omdat hij verscheidene overwinningen over de streep getrokken heeft. Jammer dat
hij niet meer voor het 1e elftal beschikbaar is.

6.

Wie is de beste DES-speler ooit en wat maakte
hem zo bijzonder?
Kas Woudsma, keeper van DES in de jaren ’40, ‘50,
en ‘60. Bovendien was hij de vaste keeper van het
Nederlands Zaterdagelftal van 1950 tot 1964, met
28 interlands. Het hadden er meer kunnen zijn, want
op negentienjarige leeftijd speelde hij al in de oostelijke zaterdagselectie om een plaats onder de lat van
het Nederlands elftal tegen het westelijk team, maar
men vond hem te jong. Hij heeft DES en Nijverdal op
de kaart gezet, want waar je ook kwam, als je uit
Nijverdal kwam werd er steevast gevraagd naar DES
en Woudsma. Maar toch is het nog steeds raar dat
zo’n speler op geen enkele wijze wordt geëerd binnen
DES door middel van een foto of zo. Men zou een comité in het leven kunnen roepen om in samenwerking met de gemeente een herdenkingsuiting te
realiseren.

Wat is de meest memorabele wedstrijd die je ooit
van het 1e elftal hebt meegemaakt?

8.

Wat verwacht je van het komende seizoen van
DES 1?
Het zal moeilijk worden. Er zijn spelers verdwenen
uit het eerste (overschrijving, verhuizing, in een lager
elftal gaan voetballen) en ik ben benieuwd. De eer
ste wedstrijden zijn gelijk tegen zware tegenstanders
en zwakke broeders, de degradatiekandidaten zoals
voorgaande jaren, zijn er niet bij.

9.

Wat was de mooiste/beste wedstrijd van afgelopen seizoen?
De uitwedstrijd op Groot Lochter met de hele entourage eromheen en zonder baldadigheden, zoals bij
de thuiswedstrijd op Gagelman.

10. Wat zou je tegen het 1e elftal willen zeggen en wil
je zelf nog wat kwijt?

D’r an!!!!!

Wedstrijdsponsoren
De volgende 13 bedrijven zijn dit seizoen wedstrijdsponsor van DES 1
DES
DES
DES
DES
DES
DES
DES
DES
DES
DES
DES
DES
DES
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

OZC Ommen
Juliana ‘32
Mariënberg
SVVN
Quick ‘20
Bergentheim
VV Hellendoorn
Wilhelminaschool
PH Almelo
Blauw Wit ‘66
ASV ‘56
Kloosterhaar
Voorwaarts

FoodChick, de hippe diëtist
Hans Deijk Houtbouw
Krikken Makelaardij
Drukkerij Ponsteen
DES 6
Bokhove, naam- en nummerplaten
Van Egmond Makelaardij
Reflex Promotions
Intersport Ramon Zomer
Zwiers Klus & Montage
Bakkerij Lorkeers
Splash Carwash
Vplan

CF

Martin Pultrum
voetbalde vroeger bij
DES én speelde ook in
het Nederlands elftal
We kennen allemaal de broers John. Oud-DES-leden die het betaalde voetbal haalden en waarvan Collins en
Ola zelfs in het Nederlands elftal speelden. Eind jaren ´70 speelde in de DES-jeugd ook een groot talent. Martin
Pultrum was zo’n groot talent, dat de snelle voorhoedespeler werd geselecteerd voor het Nederlands jeugdelftal
waar hij samenspeelde met onder anderen Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Fred Rutten.
Op een warme zomeravond rijd ik naar ”bizzy” Enter. In een
nieuwbouwwijk aan de rand van het dorp ga ik op bezoek
bij een DES´er die meer dan 24 jaar heeft gevoetbald voor
vv DES. Een man die voetbalde met twee paar sokken, razendsnel was en gespeeld heeft voor het Nederlands elftal.
Ik heb het interview met niemand minder dan de kleine en
fanatieke Martin Pultrum.

Toen ik in B1 zat, was Martin mijn trainer. Dat is alweer ruim
twintig jaar geleden. We hadden een klik. Mogelijk doordat
wij dezelfde voornaam toebedeeld hadden gekregen, maar
ik acht de kans groter dat het kwam door ons fanatisme.
Een prima kerel en een waar voetbaldier. Wat me verder
bijgebleven is, is de yell die we voor elke wedstrijd toepasten: ”WE ZULLEN ZE LATEN BEVUHHH”.

NEDERLANDS ELFTAL 14/15 JARIGEN Staand v.l.n.r.: Ron Groenewoud (Bondscoach), Edwin Gorter, Wim Vievermans, Ed Greiter,
Jan Willem van Ede, Henk van Sabben, Fred Rutten, Jerry Cooke en Frank Rijkaard. Gehurkt v.l.n.r.: Wout Lems, Karel van de Broeke,
André Heydenrijk, Ruud Gullit, Frans Nas, Martin Pultrum en Louis Schoors
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Ik moest het van mijn
snelheid hebben en was
een voorhoedespeler
met een sterke
voorkeur voor de
rechtsbuitenpositie
We beginnen het interview rustig met een bak koffie. Martin heeft een drukke dag achter de rug. Op het werk is het
gekkenhuis. Vijf dagen per week werkt hij voor Wolves mobiliteit, waar hij de planning voor verzorgt in geheel Europa.
Mensen die gestrand zijn, pechhulp nodig hebben, of aan
vervangend vervoer worden geholpen. De bouwvakvakantie is dan de drukste periode. Martin was vroeger een druk
baasje, maar nu nog steeds, zo blijkt.
We beginnen te praten over voetbal. Wat opvalt, is dat
Martin niet van de details is. Hij kijkt meer (Enter) vooruit
dan achteruit. Genoemde info in dit interview mag dan ook
met een korreltje zout genomen worden en berust mogelijk niet op de volledige werkelijkheid.
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DES-historie
Op 6-jarige leeftijd gaat Martin op voetbal. Hij woont met
zijn ouders aan de Papaverstraat in Nijverdal. Hij maakt de
keuze om voor DES te voetballen, ondanks dat veel vrienden naar sv Nijverdal gaan. Wellicht heeft Jan Post hem
destijds overgehaald, maar zeker is Martin daar niet meer
van. Hij doorloopt moeiteloos F1, E1 en D1. ”Ik moest het
van mijn snelheid hebben en was voorhoedespeler met
een sterke voorkeur voor rechtsbuiten”, aldus Martin.
Martin’s kwaliteiten worden ontdekt en hij komt in de
Twente selectie terecht. Verderop in dit interview lees je
hier meer over.
”In C voetbalde ik vaak 2 wedstrijden. Eerst met mijn eigen
elftal C1 en daarna met C2.” Een leuke anekdote is dat hij
vrijdagsavonds met zijn hand uit het raam voelt of het nog
regent. Bij de gedachte dat het mogelijk niet door zal gaan
baalt hij al. Ook na een verlieswedstrijd is Martin een heel
weekend chagrijnig. ”Die mentaliteit is tegenwoordig helaas ver te zoeken”, voegt Martin toe.

Ook B1 en A1 komt Martin goed door. Dat zijn z’n beste jaren. Niet alleen bij DES werd er gevoetbald, maar ook in de
selectie van Twente en/of het Nederlands elftal. Als er dan
nog een gaatje over is, voetbalt hij nog even met zijn vrienden op straat. Elke dag wordt er gevoetbald. Mooie tijden!
Op 17-jarige leeftijd maakt Martin zijn debuut in het eerste van DES. Eef Wilbrink is dan trainer en medespelers
van weleer zijn onder anderen Harry Poorterman, Leo Berenschot, Rudolf Hekman, Hans ter Avest en keeper Karel
Mollenvanger. ”Destijds mocht ik nog in A1, maar in de
A-selectie kon ik (nog) meer leren volgens de geleerden.”
De eerste selectiejaren worden voornamelijk in het tweede
doorgebracht, dat destijds ook op een hoog niveau voetbalt. Daarna groeit Martin door naar het eerste van DES.
Helaas kan er maar kortstondig genoten worden van de
kwaliteiten van Martin. Op donderdag wordt er na de training nog vaak een bezoek gebracht aan Lucky in Rijssen.
Ook op deze bewuste
donderdagavond vertrekt
Martin in de auto naar
Lucky, samen met zijn
voetbalmaatjes Arie, Joël
en Gerben Molenaar. Op
de terugweg wordt er een
bocht gemist en belanden
ze met de auto in de greppel en tegen een

boom. De zaterdag erop zijn er drie geblesseerden. Martin
heeft zijn scheenbeen verbrijzeld en zal ruim een half jaar
moeten revalideren.
Martins fanatisme brengt hem terug in het tweede elftal. Hij wil graag weer spelen in het eerste elftal. Maar dat
zal bij DES nog nauwelijks gebeuren. Door een akkefietje
schrijft Martin zich over naar Hulzense Boys. En zodoende
blijft hij steken op 33 wedstrijden in ons vlaggenschip. Het
akkefietje van destijds is hedendaags alweer vergeten.
De eerste wedstrijd in het eerste van Hulzen voetbalt hij direct tegen DES 1. DES won de confrontatie en dat was een
rare gewaarwording. ”Ik werd genegeerd, uitgefloten en
dat was niet prettig”, zo blikt Martin terug op dit moment.
Na drie jaar Hulzense Boys komt Martin terug bij DES.
Zijn beste voetbaljaren zijn achter de rug en zo voetbalt
Martin nog jaren in het derde, vierde en vijfde elftal. Op
33-jarige leeftijd stopt
Martin als actief lid bij
DES. Ondertussen is hij
verhuisd naar de woonplaats van zijn vrouw, Enter. Een jaar lang wordt
er hardgelopen, getennist

Op 15-jarige leeftijd
wordt Martin zelfs
geselecteerd voor
het Nederlands
jeugdelftal
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en gefietst. In dit jaar mist Martin het voetbal zo erg dat
hij zich op 34e jarige leeftijd aansluit bij het 6e van Enter
Vooruit. In dit elftal is Martin vandaag de dag nog steeds
actief en tevens maakt hij deel uit van het 45plus elftal. Dat
gebeurt wekelijks nog met veel plezier én fanatisme.

