1922-1930
De beginjaren
In 1922 spelen 13 jongens regelmatig samen een potje voetbal. Een teamsport die steeds populairder
wordt. In Nijverdal waren al 2 verenigingen, te weten: s.v. Nijverdal (opgericht in 1916) en RKSV De
Zweef (1920). Het probleem is echter dat ze niet op zondag willen spelen. Op enig moment kwamen
zij op het idee een eigen vereniging op te starten, een zaterdagvereniging wel te verstaan. Dit leidt
niet veel later tot de oprichting van voetbalvereniging ‘’Heracles’’ op 2 oktober 1922. In het Bierhuis
van P. Molenaar aan de De Joncheerelaan 32 (schuin tegenover In de Gauwe Geit) werd de
oprichting definitief beklonken.
In het bestuur werden gekozen: D.J. (Jan) Toeters, voorzitter; Joh. Hoek, secretaris;
Joh. (Hans) Bossink, penningmeester; T. (Teunis) Braakman, lid materialen; H. (Hendrik) Braakman,
lid.
Ook werd er al een elftalcommissie in het leven geroepen. De heren Jan Toeters, Jan Karkdijk en
Hendrik Braakman namen zitting in deze commissie.

Bierhuis P. Molenaar aan de De Joncheerelaan te Nijverdal. Hier werd in 1922 de voetbalvereniging
Heracles opgericht en de eerste jaren was dit het clublokaal. Eigenaar P. Molenaar (helemaal
rechts) is tevens één van de oprichters van de vereniging. Later was hier de galanteriewinkel
"Wiba" (Dommerholt ) gevestigd.

De oprichters!
Boven: G.J. Karkdijk, J. Bootsveld, Chr. Titsing, H. Braakman, J.H. Karkdijk
Midden: T. Braakman, Joh. Hoek, A.A. de Leeuw
Onder: Joh. Bossink, D.J. Toeters, A. Ramerman, L.B. Hoek, H. Koopman

Voor zover bekend is dit de eerste ’DES’-foto die gemaakt is. De in ’rood’ geschreven namen staan
te boek als oprichters van onze club.
De overige 3 oprichters, J. Alferink, B.J. Alferink en P. Molenaar, staan niet op deze foto.

Om te kunnen voetballen heb je uiteraard materialen en een veld nodig. Het eerste veld was snel
gevonden. Bij Hotel Dalzicht op de Nijverdalsche berg lag het oude korfbalveld dat buiten gebruik
geraakt was. Het veld lag tussen de Grotestraat en ’t Stut, ongeveer ter hoogte van de
verkeerslichten. Om de materialen te kunnen bekostigen moest er contributie geïnd worden. De
hoogte werd vastgesteld op 5 cent terwijl het inleggeld 25 cent bedroeg.

De eerste shirts die worden aangeschaft
(of zelf gemaakt) zijn rood met één brede
verticale zwarte band in het midden,
lange mouwen, zwarte kraag en 3 knopen.
Deze shirts worden gedragen tot en met seizoen 1946-47.

Hotel Dalzicht. Aan de overkant is nog net het 1e DES-veld zichtbaar (lichte plek tussen de bomen)

Aangezien er in onze regio nog geen zaterdagscompetitie was, speelden we uitsluitend serie- en
nederlaagwedstrijden. Zo ook op 10 mei 1923 (Hemelvaartsdag). Sparta Rijssen organiseerde een
seriewedstrijd en deze werd prompt gewonnen door onze jongens. Door deze overwinning kregen
we meerdere nieuwe aanmeldingen.
Toen de RKSV de Zweef een nieuw veld betrok kwam het veld aan de De Joncheerelaan vrij. Het veld
was eigendom van ‘’Kupers Tornij’’ uit Hellendoorn en wij huurden het voor 10 gulden per jaar.
Het veld was echter erg slecht waardoor er steeds minder ploegen wilden komen voetballen.
‘’Daar de toestand van het zandterrein aan de De Joncheerelaan hoe langer hoe slechter werd, kon
men bijna geen clubs meer krijgen om hier een wedstrijd te spelen, daar zij er niets voor voelden om
als negers uit een stofwolk te komen. Het gebeurde menigmaal dat er een goal gemaakt werd zonder
dat de keeper de bal te zien kreeg omdat er een reuzen stofwolk voor de goal zweefde waarin de
spelers en bal verstoppertje speelden’’ (quote uit het verslag van het 12½ jarig jubileum)
Besloten werd om het veld een kwartslag te draaien. Hierdoor kwam het slechtste deel buiten de
lijnen te liggen en was het probleem van de tegenstanders voorlopig opgelost.
In 1924 hebben we voldoende spelende leden om een tweede elftal op te richten.
De Twentsche Voetbal Bond (TVB) wordt gevraagd een zaterdagscompetitie in het leven te roepen.
Het TVB-bestuur had hier echter groot bezwaar tegen en was niet van plan ons hierin tegemoet te
komen. Wij bleven volhouden, temeer omdat er spelers dreigden weg te gaan naar andere
verenigingen. Een jaar later krijgen we eindelijk toestemming toe te treden tot de TVB. Niet om in
competitieverband te spelen, maar om vriendschappelijke wedstrijden te kunnen spelen tegen
andere verenigingen uit de TVB. Dat was een kleine overwinning, maar het probleem was daarmee
nog niet opgelost. Ook de komende jaren zijn er steeds weer spelers die naar andere verengingen
vertrekken. In 1927 vertrekken er zelfs 7 spelers naar sv Nijverdal omdat ze daar wel in
competitieverband uitkomen. Heracles werd destijds dan ook de ''Kweekvijver van Nijverdal''
genoemd. In de rest van het decennium werden er regelmatig aanvragen gedaan voor het oprichten
van een zateragscompetitie. Net zo vele malen werd dit echter afgewezen.