Een ander hoogtepunt is een wedstrijd met het Nederlands
elftal tegen Ierland in 1978. In een deftig tenue/pak en na
een verblijf in een duur hotel spelen we in een armoedige
buurt ergens in Dublin. Het verschil tussen rijk en arm is
hem meer bijgebleven dan de wedstrijd.

Trainerscarrière

Heden

Tegenwoordig zie je dat verenigingen veelal betaalde trainers binnen halen. DEStijds was het heel normaal dat selectiespelers zich aansloten bij een team als trainer en/of
begeleider. Martin is binnen DES trainer geweest van de
D’s, E’s en B1. Het kunnen nog wel meer elftallen zijn, maar
ook dit detail is op een mooie warme zomeravond niet aan
Martin besteed. Hij is in het bezit van de papieren voor beginnend trainer.

”DES is een warme club en daar voel ik me altijd thuis. Ik
heb hier mijn grootste gedeelte van mijn leven gevoetbald
en daar kijk ik met veel plezier op terug. De accommodatie
verandert keer op keer, maar de oude stempel loopt er nog
altijd, zoals Rudi Berenschot bijvoorbeeld.” De laatste keer
dat Martin bij DES voetbalde was vorige jaar. Een 2-4 verloren wedstrijd. Maar ook volgend jaar hoopt Martin nog een
wedstrijd op Gagelman te voetballen.

Twente- en Nederlands elftal-selectie

Het was een leuke avond en de hersens zijn weer enigszins
geüpdatet. Bedankt, Martin en we zien elkaar weer bij DES!

Zoals gezegd is Martin ontdekt voor de Twente selectie.
In de D1 wordt hij benaderd door Issy ten Donkelaar. Issy
was afdelingstrainer en door één van zijn scouts is Martin
geselecteerd. Jaren speelt hij meerdere wedstrijden per week. Hij traint bij
DES en bij de Twente selectie. Minimaal 6 dagen per week is Martin bezig
met voetbal. Een druk baasje. Maar hij
vindt het prachtig. Op 15-jarige leeftijd wordt hij zelfs geselecteerd voor
het Nederlands jeugdelftal. Martin
speelde toen met bekende spelers als
Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Jan Willem
van Ede en Fred Rutten. Drie keer per week reist hij af naar
Zeist. Jan Post gaat vaak met hem mee en daar is Martin
hem dankbaar voor.

MB

Wie kan er zeggen dat hij heeft
samengespeeld met oa Gullit,
Rijkaard en Fred Rutten?

Op hetzelfde moment dat Martin een contract kan tekenen
bij Sparta Rotterdam wordt zijn vader ernstig ziek. In hetzelfde jaar komt de vader van Martin te overlijden. Martin
komt in een dip, blijft zitten op school en ook zijn voetbal
prestaties worden, mede hierdoor, minder. ”Een negatieve
spiraal en een waar dieptepunt”, zegt de ontroerende stem
van Martin. Het contract bij Sparta Rotterdam wordt niet
getekend en het Nederlands elftal verdwijnt steeds verder
uit beeld. Martins droom glijdt op deze manier langzaam
uit z’n vingers..

Hoogtepunten
Naast de twee genoemde dieptepunten in bovenstaand interview ben ik uiteraard ook benieuwd naar Martin’s hoogtepunten.
Het enige kampioenschap in de senioren is met DES 3 tegen ASV Aadorp. Martin scoort één keer. ”De wedstrijd begon om 12:30 en om 15:00 was het al een groot feest. Of je
nu op het hoogste niveau voetbalt, of in de kelderklasse,
een kampioensfeest is altijd mooi”, lacht Martin.
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Naam:
Geboortedatum:
Woonplaats:
Werk:
Burgerlijke staat:
Kinderen:
Favoriete club:

MARTIN PULTRUM

27-09-1962
Enter
Wolves mobiliteit
getrouwd met Ge
rinde.
Steff (22) en Rache
l (20)
AJAX

Scheidsrechterstekort,
wat doen we eraan?
De afgelopen jaren is het aantal voetballende leden bij
DES flink gestegen, en logischerwijs daarmee ook het
aantal te spelen wedstrijden op de zaterdag. Velen kennen de volle kleedkamers en velden, vooral in de ochtend.
Tegelijkertijd is er een duidelijke tendens zichtbaar dat het
aantal (club-) scheidsrechters afneemt. Tot nu toe is het
steeds gelukt om de wedstrijden doorgang te kunnen laten vinden op de zaterdag, waarvoor dank aan een ieder
die hieraan heeft bijgedragen.
Door het geringe aantal actieve, beschikbare clubscheidsrechters voor komend seizoen moeten we nog creatiever
worden om alle wedstrijden door te kunnen laten gaan op
de zaterdag. Vandaar dat we de volgende regelingen per 1
september 2018 gaan invoeren:
1. Alle jeugdteams, spelend op een kwart veld of
		
kleiner (JO-10 en jonger), zijn zelf verantwoor		
delijk voor het regelen van een spelbegeleider
		
(zoals de KNVB dit noemt sinds seizoen 2017		 2018)*.
2. De jeugdteams die spelen op een half veld of
		
groter, krijgen een scheidsrechter aangesteld
		
door de club. Dit kan een clubscheidsrechter zijn,
		
of een lid van een seniorenteam (zie c).
3. De seniorenteams (dames + heren) dienen een
		
keuze te maken uit de volgende opties:
		
a. Het seniorenteam regelt zelf een vaste
			
scheidsrechter voor elke thuiswedstrijd die
			
men speelt. Deze scheidsrechter is geen
			
actieve clubscheidsrechter (maar mag dat
			
uiteraard wel worden!).

b. Het seniorenteam wordt vast gekoppeld aan
		
een jeugdteam dat op dezelfde zaterdag in
		
de ochtend thuis speelt. Men zorgt er zelf voor
		
dat een lid van het seniorenteam het jeugd		
team begeleidt als scheidsrechter **. Indien
		
dit correct verloopt, krijgt het seniorenteam
		
‘s middags een (club-)scheidsrechter toegewe		 zen.
Op deze wijze hopen we alle wedstrijden van passende
begeleiding te kunnen (blijven) voorzien.
Echter blijft daarmee de spreekwoordelijke spoeling in
(club)scheidsrechters dun. Vandaar bij deze een oproep
aan een ieder om eens te informeren binnen de eigen familie en/of vriendengroep of er mensen zijn die interesse
hebben om de fluit op te pakken. Frequentie en wensen
zijn altijd bespreekbaar en uiteraard biedt DES de mogelijkheid aan om een scheidsrechtercursus te volgen.

*

Wie spelbegeleider wil worden, hoeft niet perse zelf
te voetballen. Ook ouders kunnen deze rol bijvoorbeeld prima invullen.

Wie hier belangstelling voor heeft, kan zich bij de vereniging aanmelden bij de leiding van een jeugdteam, de
scheidsrechtercoördinator, of de verantwoordelijke vanuit
het bestuur.

** Bestuur/voetbalcommissie draagt zorg voor voldoende scheidsrechterkleding en -materiaal.
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Met Alfa
scoor je altijd
Jouw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het van
dichtbij meemaken. Vanuit een landelijk actieve organisatie met meer dan 900 specialisten in accountancy en
bedrijfsadvisering, maar met een kantoor bij jou om de
hoek. Met brede financiële kennis én specialistische
branchekennis.
Thuis in jouw omgeving, dichtbij jou en je werkgebied.
Daar zijn we op ons best.
We voelen ons sterk betrokken bij en geloven in de kracht
van het lokale midden- en kleinbedrijf. Daar weten we
dan ook alles van. Ontdek het zelf en neem contact op met
het kantoor bij jou in de buurt. Waar je ook bent, wij zijn
overal dichtbij.

Alfa Nijverdal
Anders Celsiusstraat 3
7442 PB Nijverdal
088 2532750
nijverdal@alfa.nl

Alfa Hardenberg
Hessenweg 29
7771 CH Hardenberg
088 2532850
hardenberg@alfa.nl

Jaap Dannenberg en
Sjoerd-Jan Reinders:
Zo kunnen we iets
terugdoen voor de club!
Ditmaal had ik een afspraak met twee enthousiaste vaders van JO8-spelers Florian Reinders en Bram Dannenberg. De jongens spelen in de JO8-1 en JO8-2 van onze
verenging en komend seizoen worden de beide teams
gesponsord door hun vaders Jaap Dannenberg (Fysiotherapie praktijk Koninginneweg Rijssen) en Sjoerd-Jan
Reinders (Street One Rijssen en Raalte). Er zijn voor deze
teams nieuwe trainingspakken en nieuwe tenues aangeschaft. Dit is reden te meer om met beide vaders op een
donderdagavond af te spreken in de DES-kantine.
Het is de avond van het afscheid van Wesley Sneijder die
in zijn laatste interland met het Nederlands elftal tegen
Peru speelt. Het is gezellig in de kantine en de tv’s zijn
aan. Je kunt merken dat het voetbalseizoen bij DES weer
is begonnen, gelukkig. Op de donderdagavond na de training even met elkaar een biertje happen. Deze sfeer bevalt de heren waarmee ik aan tafel zit wel. Voor de één,
Sjoerd-Jan, is DES een onbekende club, voor de ander,
Jaap Dannenberg, het tegenovergestelde. Jaap voetbalde
zijn gehele jeugd bij onze vereniging en schopte het uiteindelijk tot 61 wedstrijden in DES 1. Voor Sjoerd-Jan, zo
vertelt hij, is het verenigingsleven zeker niet onbekend.
Sjoerd-Jan: ”Ik hockey vanaf mijn 4de bij H.C.H.N. en ook
ik heb uiteindelijk een aantal jaar in het eerste team van
de vereniging gehockeyd.”
Een leuke overeenkomst is dat beide heren inmiddels
actief zijn in het 35+ team van hun vereniging. Jaap: ”Ik
heb een aantal seizoenen op voetbalgebied niets gedaan,
maar nu mijn vrienden zich hebben
aangemeld voor dit vrijdagavondspektakel, kan ik het niet laten om ook mee
te doen.”
Jaap is zoals bekend een echte DESman. Daar hoef ik hem niet naar te vragen, maar waar ik wel benieuwd naar

ben, is waarom Sjoerd-Jan voor de voetbalclub DES heeft
gekozen. En hoe zijn de heren tot overeenstemming gekomen om te gaan sponsoren?
Sjoerd-Jan: ”Allereerst heb ik natuurlijk helemaal geen
voetbalachtergrond. Ik had eerlijk gezegd ook liever gehad
dat Florian lid was geworden van de hockey, maar dat ging
bij hem niet op. Hij vindt voetballen helemaal te gek. En
waarom ik voor DES heb gekozen? Omdat ik dan zo vanuit
de hockey door de heg hiernaartoe kan lopen haha. Nee,
een vriend van mij heeft hier ook zijn kinderen voetballen
en Jaap kende ik van de serviceclub de Ronde Tafel 175. Ik
hoorde goede verhalen over DES en daarom hebben mijn
vrouw Martine en ik drie jaar geleden voor DES gekozen.
Martine is inmiddels ook leider van JO8-2. Het is eigenlijk
ook door haar dat we aan sponsoring doen. Voor mij is
het van ondergeschikt belang dat er reclame op de shirts
staat. Allereerst gun ik het die jongens gewoon heel erg.
Dat ze een leuk trainingspak krijgen en een mooi shirt om
in te voetballen. Dat is toch super.” Jaap: ”Daar ben ik het
helemaal mee eens. Kijk, mijn opa was DES-man, mijn
vader, ik zelf en nu Bram. Ik heb altijd een geweldige tijd
bij DES gehad en DES heeft altijd goed voor mij gezorgd.
Door nu leider en trainer te zijn en een stukje sponsoring te leveren kan ik iets terugdoen aan DES. Dat vind ik
belangrijk”. Sjoerd-Jan: ”Als je lid bent van een club, dan
moet je er ook gewoon wat voor terugdoen. Ik zit zelf ook
in de sponsorcommissie van de H.C.H.N. Voor mij is het
allemaal nieuw, het hele DES-gebeuren natuurlijk. Ik snap

Sjoerd-Jan: Als je lid bent van
een club, dan moet je er ook
gewoon wat voor terugdoen
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wel hoe het spelletje voetbal werkt, maar verder heb ik
geen idee. Ik erger mij aan mensen die aan de zijlijn staan
met een grote mond en verder nooit thuis geven. Ik vind
het belangrijk dat mensen iets terugdoen voor de club.
Wat Jaap bij DES heeft, heb ik bij H.C.H.N. Dat is gewoon
je clubje en daar kom je je hele leven al. Hier ligt straks
ook een nieuw kunstgrasveld, net als bij H.C.H.N. Dat zijn
mensen die opletten, die meedoen, die vooruit willen. Dat
vind ik belangrijk, ook voor de ontwikkeling van die ventjes. Ze hoeven van mij echt niet op het hoogste niveau te

Jaap: Ik heb altijd een
geweldige tijd bij DES
gehad en DES heeft
altijd goed voor mij
gezorgd. Nu kan ik iets
terugdoen aan DES
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voetballen, maar ik kies dan wel voor de club waar de faciliteiten goed zijn. ” Jaap: ”DES heeft de zaken gewoon
goed op orde. Het is netjes geregeld in de jeugd. Je hebt
ook gewoon goede, serieuze trainers en de mensen kennen elkaar en weten waarvoor ze het doen. Het is een
nette vereniging en er is een goede kantine. Sjoerd-Jan
belde mij op een gegeven moment met de vraag of ik niet
samen met hem de JO-8 en JO-9 wilde sponsoren. Daar
zijn wij toen met DES over in gesprek gegaan met dit als
resultaat.”
Dat ik met twee rasondernemers aan tafel zit, blijkt al
snel wanneer ik hen vraag naar hun eigen onderneming,
het ondernemen op zich en hoe ze hierin zijn gerold. Jaap
runt in Rijssen Fysiotherapiepraktijk Koninginneweg samen met zijn compagnon Franklin Achterhuis.

Jaap: ”Zo’n twaalf jaar geleden ben ik na mijn opleiding
Fysiotherapie terechtgekomen in de praktijk aan de Koninginneweg in Rijssen. In de beginjaren deed ik hier veel
ervaring op en ontwikkelde en specialiseerde ik mij in Manuele therapie en specialiseerde ik mij veelal op schouderklachten. Een aantal jaar geleden kregen Franklin en
ik de mogelijkheid om de gehele praktijk over te nemen en

Sjoerd-Jan:
Natuurlijk kwam ik in
de kledingbranche terecht
als ondernemer verder te gaan. Deze uitdaging zijn wij
vervolgens met veel enthousiasme aangegaan en inmiddels hebben wij de praktijk verder weten uit te bouwen en
te professionaliseren met 18 fysiotherapeuten. We hebben een goed en kwalitatief sterk team en hebben alle
specialisaties in huis. Je kunt denken aan manuele-, bekken-, kinderoncologie en sportfysiotherapie. Onze fysiotherapiepraktijk is in Rijssen bekend onder sportverenigingen. Zo werken we samen met de turnschool Rijssen,
de atletiek en de volleybal en zijn we al jaren verbonden
aan Excelsior ’31. Geblesseerde spelers komen bij ons onder behandeling om weer tot een goed herstel te komen.
Naast de praktijk in Rijssen hebben wij vorig jaar ook een
dependance in Nijverdal geopend. Je kunt ons in Nijverdal
vinden in de sportschool van Basic Fit. Lars Gottemaker,
bekend van waterpolovereniging Het Ravijn waterpolo
en Oranje-international, is hier als fysiotherapeut werkzaam.
Het ondernemen vind ik echt ontzettend mooi. Je kunt
je eigen ideeën inkleden, je visie uitzetten en je netwerk
uitbouwen. Volgend jaar maart is het de bedoeling dat
de schop in de grond gaat om de praktijk verder uit de
bouwen. Op dit moment zitten wij hiervoor in een vergunningstraject. Het is de bedoeling dat we extra behandelkamers krijgen en een tweede oefenzaal.”