Op last van het bestuur van de TVB moest de naam ''Heracles'' veranderd worden. Er bestond
namelijk al een vereniging met dezelfde naam. Op een ledenvergadering werd, op voorstel van
voorzitter Toeters, besloten dit te veranderen in v.v. D.E.S. (Door Eendracht Sterk)
In 1929 doet DES een aanvraag bij de CNVB om te mogen uitkomen in de zaterdagscompetitie. De
Bond wil wel, maar vindt de afstand te groot en willigt ons verzoek derhalve niet in. Het CNVBbestuur hoopt in 1930 een zaterdagscompetitie op te starten in de regio Almelo. Verschillende
Enschedese clubs sloten zich aan bij de CNVB. Daardoor ging de TVB overstag en wordt er een
zaterdagscompetitie in het leven geroepen.
Het bestuur van 1922 - 1930

1930 - 1940
Het blijft behelpen op het veld aan de De Joncheerelaan en in 1930 wordt gezocht naar een nieuw en
beter terrein. Er wordt navraag gedaan of we de weide van F. Teesselink aan de Spoorstraat kunnen
huren/kopen. Het blijkt op dat moment echter geen haalbare kaart.

Café H.J. Hegeman (later café Nep) aan de Grotestraat fungeerde in de jaren 30 (tot 1938) als
clublokaal. Af en toe werd er uitgeweken naar de Zaal van Tiemen de Jong, hoek
Rijssensestraat/Willem Alexanderstraat of naar het Gebouw van Christelijk belang (Ons Gebouw)

Aangezien de TVB nog steeds afwijzend staat tegenover toetreding, wordt er opnieuw contact
gezocht met de Christelijke Nederlandse Voetbal Bond (CNVB). Na de eerste afwijzingen in 1929 en
1930 komt een jaar later eindelijk het verlossende woord. Met ingang van het seizoen 1931-32 zullen
we in competitieverband gaan spelen onder de vlag van de CNVB. Het wordt direct een succes voor
onze jonge vereniging. Ondanks het feit dat de allereerste competitiewedstrijd werd verloren, pakte
het team uiteindelijk wel het kampioenschap in de 1e klasse.
De uitslagen van het eerste seizoen
Sparta Rijssen – DES
4-3
DES – Excelsior ’31
4-2
VVE Vriezenveen – DES
2-5
DES – Volharding
6-0
HVV Hulzen – DES
0-6
DES – Sparta Rijssen
3-3 (na protest 5-3)
DES – VVE Vriezenveen
7-0
Volharding – DES
1-3
DES – HVV Hulzen
9-0
Excelsior ’31 – DES
2-2

Dit is niet het enige succes dit seizoen. Op Hemelvaartsdag wordt tijdens de Bondsdag in Amersfoort
de Rotterdammerbeker gewonnen. Zaterdagclubs uit het hele land streden om het kampioenschap
dat uiteindelijk door DES in haar voordeel beslist werd.

Na het behalen van de titel wordt aan de leden de vraag voorgelegd: een kampioensfeest of een
nieuw terrein. Er wordt gekozen voor een nieuw terrein. Het nieuwe veld op 'Erve Teeselink' aan de
Spoorstraat wordt betreden en voorlopig voor 6 jaar gehuurd. De officiële opening van het terrein
vindt plaats op 2e kerstdag 1932. Tijdens de feestelijkheden worden 2 wedstrijden gespeeld: DES 1Sparta Rijssen 1 (1-2) en Nijverdal 1-Excelsior 2 (5-4). Entree per wedstrijd: volwassenen 25 cent,
werklozen 15 cent, kinderen 10 cent, middagkaart 35 cent.

DE kiosk van de heer H. Meulenbelt, gelegen aan de ingang van het
voormalige D.E.S.-terrein aan de Spoorstraat te Nijverdal. Later
vestigde zich hier de supermarkt Albert Heyn.

Op 18 januari 1934 wordt, tijdens de gehouden Algemene Ledenvergadering in de zaal van café H.J.
Hegeman, voor het eerst iemand benoemd tot Erelid van de v.v. DES. H. Koopman was in de 20-er
jaren lid van DES. Hij is later geëmigreerd naar Amerika en in 1934 was hij voor vakantie terug in
Nijverdal en voor zijn vertrek is hij benoemd tot erelid. De reden hiervoor is niet bekend. Voor zover
we kunnen nagaan heeft hij geen functie bekleed. Wellicht heeft hij een bijdrage geleverd door het

schenken van goederen die schaars waren. Eén en ander staat opgetekend in een 2-tal verslagen.
Verder is dit nooit meer bijgehouden. Waarschijnlijk omdat hij ten tijde van de benoeming geen lid
was.
Voordat H. Koopman terugreist naar Amerika laat hij op 10 maart een groepsfoto maken van alle
DES-leden. Ook de bekerkast staat op de foto. Deze hing normaal gesproken in het clublokaal bij café
Hegeman, maar is speciaal voor de gelegenheid opgehaald. We gaan er van uit dat hij zelf ook op de
foto staat, waarschijnlijk helemaal op rechts met een speld op het revers.

Foto met alle DES-leden voor de kleedkamers, gemaakt op 10 maart 1934
Ter ere van het behaalde kampioenschap in de competitie wordt er een kampioensfeest gehouden in
de zaal van Tiemen de Jong. Voor deze avond wordt het volgende aangeschaft:
200 flessen Hengeloosch bier
100 flessen Limonade
6 flessen Voorburg

Het succesjaar 1934
De eerste jaren op het nieuwe veld worden een ongeëvenaard succes. Na het winnen van de
Rotterdammerbeker in 1932 worden ook de 2 daaropvolgende edities gewonnen. De bijbehorende
wisselbeker behoefde daarom niet meer te worden ingeleverd en is dus nog steeds in ons bezit.