Sjoerd-Jan komt uit een echte ondernemersfamilie. Zijn
ouders runden jarenlang kledingzaak VIF in Rijssen en
inmiddels is het zijn zus die deze werkzaamheden heeft
overgenomen. Sjoerd-Jan koos zijn eigen pad in ondernemersland en samen met zijn vrouw zette hij hier iets
moois neer. Dit resulteerde onder andere in twee kledingwinkels van StreetOne in Rijssen en Raalte, maar dit is
niet het enige waar ondernemer Sjoerd-Jan zich bezighoudt.
Sjoerd-Jan: ”Natuurlijk kwam ik in de kledingbranche terecht, omdat ik daarmee was opgegroeid. Vanaf mijn 15de
werkte ik in de winkel van mijn ouders, tot ik ging studeren in Amsterdam. Ik volgde daar de studie Commerciële
Economie en ben daarna terechtgekomen op het hoofdkantoor van Tommy Hilfiger Europe in Amsterdam. Daar
ben ik toen bij de afdeling marketing en sales terechtgekomen en de werkzaamheden die ik daar deed vond ik
geweldig. Na een jaar besloot ik helemaal wat anders te
gaan doen. Ik wilde erachter komen of ik ook echt iets
anders aan kon. Ik ben bij de ING bank aan het werk gegaan en volgde daar een management traineeship. Wat
ik daar deed was niets anders dan het reorganiseren van
kantoren. En daardoor leer je heel snel waar de onderneming goed gaat en waar die niet goed gaat. In dit traineeship werd ik twee dagen volledig gebrainstormd door
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allerlei coaches en vervolgens werkte ik drie dagen op de
vloer. Het was dus een heel traject waar ik in zat en dit
is achteraf supergoed voor mij geweest. Op een gegeven
moment kreeg ik het gevoel dat ik er wel klaar mee was.
Dan had je bijvoorbeeld weer iets opgelost met elkaar en
dacht ik wat heb ik eraan? Dit was het moment om voor
mij zelf te beginnen. Inmiddels woonden Martine en ik
samen in Arnhem. Martine had aan de Alo gestudeerd en
werkte in Arnhem in het bewegingsonderwijs. In 2006 zijn
wij samen begonnen met een StreetOne winkel in Rijssen. Dit is één van de twee zaken die nog steeds van ons
zijn. Dit hebben wij in de jaren erna uitgebouwd naar zes
kledingwinkels. Hiervan waren er twee van StreetOne en
de overige vier kledingzaken hadden een ander concept.
Na vier jaar Arnhem zijn wij terugverhuisd naar Nijverdal.
Martine had inmiddels haar baan in Arnhem opgezegd en
is ook volledig in de zaak gegaan. In 2013 besloten we om
alleen met de kledingzaken van StreetOne verder te gaan
en de overige vier winkels hebben wij toen verkocht. In
totaal werken er nu acht dames in onze beide winkels.
Wij proberen de klanten zo te inspireren dat ze elke twee
weken bij ons in de winkel komen. Bij ons op de internetsite zie je alleen maar foto’s van de verschillende items
en dan altijd de nieuwste. Je ziet geen bekend model onze
kleding aanprijzen. Wij willen namelijk gewoon dat de
klant bij ons in de winkel komt en dan dat shirtje zelf gaat
passen. Het draait bij ons echt om service naar de klant
toe. We hebben een echt supergoed team bij StreetOne
en daar ben ik heel erg trots op.
Wat ik mooi vind aan ondernemen is de vrijheid die ik
heb om bezig te zijn met verschillende projecten. Van on-

roerend goed tot retail-faillissementen. Ik gebruik mijn
expertise en ondernemerservaring hierin en investeer
alleen in zaken waarin ik echt geloof. Zo ben ik ook met
verschillende start-ups van de Saxion Hogeschool Enschede bezig. (Een start-up is een bedrijf met een disruptief of vernieuwd businessmodel, waarbij gebruik wordt
gemaakt van een nieuwe of opkomende technologie, red).
Daarnaast kijk ik naar hoe ik de lokale ondernemers kan
helpen. En dat vind ik erg leuk om te doen.”
Inmiddels loopt Wesley Sneijder zijn ereronde, zijn de velden buiten leeg en is de DES-kantine goed gevuld. Nog
een laatste biertje dan, omdat het zo gezellig is. SjoerdJan vertelt ondertussen dat hij mee gaat doen aan de
Hellendoorn Rally. ”Ik heb de hele dag in zo’n BMW geoefend, mooi man. Ik heb één keer eerder meegedaan aan
de Vechtdal short Rally en ik wilde altijd al een keer aan
Hellendoorn meedoen. Dat kwam nu op mijn pad. Ik doe
wel mee aan de verkorte variant en dat betekent dat ik
alleen op zaterdag rijd. En het mooie is dat ik word bijgestaan door Hans van Goor. Die man heeft al wel zo veel
ervaring in de rallysport.”
Ik bedank Jaap en Sjoerd-Jan allereerst voor de gezellige
avond in de kantine. Erg boeiend om te horen hoe deze
enthousiaste heren kunnen vertellen over ondernemersland. En natuurlijk wens ik Bram, Florian en teamgenoten veel sportplezier in hun mooie nieuwe kleding!
RE

Naam:
Werk:
Burgelijke staat:
Kinderen:
Hobby’s:

Naam:
Werk:
Burgerlijke staat:
Kinderen:
Hobby’s:
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JAAP DANNENBERG

Ondernemer/ Fysiotherapie
Koninginneweg
Getrouwd met Ellen
Bram (7), Maud (4) en
Guus (1)
Voetbal, hardlopen

SJOERD-JAN REIN
DERS

Ondernemer/ Str
eetOne
Getrouwd met Ma
rtine
Florian (6) en Anna
belle (9)
Hockey
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Finishing

‘THE
FINISHING
TOUCH’

085 0667
9 51

Metal stud wanden
Luxe wanden
Systeemplafonds
Verlichting
Brandwerend bekleden

www . tib - finishing . nl

Column: Clubliefde
Misschien kun je er een caravan neerzetten. Op de parkeerplaats is ruimte zat. Deze al dan niet goedbedoelde
vakantietip komt niet uit een wervende folder van een
reisbureau. Het is een boodschap die menig vrijwilliger ongetwijfeld bekend in de oren zal klinken als hij of zij weer op
het fietsje stapt om naar de club te gaan, terwijl de planten
in de tuin om water schreeuwen. Er is altijd wel iets wat
de liefhebber drijft: speelt de onder 19 thuis? Is de rotzooi
bij veld 3 opgeruimd? Zijn er genoeg mensen voor het oud
papier? Is de bar bezet en hoe staat het eigenlijk met die
talentvolle onder 15-lichting? Kijk, daar gaat-ie weer, die
ouwe van me, op weg naar de club, omdat de nieuwe pupillengoals geplaatst moeten worden.

verder trekt, zonder emotie of gevoel, omdat iets of iemand
je even niet bevalt: ik zal dat nooit begrijpen.

Je kunt daar als huisgenoot soms moedeloos van worden,
maar geloof me: die magneet zuigt zo hard aan je dat je net
zo kansloos bent als een blaadje in de storm. Als de club je
nodig heeft, dan ga je. Het blijft tocht je familie, hè?

We klagen vaak steen en been over de KNVB – en soms
meer dan terecht – maar nergens in de wereld is het voor
de liefhebbers binnen de lijnen zo goed georganiseerd als
bij ons. Zie ze vanmorgen weer met de thee lopen, het bekertje ranja en, vooruit, bij een mooie zege een bakje patat.
Alleen, en dat vergeten we wel eens, komt het al die clubs
niet vanzelf aanwaaien. Hebben we wel door dat het bij alle
clubs altijd op datzelfde groepje aankomt? Dat de zeventigers nog altijd het meest zware werk verrichten? Ons amateurvoetbal is cultureel erfgoed en om dat mooi te houden,
zullen we het met zorg en liefde moeten behandelen. Elke
dag weer.

Er bestaan in het leven vele soorten liefdes en relaties,
maar clubliefde is iets ondefinieerbaars. Probeer het maar
niet uit te leggen aan een onwetende. Die zal je na de nederlaag van het eerste aankijken met een blik van: dus daar
maak jij je druk over? Je moppert, je zingt, je lacht, je zingt
en je weet dat je er altijd weer terugkeert . Fatal attraction.
Het biertje op de donderdagavond is wat de hostie op zondag voor de vrome parochiaan is.
Als jongen uit een dorp kan ik me geen voorstelling maken
van al die clubhoppers in de stad. Het gemak waarmee je
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Dit is het weekend van PSV en Ajax, de enige topploegen
van ons land, maar het is toch vooral het weekend dat de
eerste elftallen, de meiden, de oude senioren, al die vriendenteams en de pups weer de wei in mogen. De herfst
heeft de deur met bruut geweld opengewrikt, maar de lentekriebels wervelen door het lichaam. Na 42 jaar brandt het
hart nog steeds van verlangen. Eeuwige verliefdheid: het
bestaat, ook al is de kans dat je wordt teleurgesteld elke
speeldag aanwezig. De amateurbijlage is verslonden, alle
mutaties zijn gewikt en gewogen, dus kom maar op!

Leon ten Voorde
De bankzitter

Aesy Liften B.V. Nederland | Mercurion 30, 6903 PZ Zevenaar
Telefoon: 0316-246246 | E-mail: info@aesyliften.nl
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DES 1 seizoen 2018-2019

Achter vlnr: Majella Broekman (Fysiotherapeute), Sem van Dartel, Harry Warmelink (Trainer/Coach). Arjan Poelakker (Assistent Scheidsrechter), Tom Woesthuis, Lisa F
Midden vlnr: Nick ¬Deijk, Sven Mensink, Mark van Schooten, Pieter Rozema, Koen Bangma, Coen van der Linde, Leon Galgenbeld.
Voor vlnr: Pieter Molenaar (Leider), Mathijs Geugies, Bryan Eshuis, Twan Mensink, Corné Hogenkamp, Jurre Canter Visser, Jochem Top, Teun Heuver (Leider)
Op de foto ontbreken: Denny Broekman, Michel Kerkdijk en assistent trainer Peter van der Linde

Feddema (Verzorgster).

         

095 WT Dranghekdoek 2500x1000.indd 1

21-07-14 16:01

www.supportersverenigingdes.nl

Keizerserf 38, 7442 MN Nijverdal
Telefoon:0548 619 908
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AVG beleid v.v. DES
Algemene verordening
gegevensbescherming
Beste leden van v.v. DES,
U of uw kind(eren) bent/zijn lid van v.v. DES.
v.v. DES bewaart persoonlijke gegevens van haar leden voor diverse doeleinden die noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van verenigingszaken. Hierover kunt u meer lezen in bijgevoegd artikel: AVG-beleid v.v. DES
In verband met de sinds mei ingetreden privacywetgeving willen wij u toestemming vragen voor het bewaren van
deze gegevens. Ook willen wij toestemming vragen voor het maken van beeldopnames bij bepaalde gelegenheden,
die vervolgens op de website en andere social-media geplaatst kunnen worden.
Heeft u bezwaar dan kunt u dit kenbaar maken via e-mail: info@vvdes.nl
Wij gaan er om praktische redenen vanuit dat, wanneer u niet binnen een maand reageert, u akkoord gaat.
Graag willen we hier aan toevoegen dat u te allen tijde het recht heeft om gegevens te laten verwijderen of
beeldmateriaal te laten blokkeren. Om beeldmateriaal op de website en social-media te verwijderen stuurt u een
e-mail naar: pr@vvdes.nl, in deze mail geeft u aan welke beelden er verwijderd moeten worden.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het bestuur.
Namens het bestuur van v.v. DES
4 oktober 2018

Zie bijlage op pag. 28
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BIJLAGE AVG
beleid v.v. DES
Ons privacybeleid heeft tot doel mensen te informeren
over de manier waarop AVG-gegevens verzameld en gebruikt worden op onze website en in onze administratie.

• Leden geven toestemming voor het bewaren van
hun persoonsgegevens.
Voor nieuwe leden wordt hiervoor toestemming gevraagd via het aanmeldingsformulier.
Voor bestaande leden wordt toestemming gevraagd
via mailing. Indien er niet binnen een maand gereageerd wordt, zal ervan worden uitgegaan dat men
akkoord is.

• Leden hebben het recht hun gegevens in te zien.
Dit kan via de ledenadministratie.
U kunt hiervoor een email sturen naar:
ledenadministratie@vvdes.nl
De ledenadministrateur zal u desgewenst de gegevens, die wij van u bijhouden, doormailen.

• Leden hebben het recht om hun gegevens te laten
verwijderen.
Dit geldt voor gegevens die op de website, in het Magazine of elders gepubliceerd zijn.
Dit geldt niet voor de bij de ledenadministratie opgegeven inschrijfgegevens dat via KNVB Sportlink wordt
onderhouden.

• Leden hebben het recht op ”dataportabiliteit”.

Inzicht verkrijgen in het ledenbestand, communicatie
met de leden, het innen van contributie, het indelen
van de teams en omdat de KNVB clubs verplicht om de
ledenadministratie in Sportlink te onderhouden.

• De ledenadministratie heeft toegang tot de
gegevens.
De gegevens worden bewaard in Sportlink van de
KNVB. De inschrijfformulieren in hardcopy door de ledenadministrateur

• De gegevens worden bewaard voor de periode dat
iemand lid is, tot een jaar na opzegging.
Met toestemming kunnen individuele gegevens eventueel langer bewaard worden

• De gegevens worden gedeeld met:
Interne partijen: de daarvoor bevoegde bestuursleden,
trainers / leiders.
Externe partijen: de KNVB, de desbetreffende bank
i.v.m. de inning van de contributie, in specifieke gevallen met het Gemeente i.v.m. het aanvragen van
jeugdsportsubsidie.

• Het is mogelijk dat er opnames (foto’s/video’s)
van leden gemaakt worden die op de website en
social-media geplaatst kunnen worden.
• Cameratoezicht sportpark Gagelman
Met behulp van cameratoezicht wordt de veiligheid
van leden en bezoekers van v.v. DES verbeterd. Eveneens worden de eigendommen van leden en bezoekers van v.v. DES door het cameratoezicht beschermd.
De camera’s bieden v.v. DES de mogelijkheid om surveillancewerkzaamheden op afstand uit te voeren en
om afwijkende situaties tijdig te signaleren en hierop
te anticiperen
Voor meer informatie verwijzen wij u naar: REGLEMENT CAMERATOEZICHT IN RELATIE TOT PRIVACY op
onze website.

Dit houdt in dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van
hen heeft. Zo kunnen zij hun gegevens bijvoorbeeld
makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van
dezelfde soort dienst. Ook kunnen mensen vragen om
gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere
organisatie.

• Het bestuur is het aanspreekpunt voor AVG-zaken.

• De volgende persoonsgegevens worden door de
ledenadministratie bewaard:

• In geval van een datalek: deze moet te allen tijde
doorgegeven worden aan het bestuur.

Volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht,
id-nummer (nieuwe leden 18+), rekeningnummer,
auto-incasso, datum inschrijving, datum uitschrijving,
relatienummer KNVB en eventueel foto van lid.
Deze gegevens zijn door de leden zelf aangeleverd of
door de ouders/verzorgers van de jeugdleden.
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• Het doel van het bewaren van deze gegevens is:

• Het bestuur is verplicht een datalek te registreren
en te melden bij de ”autoriteit persoonsgegevens”.

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.

MOODSOCKS.NL

10% korting voor alle DES-leden met de code: 10winningmood

DES is met haar historie
één van de beeldbepalende
clubs van Nijverdal
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Dennis op den Dries
ZININ het nieuwe
seizoen
Ietwat gehaast parkeer ik mijn fiets voor het Huis voor Cultuur en Bestuur. Een afspraak deze ochtend in het noorden
van het land maakt dat ik niet geheel ontspannen aan de
deur van ons Dorpscafé Toi Toi, (in de volksmond Toi) rammel. ”Gesloten”?? Heb ik het dan wel goed? Ben ik dan te
laat? Ik had inderdaad gisteren de foto’s voorbij zien komen van voormalig spits van ons vlaggenschip Niek, die in
het huwelijksbootje is gestapt met zijn Fleur. (gefeliciteerd
nog, beiden!) Maar dat ze dan het hele Huis voor Cultuur en
Bestuur sluiten gaat toch wat ver. Ik dacht toch echt dat dit
ook de ingang was voor ons Huis voor Cultuur en Bestuur.
Gemiddeld genomen bezoek ik het Huis voor Cultuur en
bestuur louter op de uiterst rechtse kant van het pand
namelijk ”Toi”, of uiterst links voor het terugbrengen van
wat leesboeken van de kinderen. Dikwijls is er dan weer
een onaangename verrassing als blijkt dat de boeken, ondanks herhaaldelijke mails van onze ZININ Bieb, toch iets te
laat ingeleverd zijn. Omdat ook de schoorsteen bij de bieb
moet roken en ik (wij) onze kinderen wil stimuleren te blijven lezen, betaal ik met enige tegenzin deze ”boete”. Maar
dit politieke midden van het gebouw mocht ik nog niet vaak
betreden. Vandaag op de laatste zonnige dinsdag in september mag ik op audiëntie bij onze kersverse Groen Links
wethouder van Sport: Dennis op den Dries.

GROEN-LINKS
Nadat ik door de majestueuze draaideur het imposante gebouw binnenliep, meldde ik mij bij de receptie. De allervriendelijkste dame achter
de balie belde naar het
gemeentesecretariaat
dat er bezoek was voor
de wethouder. Uiteraard had ik me goed
voorbereid op deze afspraak en Dennis goed
gescreend op social
media. Ook had ik de
laatste uitzendingen
van het in Nijverdal

wereldberoemde tv-programma Raadsplein teruggekeken;
ik wilde goed beslagen ten ijs komen. In eerste instantie
wilde Dennis graag afspreken op ons prachtige sportpark
Gagelman, om zo kennis te maken met de club in actie.
Dennis zou zich er direct thuis voelen. Door de aanleg van
het kunstgras op veld 2 is er nu alleen nog maar GROENLINKS bij het betreden van het sportpark. Rechts zijn op
veld 2 de fundamenten gelegd voor het groen en verderop
op het sportpark zijn de vertrouwde groene velden links en
rechts te zien. Uit praktische overwegingen - als vader van
3 voetballende zoons staat de zaterdag in het teken van
de voetbal - hebben we toch maar afgesproken in het Huis
voor Cultuur en Bestuur. Bij het betreden van de ambtskamer valt direct zijn grote liefde op. Wethouder Op den Dries
(verder in het verslag ”Dennis”) is gek op honden en dan
met name zijn Golden Retrievers. Aan het aantal foto’s op
zijn kamer te zien heeft hij er wel een stuk of 10. Ook valt
een groot boek van de beroemde nummer 14 op.