Deze foto is in Amersfoort genomen na het winnen van de Rotterdammerbeker
Boven vlnr: A. Ramerman, B. van Petersen, F. Braakman, J. Alferink, J. Bossink, H. Scholten Gzn, G.J. Braakman,
Joh. Fransen, H.J. Landeweerd, J.H. Karkdijk, G.J. van de Kolk
Midden vlnr: F. van de Werfhorst, W. Mensink, Joh. Toeters, G.J. van Heun, H.A. Scholten Jzn, G. Scholten Gzn
Onder vlnr: J. van Heun, Willem Jansen, J. Kranenborg, G.H. Scholten Jzn, Dirk Dorgelo, F.J. Ramerman

Uitslagen voorronde:
DES – DVV Utrecht
DES – DOTO

1-1
2-0

Finaleronde:
DES – O.N. Almelo
DES – DESTO Utrecht

0-0
2-0

Daarnaast behalen we in het seizoen 1933-1934 opnieuw het kampioenschap in de 1e klasse.
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Seizoen 1933-1934, 1e klasse CNVB
DES
10 8 1 1 17 59-10
Volharding Nijverdal
10 5 2 3 12 18-15
Excelsior '31
10 5 2 3 12 20-18
Entersche Boys
10 4 1 5 6 16-36
Sparta Rijssen
10 4 0 6 5 20-24
V.V.E. Vriezenveensewijk
10 1 0 9 2 10-40

Om te bepalen wie het beste team van het district oost is, volgt er een beslissingswedstrijd tegen
Sparta Enschede. Op 16 juni 1934 werd in Nijverdal een terechte 1-0 overwinning (red. Tubantia)
geboekt op de Enschedeërs. Daarmee waren we weer een stapje verder. Deelname aan het
Nederlands Kampioenschap voor Zaterdagamateurs was hiermee verzekerd.
De eerste wedstrijd is in Nijverdal alwaar DOS Kampen op bezoek komt. De wedstrijd eindigt na een
0-2 achterstand in een 4-3 overwinning met doelpunten van Dirk Dorgelo (2x), Joh. Toeters en G.H.
Scholten. DOS Kampen wordt een week later uit het Kampioenschap gehaald omdat ze een
wandeltocht op zondag hadden georganiseerd!!!
De halve finale speelden we tegen AJAX Veenendaal. De uitwedstrijd werd al met 1-2 gewonnen,
waarna er thuis nog een schepje bovenop werd gedaan. De Veenendalers werden na een 6-3
overwinning teleurgesteld naar huis gestuurd. De doelpunten in de thuiswedstrijd werden gescoord
door: F. Ramerman (3x), Dirk Dorgelo, Jan Toeters en Hofman.
Op 18 augustus 1934 volgde de finale. Op neutraal terrein in Apeldoorn moesten we het opnemen
tegen D.V.V. uit Utrecht. De wedstrijd eindigde in een 5-3 overwinning en het Nederlands
Kampioenschap was daarmee een feit geworden.

Het diploma behorend bij het Nederlands
Kampioenschap van 1934

Trainer Harmsen
De heer J.W. Harmsen uit Enschede wordt onze eerste betaalde
trainer. Hij was de bekende linksback van Enschedese Boys en was op
dat moment één van de beste verdedigers van het Oosten.
Hij heeft ons 1e elftal getraind in het seizoen 1934-1935 en
waarschijnlijk ook het daaropvolgende seizoen. Na de oorlog zal hij ons
vlaggenschip wederom 4 seizoenen lang trainen en wel van 1947 tot
december 1950.

In 1937 wordt opnieuw het kampioenschap in de 1e klasse. Er volgt een beslissingswedstrijd om het
Kampioenschap Oost tegen Sportclub Enschede. De wedstrijd in Nijverdal eindigt in een 3-3
gelijkspel. De ruststand was 2-0 en in de tweede helft komen we zelfs met 3-0 voor te staan, maar de
Enschedeërs komen sterk terug. In die dagen gold een gelijkspel in een beslissingswedstrijd als
overwinning voor de uitploeg.
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Seizoen 1936-1937, 1e klasse CNVB
DES
10 7 1 2 15 28-19
Excelsior '31
10 5 3 2 13 25-12
Vroomshoopse Boys
10 5 2 3 12 36-25
O.N. Almelo
10 3 2 5 8 17-26
Volharding Nijverdal
10 3 1 6 7 13-18
H.V.C. Hardenberg
10 2 1 7 5 19-38
Entersche Boys
10 - - - -

Entersche Boys trok zich tijdens de competitie terug wegens tekort aan spelers. Hierdoor werden de
twee gewonnen wedstrijden geschrapt. De vereniging werd in 1938 opgeheven.
Sparta Rijssen werd door de CNVB geroyeerd vanwege het niet nakomen van haar verplichtingen.

In 1936 en 1937 is de strijd om de Rotterdammerbeker bij O.N. te Almelo. In 1936 kunnen we geen
potten breken, maar een jaar later wel. In de voorronde werd er met 3-0 gewonnen van Sparta
Enschede en met 1-0 verloren van Be Quick ’28. De halve finale leverde een 2-0 winst op tegen
DESTO Utrecht. In de finale moesten we het opnemen tegen DOS Kampen. Deze partij werd met 3-0
gewonnen. Hierdoor kregen we voor de vierde keer in 6 jaar de beker overhandigd.
In datzelfde jaar wint DES Nijverdalsche onderlinge competitie. Het is de tweede keer dat dit
plaatselijke toernooi gespeeld wordt. In wedstrijden van een uur bepalen de clubs Volharding, De
Zweef, Nijverdal en DES wie de sterkste is. De wedstrijden vinden gedurende de zomermaanden om
de 2 weken plaats.

Van 1938 tot 1958 was Hotel Hofstee het vaste clublokaal van onze club. Het stond aan de
stationsstraat. In het pand, dat deels nog bestaat, is tegenwoordig Odding Assurantiën gevestigd.
De Gemeente Hellendoorn is al in 1939 voornemens een sportpark aan te leggen waar alle
plaatselijke verenigingen hun sport kunnen beoefenen. Het zal echter tot 1950 duren voordat dit
plan werkelijkheid is geworden.

Het bestuur van 1930 - 1940

1940 - 1950
In mei 1940 sneuvelt Teunis Braakman bij de gevechten op de Grebbeberg. Teunis was oudbestuurslid en medeoprichter van onze vereniging.
De voetbalbond CNVB houdt op te bestaan. Alle voetbalbonden fuseren in één bond, de N.V.B. DES is
tegen wil en dank overgeheveld naar de Nederlandsche Voetbal Bond en speelt vanaf nu in de
onderafdeling, de Twentse Voetbalbond. Onder leiding van trainer Cees Schlosser werden we wel
direct kampioen van deze afdeling. Opnieuw moet er een beslissingswedstrijd gespeeld worden en
opnieuw tegen Sportclub Enschede. Een uit- en thuiswedstrijd moet bepalen wie zich kampioen van
de afdeling Oost mocht noemen. Op zaterdag 14 juni verliezen we thuis met 1-3. Een week later is
Sportclub opnieuw te sterk. In Enschede wordt het 5-2.
Seizoen 1940-1941, 1e klasse TVB
1 DES

10 7 2 1 16

31-20

2 Excelsior '31

10 7 0 3 14

33-20

3 O.N. Almelo

10 6 0 4 12

35-25

4 Volharding Nijverdal

10 5 1 4 11

28-19

5 DOS '37

10 1 2 7

4

16-31

6 Volharding 2

10 1 1 8

3

13-41

Voetbalplaatje Cees Schlosser (± 1933)

Hans (Joh.) Bossink wordt tijdens de ALV van 9 oktober 1941
benoemd tot Erelid. Hij is één van de oprichters en stopt na 19 jaar
penningmeesterschap. Een eervolle staat van dienst, waarbij de
benoeming meer dan terecht is.

Bestuursfuncties:
Penningmeester van 2 oktober 1922 tot 9 oktober 1941
2e voorzitter van 14 augustus 1951 tot 9 oktober 1952

Op de laatste dag van april plaatsen de Duitsers een bord met de tekst 'Verboden voor Joden' bij de
ingang van het sportterrein. De volgende dag (1 mei) komen de leden in het geheim bij elkaar voor
een spoedvergadering ten Huize van 2e voorzitter, Joh. Poelakker aan de Frederik Hendrikstraat nr. 2.
Aanwezig waren 21 van de 46 leden. Er wordt gestemd over het stoppen met spelen op een veld met
zo'n bord bij de ingang. Vóór stemmen 18 leden, 1 tégen, 2 blanco. Hierna wordt DES tijdelijk
ontbonden. Alle bescheiden en de clubkas worden tijdens de oorlog bewaard door H.A. Scholten aan
de Nijkerkendijk. Hij begraaft ze onder de heg.

In de daaropvolgende jaren zullen er geen activiteiten plaatsvinden, op één na. In oktober 1942
wordt er nog een feest ter ere van het 20-jarig bestaan gegeven. Het feest vond plaats in de zaal van
Reciteerclub Unitas (waar nu Löwik Antiek is gevestigd)
Na de bevrijding van Nijverdal op 10 april 1945 worden alle leden aangespoord om op 23 april naar
het huis van G. Scholten aan de Nijkerkendijk 33 te komen. Hieraan werd massaal gehoor gegeven.
De club zou haar bestaan weer oppakken en op 9 mei vindt de eerste Bestuursvergadering plaats.
Op 12 mei worden de eerste wedstrijden al weer gespeeld en 2 dagen later wordt de eerste
naoorlogse Algemene Ledenvergadering gehouden. Doordat ons eigen clublokaal ‘Hotel Hofstee’
door het bombardement op de spoorbrug te zwaar beschadigd was, werd er uitgeweken naar het
Jeugdgebouwtje achter ‘Bethel’.
Op 28 mei speelt DES 1 tegen een team van de Canadezen. Hiervan is de uitslag helaas onbekend.
In de oorlog kon niets geschreven worden over de oorlog of over andere activiteiten. Na de
bevrijding werd in het secretarieel verslag van 1942 -1945 een opsomming gegeven van wat er zoal
gebeurd was in de oorlogsjaren. De vereniging was niet opgeheven, maar men wilde niet meer op
het veld spelen met dat vervelende bord bij de ingang. De Bond ging hiermee niet akkoord en
derhalve moesten we noodgedwongen stoppen met voetballen. De contributieheffing ging echter
gewoon door. Bij de senioren werd dit teruggebracht van 55 cent naar 15 cent en de junioren waren
vrijgesteld van contributie.
Het seizoen 45-46 komen we nog uit onder de vlag van de TVB. Dit is kennelijk een groot succes
aangezien er het seizoen daarna al een 4e klasse KNVB Oost ingevoerd wordt. De best geklasseerde
ploegen uit de TVB promoveren naar deze nieuwe klasse. Zo ook DES.

Tevens wordt er weer een trainer aangesteld. De heer P. Volkerink uit Almelo. Het salaris bedraagt
10 gulden per trainingsavond. Aanvankelijk geeft hij 1x per week een training, later wordt dit
uitgebreid naar 2x per week.

Schoenenbon/ballenbon KNVB
Er heerst in de naoorlogse jaren schaarste en armoede. Op iedere ledenvergadering worden er gratis
schoenen toegewezen aan personen die ze zelf niet kunnen betalen. De club betaalt dit niet zelf,
maar vraagt dit aan bij de KNVB. Telkens als ze aan iemand zijn toegewezen worden er meteen weer
nieuwe aangevraagd. Ditzelfde systeem geldt ook voor nieuwe ballen.
In de zomer van 1946 spelen we een wedstrijd tegen het grote Feijenoord Rotterdam. De
(reis)kosten bedragen 340 gulden. Over de wedstrijd is verder weinig geschreven. Wel krijgen we een
bedankbrief van het bestuur van Feijenoord waarin zij ons bedanken voor het ontvangst en het
overnachten in Nijverdal.
In het secretarieel verslag staat dat we goed hebben gespeeld tegen Feijenoord, maar kansloos
verloren met 2-6.
Tijdens een bestuursvergadering in 1946 komt er een tekening op tafel van het nieuwe Sportpark. Na
een korte bespreking wordt deze goedgekeurd.
Op 4 september wordt er een
overeenkomst gesloten met de
Gebr. Prins waarbij deze het
terrein nabij het Zwembad
Duivecate afstaat. Wij kunnen
het voor 20 gulden huren van
de Gemeente. Tevens wordt
hierbij afgesproken dat de Gebr.
Prins het terrein na de
competitie mogen hooien.