SOS
Dennis kwam voor het eerst in aanraking met het besturen
toen hij een jaar of 18 was en een bestuursfunctie kreeg bij
het toenmalige SOS uit Hellendoorn. Zelf heeft Dennis in
een grijs verleden ook gevoetbald. Er is naar eigen zeggen
echter geen groot talent aan hem verloren gegaan. Maar
toch is Dennis in de spaarzame tijd die hij heeft ook zelf actief als sporter. Hardlopen en spinning zijn sporten waarmee hij probeert fit te blijven. Daarnaast is Dennis een heel
actieve sportvolger en heeft hij een zeer brede interesse
in sport. Dennis benadrukt dat de portefeuille Sport zeker niet
gezien mag worden
als ”feestportefeuille”.
”Ook, en met name in
onze gemeente betekent deze portefeuille
keihard werken. De afgelopen tijd zijn er natuurlijk veel projecten
geweest waarbij alle

Sport is volgens mij
een van de belangrijkste
sociale bindmiddelen
die we hebben
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Op het gebied van
sport en welzijn
verandert van alles.
De maatschappelijke
rol die verenigingen
hierin kunnen spelen
wordt hierdoor
ook anders.
zeilen bijgezet moesten worden. Kijk alleen maar naar het
kunstgrasproject. Een traject waar veel belangen spelen en
veel partijen mee gemoeid zijn. Daarnaast wordt er breed
in de samenleving ook van alles over gezegd. Dit maakt dat
sport ook direct een complex veld, juist ook omdat iedereen
erbij betrokken is. Dit maakt het gelijk ook mooi hier deel
van uit te maken.”

Sport als bindmiddel
Uiteindelijk ben je als wethouder politiek eindverantwoordelijk voor de sport, maar iedereen doet wel iets met sport
of heeft kinderen die bij een sportvereniging zitten. ” Sport
is volgens mij een van de belangrijkste sociale bindmiddelen die we hebben. Sport is echt iets wat we met zijn allen
samen doen.” Tegelijkertijd maakt dit het soms ook wat
ingewikkelder, omdat iedereen er ook wat van vindt. Het is
voor mij een uitdaging om daarin een goede weg te vinden.
In een gemeente waar het eigenlijk op sportgebied al heel
goed voor elkaar is. We zijn sportgemeente van het jaar,
hier zijn we ontzettend trots op, maar het is al wel weer
bijna 3 jaar geleden. In onze gemeente hebben we een heel
breed aanbod qua sport en dat is best uniek.”

Spraakwaterval
Wethouder Dennis op den Dries is geknipt voor de politiek.
Je stopt er een kwartje in en krijgt er een breed uitgemeten
antwoord uit. Of het helemaal het antwoord is dat je wilt
op de vraag is niet relevant. Het gaat erom dat er een weloverwogen antwoord komt. Wat mij opvalt, is dat Dennis
een brede interesse heeft en mijns inziens redelijk dicht bij
de kern blijft.
Op de vraag naar de langetermijnvisie van onze wethouder
van Sport m.b.t. de sport in onze gemeente, maakt Dennis
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onderscheid tussen het ”sporten om de sport” en ”sport
als middel”. Met het eerstgenoemde profileert Hellendoorn
zich sterk. ”We hebben natuurlijk naast het brede aanbod
op sportgebied ook diverse (grote) evenementen op sportgebied: de Strongman Run, Olympia’s tour en de Hellendoorn Rally. Deze evenementen bepalen natuurlijk mede
ons imago en naar de toekomst toe moeten we proberen dit
te versterken. Dit doen we door te proberen onze voorzieningen zo creatief mogelijk op peil te houden met bijvoorbeeld kunstgras en een fietscrossbaan.”

G-Voetbal
Daarnaast is naar de toekomst toe volgens Dennis ”sport
als middel” van belang. ”De samenleving verandert. Op
het gebied van sport en welzijn verandert van alles. De
maatschappelijke rol die sportverenigingen hierin kunnen
spelen wordt hierdoor ook anders/groter. Een heel mooi
voorbeeld is te vinden binnen jullie eigen vereniging DES:
het G-voetbal. Verenigingen laten zien dat ze dergelijke activiteiten heel goed zelf kunnen oppakken en organiseren.
Als gemeente hebben we korte lijntjes met de verenigingen
via de diverse overlegorganen en mocht er hulp nodig zijn,
of als we zelf denken dat we ergens iets kunnen bijdragen,
dan zijn deze korte lijntjes van belang. Samen komen we
een heel eind. Het bestuur om de sport heen is namelijk
iets van de verenigingen en de gemeente samen. Het beleid moet dus ook niet door de gemeente bepaald worden,
maar dit beleid moeten we samen maken. Binnenkort organiseren we weer een grote bijeenkomst samen met de
BLOS voor alle verenigingen, waarbij we o.a. de verenigingen willen helpen met problemen waarmee ze maken kunnen krijgen. Voor veel verenigingen is het steeds moeilijker
om vrijwilligers te krijgen, door mee te denken en te kijken
wat we daar samen aan kunnen doen, hopen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid ook zichtbaar te maken.”

Fusie
Hoe kijkt onze wethouder eigenlijk aan tegen het feit er
best wat voetbalclubs zijn in onze gemeente en met name
in Nijverdal? Dennis merkt op: ”Uiteraard is dit iets wat je
ook best wel bespreekt met de verschillende clubs. Neem
als voorbeeld het hele kunstgrasproject. Hierbij wijzen allerlei verenigingen, terecht, op hun eigen belangen, want
die hebben ze natuurlijk ook. Maar uiteindelijk zal je moeten kijken naar het gezamenlijke belang. Als gemeente zullen we niet opleggen dat de verenigingen wat meer moeten
samenwerken, maar ik ben niet bang om de discussie aan
te zwengelen om daar in ieder geval eens over te praten
met elkaar. We hebben tenslotte een goed voorbeeld in de
gemeente Hellendoorn: de fusie tussen mijn ”oude” club
SOS en VESOS is een groot succes. Het kan soms alleen al
helpen om op andere gebieden soms praktisch wat meer
samen te werken. Er zit bij iedere club natuurlijk veel historie en iedere club heeft zijn eigen identiteit, maar iedere

club heeft eigenlijk ook te maken met dezelfde problemen.
Vrijwilligers zijn moeilijk te vinden, hier bouwt een vereniging op.
(Pupillen)(bege)leiders, materiaalmensen, barpersoneel,
schoonmakers, bestuurders: ze zijn van cruciaal belang
voor een vereniging. Van grote evenementen, zoals de
Strongman Run, de Hellendoorn Rally, de Reggesurvival,
en wielerwedstrijden die in onze vereniging georganiseerd worden, zie je ook het sociaal-culturele belang. De
organisatoren weten vaak honderden vrijwilligers aan
zich te binden voor ondersteunende werkzaamheden.
Dit draagt niet alleen bij aan het evenement, maar het
helpt ook vereenzaming tegen te gaan en het houdt
mensen betrokken bij de maatschappij.”

Ieder zijn eigen kampioenschap
Dennis houdt heel van sport en kan ook echt genieten
van sport. ”Het mooie van sport is dat iedereen dit
op zijn eigen niveau kan doen. Ieder heeft zijn eigen
kampioenschap op zijn eigen niveau en kan zijn grenzen verleggen. Dat is eigenlijk nog het allermooiste.
Voorafgaande aan de Strongman Run hebben mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vanuit ons
gemeentelijk project ”Sporten, het werkt” een heel
traject afgewerkt om fit en gezond te worden, om
uiteindelijk deel te kunnen nemen aan de Strongmanrun. Deze mensen hebben hierdoor meer zelfvertrouwen gekregen. Ze zijn natuurlijk fitter en
gezonder geworden en uiteindelijk hebben we ze,
als gemeente, begeleid naar werk. Naast het feit
dat ze als mens fitter en gezonder zijn geworden,
levert het maatschappelijk ook nog wat op: ze
zijn weer aan werk gekomen!”