Besloten wordt om het nieuwe terrein zo snel mogelijk speelklaar te maken voor de competitie. De
eerste wedstrijden werden dus al in het seizoen 1946-47 gespeeld, waarschijnlijk alleen het 1e elftal.
De overige elftallen spelen dan nog aan de Spoorstraat. Officieel verhuizen we pas in 1950 naar 'Erve
Gagelman'.
Kleedkamers waren er nog niet, maar voor 20 gulden huren we de kleedgelegenheid bij het 'oude
zwembad'. Tevens worden er dat jaar 'eigen' kleedkamers gebouwd.

Vanaf seizoen 1947-48 hebben we
rood/zwart geblokte shirts, lange mouwen,
rode kraag en 3 knopen.
Deze shirts worden gedragen tot en met seizoen 1959-60.
Het ledental is in de oorlogsjaren ongeveer gelijk gebleven, maar direct na de bevrijding worden er
een aantal ledenwerfacties op touw gezet en dit werpt zijn vruchten af. Een enorme aanwas zorgt
ervoor dat het ledental stijgt tot boven de honderd, en in 1947 wordt de grens van 200 geslecht.
Tijdens een Ledenvergadering in 1947 wordt een fusie tussen DES, Volharding en OKK besproken. De
‘voors’ en ‘tegens’ worden onder de loupe gehouden. Er zijn echter te weinig leden aanwezig om
hierover een beslissing te kunnen nemen. Het bestuur wordt, d.m.v. een stemming van zitten en
opstaan, gemachtigd verdere stappen te ondernemen doch wel altijd met de beste voornemens
voor de v.v. DES. Naar aanleiding hiervan is er naar alle leden een circulaire gestuurd met vragen
omtrent de eventuele fusie. Dit om te peilen hoe er onder de leden over een dergelijke fusie gedacht
wordt. Zoals iedereen inmiddels wel weet is dit niet van de grond gekomen.

Circulaire/enquête fusie, juni 1947

Ter ere van het 25-jarig jubileum wordt er een DES clublied geschreven door Truus Wibbelink. Het
wordt voor het eerst gespeeld tijdens de revue 'Rood-Zwart…. en nog wat'
Laat ons lied weer klinken voor de kleuren rood en zwart
Want ze hebben altijd nog een plaatsje in ons hart
DES je rijk verleden ja met helden zonder tal
Voor ons ben je altijd nog de club van Nijverdal
Refrein:
Waar zich D.E.S. een weg moog banen
Til de vlag, de strijd ontplooit, nee die vlag verlaat ik nooit
Waar zich D.E.S. een weg moog banen
Altijd volgen wij haar vanen
Maar die vlag verlaat ik nooit
D.E.S.
Als de strijd weer wordt gestreden op de voetbalwei
Staan supporters aangetreden netjes in de rij
Geven wij ons alle krachten tot de tijd ons stopt
Bij de poorten glorie van de kleuren rood en zwart
Refrein:
Rood zwart zijn de kleuren die ons hart weer snel doet slaan
Mag gebeuren, wat gebeuren DES staat bovenaan
We zullen nimmer deserteren staan voor rood-zwart vol
Wat men elders mag beweren DES staat bovenal
Refrein:
DOOR EENDRACHT STERK

In 1948 wordt er voor 160 gulden een 'schrijfmachine' aangeschaft. Secretaris De Vaal had
aangegeven dat hij daar niet meer buiten kon.
Het seizoen 1948-49 werd opnieuw winnend afgesloten.
Seizoen 1948-1949, 4e klasse B
1 DES

16 11 3 2 25

61-26

2 SVVN

16 6 7 3 19

30-21

3 Sparta Enschede

16 6 5 5 17

32-28

4 Be Quick '28

16 7 3 6 17

40-38

5 Excelsior '31

16 6 4 6 16

29-33

6 Go Ahead Kampen

16 6 4 6 16

37-33

7 DOS '37

16 4 6 6 14

20-27

8 Gramsbergen

16 5 4 7 14

26-42

9 Achilles Enschede

16 1 4 11 6

14-41

Van de omroepvereniging N.C.R.V. ontvangen wij een brief waarin zij toestemming vragen verslag te
mogen doen van de wedstrijd DES-SC Genemuiden (1-4) op 5 november 1949. In deze brief vragen zij
tevens informatie op. Waar is het terrein gelegen? Is het terrein per auto bereikbaar? Is er een
elektriciteitsnet aanwezig en zo ja, hoeveel meter is de aansluiting van het veld verwijderd? Wat is de
vermoedelijke opstelling? En graag een elftalfoto meesturen met de namen er bij. Dit om vertrouwd
te raken met de namen der spelers.

De brief van de NCRV

Het antwoord

De meegestuurde foto

Het bestuur van 1940 - 1950

1950 - 1960
Dat ons 1e elftal een goede keeper onder de lat heeft staan is niet alleen bij DES bekend. Ook in de
regio en in de rest van Nederland is zijn naam wijd en zijd bekend. Kas Woudsma is een
legendarische goalie die op 18 mei 1950 wordt uitgenodigd voor een interland van het Nederlands
elftal van Zaterdagamateurs. In Brugge treffen België en Nederland elkaar. De wedstrijd eindigt in
een 3-1 zege voor België. Hij zal tot 1964 in totaal 28 keer voor Nederland uitkomen.
Zijn kwaliteiten leveren hem een aantal mooie bijnamen op: ‘De Leeuw van Nijverdal’, ‘De Tijger van
Parijs’ en ‘De Held van Monaco ‘. Ook krijgt hij een aantal mooie aanbiedingen van profclubs zoals
P.E.C. Zwolle. Deze wijst hij echter af omdat hij niet op zondag wil voetballen.
Op diezelfde dag wordt in Nijverdal het nieuwe Sportpark 'Erve Gagelman' aan de Duivecatelaan
officieel geopend. Het huidige veld 1 bestaat dan nog niet. Het hoofdveld van 1950 is het huidige
veld 2. Niet alle wedstrijden worden op Gagelman gespeeld. Het terrein aan de Spoorstraat zou nog
een paar jaar in gebruik blijven.
Door de toename van het aantal zaterdagclubs moet de KNVB het aantal klassen opnieuw uitbreiden.
In het seizoen 1950-51 spelen we in de nieuwe 3e klasse KNVB Oost. Het zal echter geen goed seizoen
worden. In december nemen we afscheid van trainer Harmsen die het eerste elftal sinds 1947 onder
zijn hoede heeft. Niet dat hij het slecht doet, maar de opkomst bij training is zo erbarmelijk dat het
zonde is om daar een salaris aan te spenderen. De tweede seizoenshelft hebben we dus geen trainer.
Of dit hieraan ten grondslag ligt is niet bekend, maar voor het eerst in onze geschiedenis maken we
een degradatie mee.
Het is inmiddels wel gebleken dat het belangrijk is iemand te hebben die de trainingen verzorgt. Na
enig overleg met het bestuur neemt Ben Teutelink de training voor zijn rekening in het seizoen 19511952. Hij wordt hierbij geassisteerd door Hans Kottier en Willem Mondeel.

Ben Teutelink

Hans Kottier

Willem Mondeel

Kennelijk gaat het de heren goed af gezien het feit dat we kampioen van de 4e klasse worden en
promoveren naar de 3e klasse. Hiervoor worden ze in het Secretarieel Verslag bedankt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Seizoen 1951-1952, 4e klasse B
DES
16 14 0 2 28 80-20
Achilles E.
16 10 3 3 23 34-30
DETO
16 8 2 6 18 33-33
Enter Vooruit
16 7 3 5 17 33-25
SVVN
16 6 2 8 14 35-28
PSVL
16 5 5 6 13 30-46
SSSE
16 3 4 9 10 29-49
Gramsbergen
16 4 2 9 10 20-41
BCSV Borne
16 1 5 10 7 25-47

In november 1951 ziet het allereerste clubblad het levenslicht. Helaas is deze eerste editie, als één
van de weinigen, niet bewaard gebleven. De tweede editie (december 1951) is hieronder afgebeeld.

Voorpagina van het clubblad van december 1951
De clubbladredactie is in december 1955 helaas gedwongen te stoppen met het uitbrengen van dit
cluborgaan. Er wordt zo weinig kopie aangeleverd dat daar geen fatsoenlijk blad mee gevuld kan
worden.

Het belang van een trainer is wel duidelijk geworden en wellicht is dat de reden voor het aanstellen
van een trainer van formaat. De bekende Leo Halle uit Deventer zal de komende 6 seizoenen ons 1e
elftal onder zijn hoede hebben.

Voetbalplaatje Leo Halle (± 1935)
Het eerste jaar is al direct een groot succes. Kampioen van de 3e klasse KNVB Oost.
Seizoen 1952-1953, 3e
18 14 3
1 DES
18 11 3
2 CSV Apeldoorn
18 9 4
3 Genemuiden
18 8 4
4 Excelsior '31
18 7 4
5 DVS '33
18 6 5
6 Sparta Enschede
18 6 4
7 WHC
18 6 3
8 DOVO
18 6 2
9 DOS '37
18 0 2
10 Nunspeet

klasse
1 31
4 25
5 22
6 20
7 18
7 17
8 16
9 15
10 14
16 2

65-28
41-31
55-33
47-42
40-49
39-34
30-40
36-44
32-34
20-70

Het kampioenschap Oost verzekert ons van deelname aan het Nederlands kampioenschap. Hierin
spelen we in de maanden juni en juli tegen Huizen, NSVV en Quick Boys. Een derde plaats valt ons
ten deel, terwijl Quick Boys kampioen wordt. Helaas zijn niet alle uitslagen bekend.
Uitslagen Nederlands Kampioenschap 1953
6 juni
DES – Huizen
1-3 (onbekend)
13 juni
DES – Quick Boys
0-2
20 juni
NSVV – DES
0-1 (Hans Kottier)
27 juni
DES – NSVV
(verloren)
4 juli
Huizen – DES
1-2 (Cor Heerdink)
11 juli
Quick Boys
(verloren)

In 1958 stopt Jan (D.J.) Toeters als bestuurslid. Hij is dan, verdeeld over
vier periodes, 22 jaar voorzitter geweest. Hij wordt hiervoor benoemd tot
erevoorzitter.

Bestuursfuncties:
Voorzitter van 2 oktober 1922 tot 18 mei 1933
Voorzitter van 27 september 1936 tot 21 oktober 1939
Voorzitter van 10 mei 1941 tot 5 juli 1945
Voorzitter van 4 juli 1952 tot 13 juli 1956
2e Voorzitter van 13 juli 1956 tot 11 juli 1958
In de tussenliggende jaren heeft hij allerhande functies vervuld.

Hotel Dalzicht (foto 1958) fungeert van 1958 tot 1965 als clublokaal voor onze vereniging.
In 1959 wordt het 300e lid ingeschreven.

Vanaf seizoen 1959-60 spelen we
in een wit shirt met rood/zwart embleem,
lange mouwen met zwarte manchetten.
De shirts worden gedragen tot en met het seizoen 1960-61.

Het bestuur van 1950 - 1960

1960 - 1970
De jaren 60 beginnen rumoerig. In de afgelopen jaren is er al regelmatig gesteggeld over het 'poolen’.
Als vereniging kun je je inschrijven voor de organisatie van de toto. Er zijn veel voorstanders voor dit
idee aangezien er flink wat mee kan worden verdiend. Er zijn echter even zo veel tegenstanders. In
april 1960 wordt hierover gestemd in de Ledenvergadering. De uitslag is 30 stemmen vóór en 27
tegen. Het voorstel wordt derhalve aangenomen. Nog tijdens de vergadering zeggen een 7-tal leden
het lidmaatschap op. Hiermee is aan de hele discussie echter nog lang geen einde gekomen. Er dreigt
een tweedeling binnen de leden en zelfs binnen het bestuur. Het zal nog tot 1966 duren alvorens de
voetbaltoto uiteindelijk unaniem wordt aangenomen.