Kunstgras
Dennis is positief gestemd over het hele proces
rondom de aanleg van de kunstgrasvelden op
sportpark Gagelman. ”Ondanks de financiële
uitdaging voor de gemeente is het door een
goede samenwerking tussen de clubs, Ten
Cate en de gemeente uiteindelijk gelukt om
in totaal 4 nieuwe kunstgrasvelden aan te
leggen, en daar mogen we best trots op zijn.
De gezondheidsdiscussie rondom het kunstgras is hiermee ook gelijk getackeld, want
de velden waar de clubs straks de beschikking over hebben zijn de meest duurzame
en innovatieve die er op die markt zijn. Ook
bij het realiseren van deze velden zijn veel
vrijwilligers betrokken en dat geeft maar
weer eens aan dat deze mensen onmisbaar zijn.”
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DES: beeldbepalend
Dennis bestempelt DES met haar historie als één van de
beeldbepalende clubs van Nijverdal. ”Het sportpark Gagelman ligt er prachtig bij. De club heeft de zaken goed voor
elkaar en draagt ook zeker maatschappelijk haar steentje
bij.” Dennis doelt hiermee op het G-voetbal. Hij vindt de gezonde concurrentie die er tussen de verenigingen onderling
is mooi om te zien en begrijpelijk. ”Maar het belangrijkste
blijft dat we met zijn allen beseffen hoe prachtig wij het in
de gemeente voor elkaar hebben, dus we mogen het totaalplaatje niet uit het oog verliezen.” De derby tegen onze
zustervereniging uit Groot-Lochter is volgens Dennis toch
wel de mooiste wedstrijd van het jaar. Ik ben dan ook benieuwd met welke sjaal we Dennis op 3 november mogen
begroeten. Dan staat namelijk de eerste derby op het programma, Dennis. vv DES- SVVN, de uitnodiging staat!
De afgelopen tijd heeft onze nieuwe wethouder van Sport
nog niet veel kans gehad om voetbalwedstrijden te bezoeken. Ten tijde van zijn aantreden lag het seizoen stil, nadien
is het er nog niet van gekomen. Zoals wellicht bekend is,
kampt Dennis met zijn gezondheid en hij is op dit moment
fit aan het worden voor een stamceltransplantatie, die
(op het moment van schrijven) over een maand plaats zal

Volg ons
nu ook op
Instagram!
Na Facebook, Twitter en Youtube kun je ons
nu ook volgen via Instagram!
De links naar onze social media kanalen:
Instagram: instagram.com/voetbalverenigingDES
Facebook: facebook.com/vvdes
Twitter: twitter.com/vvdes
Youtube: youtube.com/user/voetbalverenigingDES
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vinden. Na zijn herstel hiervan staan ook de voetbalverenigingen weer op het programma. Dennis, we hopen dat
de transplantatie slaagt en dat je er weer helemaal bovenop komt. Niet in de laatste plaats omdat Hellendoorn een
wethouder die zo bruist van de energie niet kan missen.
Dat de vereniging aan de weg timmert met het organiseren
van activiteiten voor de jeugd is ook bij Dennis niet onopgemerkt gebleven. ”Prachtig al die initiatieven. Maar ook
hier zouden verenigingen eens wat vaker bij elkaar in de
keuken moeten kijken in plaats van allemaal zelf het wiel
uit te willen vinden.”
Tot slot wil onze wethouder nog graag melden dat hij super
trots is dat we als gemeente koploper zijn op het gebied
van rookvrije sportaccommodaties. ”Het is natuurlijk ook
mooi dat ook omliggende gemeenten dit zien. Geweldig dat
sportpark Gagelman komend seizoen Rookvrij is!”
Dennis op den Dries, bedankt voor het openhartige en
prettige gesprek en je verfrissende blik en succes gewenst
bij het herstel van de operatie!
MF
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Kalanderstraat 29
Postbus 230
7460 AE Rijssen
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info@ibz-bv.nl
www.ibz-bv.nl

NIJVERDAL
Keizerserf 39
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T 0548 612946
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Vonderweg 27, 7468 DC ENTER
Telefoon: 0547-386100
E-mail: info@rikkertafbouwgroep.nl
Internet: info@rikkertafbouwgroep.nl

Sponsorkliks

Online shoppen met hart voor DES!
Waarschijnlijk koopt u al regelmatig via het internet. Met
SponsorKliks kunt u nu zelf een financiële bijdrage leveren aan onze vereniging, zonder dat het u een cent extra
kost!
SponsorKliks is een mooie manier voor verenigingen in
Nederland om een extra centje bij te verdienen. Het werkt
via internet en is eigenlijk niets meer dan een verzamelwebsite voor veel bekende webwinkels, zoals Zalando,
Bol.com, Wehkamp, Hema, Thuisbezorgd.nl, KLM, Booking.
com, enz. Je kunt dus via SponsorKliks deze webwinkels
bezoeken en daar op dezelfde manier als anders eventuele aankopen doen (b.v. boeken, kleding, een stedentripje
of een pizza).
De prijzen voor deze aankopen zijn exact hetzelfde als
wanneer je rechtstreeks naar deze webwinkels gaat,
maar als je via de Sponsorkliksbutton op de website van
DES naar deze winkels gaat, dan ontvangt DES een percentage van ieder aankoopbedrag. Dat betekent dus een
extra centje voor onze vereniging (zonder dat het iemand
iets extra kost) en dus een prima manier om DES aan wat
extra inkomsten te helpen.
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Nog even kort hoe het werkt:
Ga naar de website van DES: www.vvdes.nl
Klik op de Sponsorkliks-button
Selecteer daar de winkel waar u eventueel iets wilt kopen.
Bestel de artikelen die u wilt aanschaffen in de geselecteerde webwinkel.
U betaalt de "normale" prijs van de webwinkel
(dus geen extra kosten door SponsorKliks).
Op deze manier bent u sponsor van uw eigen vereniging,
zonder dat het iets kost!!
Dit geldt voor alle aankopen via de website van DES en
Sponsorkliks, dus niet alleen voor aankopen door leden
van de vereniging. Probeer daarom ook andere gezinsleden, buren, vrienden en bekenden zover te krijgen om alle
internet aankopen via SponsorKliks (wel via de website
van DES) te doen. Dat kan onze vereniging een aardig bedrag opleveren!

Hoe werkt het dan met die percentages?
Iedere aangesloten webwinkel betaalt SponsorKliks een
bedrag (commissie) wanneer een online aankoop is gedaan via SponsorKliks. Het bedrag dat wordt betaald na
een aankoop verschilt per webwinkel.

Een rekenvoorbeeld:
Zalando betaalt 6% commissie per order.
Dit betekent dat wanneer je een bestelling plaatst ter
waarde van € 100,- zij een bedrag van € 6,- commissie
betalen aan SponsorKliks. Van dit bedrag ontvangt
DES ons deel van 75%, wat neerkomt op een bedrag
van € 4,50.

Concreet betekent dit dat wanneer jij € 100,besteedt bij Zalando, DES daarmee een bedrag
van € 4,50 verdient.
Belangrijk:
Deze commissie heeft geen invloed op het
aankoopbedrag. Je betaalt dus hetzelfde als
wanneer je direct naar de site van Zalando gaat.
PN

Enkele voorbeelden van webwinkels
die een commissie uitkeren:
• Thuisbezorgd.nl - € 1,- per bestelling
• Plutosport - 7% commissie per bestelling
• Albert Heijn - Nieuwe klant € 20,-, bestaande klant
€ 1,- per bestelling
• MediaMarkt - 3% commissie per bestelling
• Bol.com - 1,5% tot 4% commissie per bestelling
• Wehkamp - 1,13% tot 5,5% commissie per bestelling
• Ali Express - 4,5% tot 9,5% commissie per order

Tip:
• Als je op het SponsorKliks-logo op onze
homepage klikt, ben je meteen op het juiste
adres!
• Er is ook een SponsorKliks-app. Als je de app
voor het eerst start, moet je aangeven welk
goed doel je wilt sponsoren, vv DES dus.
Zodra je vervolgens online iets wilt kopen, doe
je dat gewoon via de SponsorKliks-app.
Lekker makkelijk! De app is er voor IOS en
Android.
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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

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

DE JoNChEERElaaN 15, 7441 ha NIJVERDal | 0548-619846 | www.INDEgauwEgEIT.Nl

Uitnodiging Algemene
Ledenvergadering 2018
Geachte DES-leden,
Hierbij nodigen wij u van harte uit op maandag 12 november om 20.00 uur voor de Algemene Ledenvergadering 2018
in het clubgebouw van DES.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Opening.
Vaststelling van de agenda.
Ingekomen stukken.
Spelen van finales op zondag.
Notulen Algemene Ledenvergadering van 13 november 2017.
Secretariaatsverslag 2017 - 2018.
Financieel jaarverslag 2017 - 2018.
Verslag kascommissie 2017 - 2018.
Verkiezing nieuw lid kascommissie.
Begroting seizoen 2018 - 2019.
Contributieverhoging.
Bestuursverkiezing. (zie toelichting)
Voetbalzaken.
Mededelingen.
Rondvraag.
Sluiting van de vergadering.

De planning is om te pauzeren om 21:00 uur.

Bestuursverkiezing
De volgende bestuursleden zijn (statutair) aftredend en herkiesbaar:
• Ellen Nieboer
Vanaf oktober 2018 liggen de volgende stukken ter inzage in het clubhuis:
-

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2017
Het secretarieel jaarverslag 2017- 2018
Financieel Jaarverslag 2017 - 2018

Heeft u nu al vragen voor de rondvraag, dan willen we u de mogelijkheid bieden deze vooraf kenbaar te maken
bij het bestuur door deze te zenden aan Harry van Driel op papier, of via e-mail: secretaris@vvdes.nl

Met vriendelijke groet,
Harry van Driel
Secretaris vv DES
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Gebruik jij de
voetbal.nl app al?
Volgens onze gegevens gebruikt 62% van onze leden de
voetbal.nl app. Met de voetbal.nl app (en website) blijf je
eenvoudig op de hoogte van alle updates rondom je eigen
team en mis je niks van alle activiteiten binnen voetbalvereniging DES en je andere favoriete teams en spelers.