In juni 1960 wordt trainer Oosterveld aangesteld. Hij is de eerste trainer die een
contract krijgt waarbij het salaris is vastgesteld aan de hand van
trainingsavonden en wedstrijdbegeleiding op zaterdag. Vóór die tijd werd een
contract opgesteld voor 1 of 2 trainingsavonden. De trainer was dan vaak niet
eens bij de wedstrijden aanwezig.

Eind 1960 wordt de ‘vrije’ zaterdag ingesteld. Kinderen hoeven op zaterdag niet meer naar school en
de werkenden hebben vanaf die tijd ook vrijaf op zaterdag. Hierdoor kunnen pupillen ook voetballen
en zijn er genoeg volwassenen om deze groep te begeleiden.

In het seizoen 1961-62 spelen we
in een rood shirt met zwarte kraag
en een zwarte bies rond de hals,
lange mouwen met zwarte manchetten.
De shirts worden slechts 2 seizoenen gedragen.

In november 1962 volgde eindelijk de wedergeboorte van het clubblad.

Vanaf seizoen 1963-64 spelen we
in een rood shirt met zwarte kraag
en een grote zwarte 'V', lange mouwen
met zwarte manchetten.
De shirts worden gedragen tot en met het seizoen 1964-65.

Gerrit Scholten sr. stopt als lid van het bestuur. Hij heeft in totaal 31
jaar onafgebroken in het bestuur zitting gehad. De eerste 13 jaar als
secretaris, daarna nog 18 jaar als wedstrijdsecretaris. Voor zijn vele
werk binnen de vereniging wordt hij in 1964 benoemd tot Erelid.

Bestuursfuncties:
Secretaris van 3 oktober 1933 tot 10 september 1946
Wedstrijdsecretaris van 1 augustus 1946 tot 1 augustus 1964
Lid Elftalcommissie van 1945 tot 1958

Het ledental is inmiddels gegroeid tot boven de 400.

Bouwtekening van het eerste clubgebouw

De bouwploeg
Boven vlnr: Ab Wassens, Gerrit van de Werfhort, Ab Pekkeriet, Gerrit Willems, Henk Westenberg,
Jannes Mensink, Bert Meijerink, Ben van de Velden, Anton Rensen (projectleider Schothans).
Onder vlnr: Heinrich Exel, Wout Fransen, Henk Fransen, Karel Meijer, Jan Hogenkamp.
Het ‘jochie’ helemaal links is ….. Harry Poorterman.
Het eerste Clubhuis op Gagelman is gereed en wordt op 20 maart 1965 feestelijk geopend door
wethouder van Sportzaken Chr. Hemmink. Het clubhuis stond op de bult in het bos, tegenover het
pad naar de scouting. Hier vinden vanaf 1965 ook de Ledenvergaderingen plaats.
Een uitgebreid verslag van de opening en de feestelijkheden is te lezen in clubblad nr.20 van april
1965.

Vanaf seizoen 1965-66 spelen we
in een shirt met rood/zwarte verticale strepen,
zwarte kraag, lange mouwen met zwarte manchetten.
De shirts worden gedragen tot en met het seizoen 1966-67.

Met ingang van seizoen 1966-67 wordt de elftalcommissie afgeschaft. Zij bepalen wie er in welk team
speelt en maken tevens de opstelling van de teams. De leden worden ieder jaar tijdens de ALV bij
stemming gekozen. Vanaf nu wordt de opstelling van het 1e elftal bepaald door de hoofdtrainer. Bij
de lagere elftallen bepalen de desbetreffende leiders de opstelling.
In 1966 is een aantal leden het niet eens met de gang van zaken binnen onze vereniging en zeggen
het lidmaatschap op om prompt daarna een nieuwe vereniging op te richten: De Eversberg.

Aangezien er veel goede spelers bij DES speelden die hun roots in de wijk ‘Eversberg’ hadden liggen,
gingen de oprichters er vanuit dat deze spelers zich zouden laten overschrijven. Ze waren echter
loyaal aan DES.
Zoals gezegd wordt in 1966 de voetbaltoto aangenomen, hetgeen in Nijverdal toch wel tot een
controverse leidde. Met name de kerkgemeenschappen bemoeien zich met de zaak. Op 18 augustus
1967 staat in de krant dat voorzitter Pekkeriet in een radio-uitzending van de NCRV acte de présence
zal geven. Hij zou geïnterviewd worden nadat het bestuur van v.v. DES besloten had deel te gaan
nemen aan de voetbaltoto. De voorzitter reist naar Hilversum en heel Nijverdal luistert
's avonds naar de radio. Echter, het interview wordt vlak voor de tijd afgeblazen. Heel Nijverdal is
verbolgen en dat heeft de NCRV, naar verluidt, veel leden gekost.
Het is niet duidelijk wat er aan ten grondslag lag, maar er werd in dit decennium vaak in een totaal
vernieuwd tenue gespeeld. De verschillende shirts zijn met het bijbehorende jaartal toegevoegd,
waarbij we er vanuit gaan dat de genoemde jaartallen kloppen. Echter, de historische feiten spreken
elkaar hierin af en toe tegen.

Vanaf seizoen1967-68 spelen we
in een wit shirt met een rood-zwarte diagonale streep,
zwarte kraag, lange mouwen met zwarte manchetten.
De shirts worden gedragen tot en met het seizoen 1968-69.

Vanaf seizoen1969-70 spelen we
in een wit shirt met een rood-zwarte verticale streep,
zwarte kraag, lange mouwen met zwarte manchetten.
De shirts worden gedragen tot en met het seizoen 1972-73.

De resultaten van het eerste elftal zijn simpelweg goed te noemen. Niet dat we vaak meedoen om de
prijzen, maar wel spelen ze het hele decennium op het hoogste plan, de 2e Klasse Oost, met daarin
tegenstanders van naam zoals: IJsselmeervogels, Urk, DOVO, Genemuiden, Go Ahead Kampen, DOS
Kampen, Excelsior ’31. Te veel om ze allemaal op te sommen. Elders in de historische gegevens is dit
allemaal op te zoeken.