Registreren en account
Maak je nog geen gebruik van Voetbal.nl? Dan kun je de
app downloaden en je registreren met je e-mailadres. Registreren kan ook via de website www.voetbal.nl.
Let op: ben je lid van DES, gebruik dan bij het registreren voor de app hetzelfde e-mailadres als dat bij de club
bekend is. Bij twijfel kun je dit navragen via:
ledenadministratie@vvdes.nl.
Wij kijken dan z.s.m. voor je na met welk e-mailadres je in
onze ledenadministratie staat.
Ook wijzigingen in je e-mailadres (of andere gegevens) kun
je via ledenadministratie@vvdes.nl doorgeven.
Na je registratie ontvang je een e-mail waarmee je je
nieuwe account bevestigt.

Let op: ben je ook spelend lid van DES / de KNVB? De profielfoto in je voetbal.nl app is ook je spelerspasfoto! Dit is
door de KNVB zo gekoppeld. Zorg dus dat je goed herken-

baar op de foto staat, anders kan de scheidsrechter bepalen dat je niet mag spelen!
Dit account kun je gebruiken voor Voetbal.nl én voor de
KNVB Wedstrijdzaken app (voor leden).
Met dit account kun je onder andere inzien welke persoonsgegevens voor dit account zijn vastgelegd. Als lid van
een vereniging/de KNVB kun je de digitale (KNVB) pas bekijken en de zichtbaarheid van je naam en foto voor andere
gebruikers van Voetbal.nl instellen.
Gebruiken meerdere gezinsleden hetzelfde e-mailadres?
Na het inloggen vindt de koppeling van je account aan een
persoon plaats. Om je persoonlijke programma te krijgen
moet het e-mailadres van je account overeenkomen met
het e-mailadres dat bij jouw profiel bij de vereniging is geregistreerd.
De koppeling aan de persoon vindt na inloggen automatisch plaats. Als de account aan meer dan 1 persoon gekoppeld kan worden, omdat er meerdere personen zijn met
jouw e-mailadres (bijvoorbeeld je kinderen), zul je na inloggen moeten kiezen aan welke persoon je wilt koppelen.
Door uit te loggen en opnieuw in te loggen, kun je opnieuw
kiezen aan welke persoon je het account wilt koppelen.
PN
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OP WEG NAAR EEN

Voetbalvereniging DES
is rookvrij!
Sportpark Gagelman is een belangrijke omgeving in het
leven van opgroeiende kinderen. We geven kinderen
graag het goede voorbeeld. Daarom hebben we besloten
om onze voetbalvereniging rookvrij te maken.
Hiermee beschermen we de jeugd tegen de verleiding om
te gaan roken en het schadelijke meeroken. Zo biedt voetbalvereniging DES iedereen een gezonde en veilige omgeving. Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en
misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien
roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken. Sporten is gezond,
terwijl (mee-) roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar.
Het afgelopen halfjaar was ons sportpark op zaterdagen
tot 12:30 uur al rookvrij. Zoals al eerder aangekondigd,
hebben we vanaf begin september een rookvrij sportterrein. Vanaf nu mag er dus helemaal niet meer gerookt
worden bij voetbalvereniging DES! De afgelopen week
hebben we borden, spandoeken en stickers opgehangen
om u te helpen herinneren aan het rookverbod. Begin oktober wordt er bij de toegang van ons sportpark door de
gemeente een blauwe lijn op de bestrating geplaatst om
aan te geven vanaf waar je niet meer mag roken.
Met een rookvrij sportterrein dragen wij bij aan het realiseren van een ROOKVRIJE GENERATIE. Een generatie kinderen die zélf kan en zal kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst.
Iedereen is en blijft natuurlijk welkom bij voetbalvereniging DES, ook rokers! We vragen rokers echter wel om

42

buiten het zicht en buiten ons terrein te roken. De plekken
op ons sportpark, zoals langs de lijn en het dakterras zijn
dan voorgoed rookvrij.
We rekenen erop dat onze leden, ouders, supporters maar
ook onze gasten zich net als wij Door Eendracht Sterk willen
maken voor een gezonde sportomgeving voor alle jeugd.
Voor vragen kunt u terecht bij een van de bestuursleden.
PN

Oktemberfest 
Kamping Kitsch
Lieber Fußballfan,
Leider müssen wir feststellen, dass
die Begeisterung für das OKTEMBERFEST abnimmt. Wir planen für
eine längere Zeit im A-com auf eine
gut - innovative - überraschende Alternative.
Het Fest der München heeft een
ontzettende aantrekkingskracht
op de Duitse, bierdrinkende mensen, maar de leden van DES zijn toe
aan wat nieuws. De A-com heeft
de hele zomer, burgerlijk, op camping oranje kunnen overwegen
welk alternatief feest DES moet
meemaken. Het moet een avond
worden die goed vernieuwend en
verrassend is. Maar wat we vooral
belangrijk vinden, is dat het een
feest wordt voor de 18+er tot
en met de 50+er, van man-man,
vrouw-vrouw tot voetballers en
ouders.
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dr

co
ess
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zaterdag

#kampingkitschclub

Eind oktober zal het verlangen
naar de zon, de camping, het
zwembad, de bikini’s en festivals
uw gedachten weer bekruipen.
Om het goede van al deze werelden bij elkaar te laten komen,
tovert de A-com de kantine om
tot KAMPING KITSCH. Het feest
deze activiteit wordt georganis
eerd door de:
der geneugten, wat doet terugdenken aan die mooie zomer
tijd. Laat u verrassen door de kleurrijke aankleding, de gevarieerde muziek door onze huis DJ’s Martijn en Niek en het vrije gevoel van dit evenement.

27-10

20 00 - 00 00

Doordat er een kitschdresscode aan verbonden zit, lijkt het ons niet meer dan vanzelfsprekend dat de aanwezigen zich
kunnen laten gaan met moves waarvan ze zelf nooit verwacht hadden dat ze ze in zich hadden. En het mooiste is... what
happens on the kamping, stays on the kamping.
Liefs, A-com DES Nijverdal
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Aanleg nieuw
kunstgrasveld
De afgelopen maanden zijn er maar liefst 4 nieuwe kunstgrasvelden aangelegd in de gemeente Hellendoorn waaronder één bij v.v. DES. Na een akkoord van de gemeente in juli jl. ging het hard. Op veld 2 is een spiksplinternieuw kunstgrasveld aangelegd door aannemer CSC Sport. Op zaterdag 13 oktober konden de eerste wedstrijden worden gespeeld.
Zaterdag 10 november vindt de officiële opening van alle 4 de kunstgrasvelden plaats.
PN
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Column:

Voetbalgogme
Tegenwoordig is alles meetbaar in het (betaalde) voetbal. De technieken zijn zover ontwikkeld dat er zelfs
heuse laptoptrainers langs de zijlijn staan. Mijns inziens een goede ontwikkeling. Meten is weten en hoe
meer je weet, des te preciezer je beleid kunt gaan voeren. Maar een mens blijft een mens en bij een mens
is gewoonweg niet alles te definiëren. Een van deze
dingen is het zogeheten ‘voetbalgogme’. Wanneer ik
het woord gogme Google dan zie ik de definitie ‘spelintelligentie’ naar voren komen. Deze term is misschien wel de meest ongedefinieerde definitie die er
bestaat.
Alles wat meetbaar is in de voetbalwereld is ook te
trainen. Geven de cijfers aan dat de passingnauwkeurigheid beter moet, of dat de schoten te weinig
tussen de palen belanden, dan is hier op te trainen. Waar niet op te trainen valt, maar wat in een
voetballer zelf moet zitten is het voetbalgogme.
Spelinzicht, slimheid, sluwheid, geslepenheid, bij
de les zijn. Het zijn zomaar een aantal punten die
onderdeel zijn van het voetbalgogme. Net een
stapje naar links om de passinglijn eruit te halen
of een extra stapje naar rechts zodat de verdediger van de tegenpartij besluit niet mee op te
komen en jij dus niet achter je man aan hoeft
te sjouwen.
Ieder elftal heeft een aantal spelers nodig die
een vleugje gogme in zich hebben. Op voetbalgogme valt namelijk niet te trainen. Betekent dat dan ook dat als je het eenmaal niet
hebt, je het nooit zult krijgen? Nee, zeer zeker
niet. Wanneer je in een elftal zit met spelers
die wel enigszins voetbalgogme in zich hebben, kun je leren van deze spelers. Kijk naar
je medespelers, luister naar hen en doe iets
met hun feedback. Door te kijken naar andere spelers en de essentie van de acties
naar boven te krijgen, zul je de daadwerkelijke definitie van voetbalgogme te weten
komen.
Kijk. Luister. Leer.
PM
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Café de Kachel
Rijssensestraat 73
7442 MR Nijverdal
Telefoon: 0548-852465
Internet: www.cafekachel.com