Het bestuur van 1960 - 1970

1970 - 1980
Was het vorige decennium qua prestaties van het eerste elftal nog goed te noemen, nu missen we de
boot. In het seizoen 1969-70 moeten we bij de eerste 5 op de ranglijst eindigen om promotie te
kunnen maken naar de nieuw te vormen 1e klasse. We eindigen op de 6e plaats, één punt te weinig
voor promotie.
In 1970 wordt de titel ‘Lid van Verdienste’ voor het eerst aan iemand
toegekend. De mogelijkheid om iemand tot Lid van Verdienste te benoemen
bestaat al langer, maar voor zover bekend was dit nog niet eerder gebeurd.
De eerste die deze titel ten beurt valt was Marinus de Vaal. Hij wordt in
oktober van dat jaar benoemd tot Lid van Verdienste. Hij is op dat moment
25 jaar secretaris.

Secretaris M.L. de Vaal,
befaamd om zijn jaarverslagen

Tijdens de Ledenvergadering van juni 1970 wordt er een belangrijk punt besproken. De Gemeente
heeft namelijk bepaald dat er op het Sportpark slechts twee clubhuizen gebouwd mogen worden,
terwijl er 3 verenigingen spelen. In eerste instantie zou DES alleen bouwen en zou Nijverdal samen
met de Zweef een clubhuis bouwen. Maar de gesprekken tussen de Zweef en s.v. Nijverdal lopen al
snel op niets uit. De achterban van Nijverdal wil niet met De Zweef samen in één clubgebouw.
Uiteindelijk zijn ze met DES in gesprek gegaan en op de ledenvergadering wordt de leden om
toestemming gevraagd. De uitkomst is positief en niet veel later worden de plannen uitgewerkt en
komen beide clubs tot overeenstemming. De bouw die in 1971 begint leidt tot een voor die tijd zeer
mooi onderkomen. Er waren in de wijde omgeving niet veel verenigingen met zo’n mooi clublokaal.
Op 24 juni 1972 wordt het pand feestelijk geopend.

Clubgebouw zoals het eruit zag in de periode 1972-1986
We hebben dan wel een mooie nieuwe kantine, op het voetballend vlak gaat het steeds slechter.
Het eerste elftal degradeert naar de 3e klasse. Een flinke aderlating die bij veel oudgedienden nog
steeds erg gevoelig ligt.
In het seizoen 1972-73 wordt onze club verrijkt met een vrouwenteam. Helaas komt er, door
personele problemen, na 2 jaar een vroegtijdig einde aan de vrouwenafdeling.
Ook wordt er voor het eerst een jeugdtrainer aangesteld. Wim de Vries wordt gecontracteerd om de
junioren het één en ander bij te brengen.

Vanaf seizoen 1973-74 spelen we
in het al eerder gedragen shirt met rood/zwarte verticale strepen,
zwarte kraag, lange mouwen met zwarte manchetten.
De shirts worden tot op heden nog gedragen.

In december 1975 introduceert de Supportersvereniging iets nieuws. Een gezellig feest met spelletjes
voor jong en oud. De prijzen: wild en gevogelte. Hiermee is het ‘WildVleesFeest’ geboren. Het is ook
nu nog ieder jaar een groot succes.
Ook het mixtoernooi, toen nog sportdag geheten, deed een jaar later zijn intrede. Ook dit evenement
wordt bedacht en georganiseerd door de Supportersvereniging. Gezellig een dag voetballen met
teams die qua spelers door elkaar gehusseld/gemixt worden. Ook dit is een enorm succes qua
sportiviteit en gezelligheid, mede gezien het feit dat we dit tegenwoordig nog elk jaar organiseren.
De club blijft groeien en bestaat midden jaren 70 uit bijna 500 leden. Een enorme aanwas bij de
pupillen ligt hieraan ten grondslag. In 1978 kunnen we de honderdste pupil verwelkomen. De eer viel
ten beurt aan Andre Winkels.

In 1978 wordt Marinus de Vaal benoemd tot erelid.

Bestuursfuncties:
Secretaris van 10 september 1946 tot 7 oktober 1974
2e secretaris van 7 oktober 1974 tot 10 oktober 1977

In 1979 kan er dan eindelijk weer gejuicht worden. Na 26 jaar zonder kampioenschap kunnen we nu
weer eens feest vieren. Kampioen in de 3e klasse en promotie naar de 2e klasse. Helaas volgt een
seizoen later al weer degradatie.
Seizoen 1978-1979, 3e klasse B
1

DES

20 10 8 2

28

29-13

2

Staphorst

20 10 7

3

27

31-23

3

SVVN

20 10 6

4

26

36-27

4

Hulzense Boys

20

8

8

4

24

31-21

5

ASV '57

20

8

6

6

22

33-27

6

Bergentheim

20

6

7

7

19

23-25

7

DOS '37

20

5

8

7

18

27-27

8

DZSV

20

5

7

8

17

25-30

9

Drienerlo

20

4

8

8

16

29-40

10 AZSV

20

2

9

9

13

22-32

11 Gramsbergen

20

3

5 12 11

20-40

Het bestuur van 1970 - 1980

1980 - 1990
Begin jaren 80 doet zaalvoetbal zijn intrede bij v.v. DES. Aanvankelijk een groot succes. Het aantal
teams groeit in 3 jaar tijd naar 3 teams. Twee jaar later (1985) zijn er echter personele problemen en
wordt de zaalafdeling opgeheven.
Het 500e lid wordt begroet. De 7-jarige Robert Titsing wordt door voorzitter W. Zwolle overstelpt
met cadeaus.
Een nieuwe episode in onze geschiedenis breekt aan. S.v. Nijverdal heeft het afgelopen jaar een
eigen kantine gebouwd en per 1 april 1982 zullen zij dit nieuwe onderkomen betrekken. Dit houdt
voor ons in dat we vanaf die dag het alleenrecht in de kantine hebben.
In het professionele voetbal bestaat het al, maar vanaf 1982 is shirtreclame ook in het
amateurvoetbal toegestaan. Er wordt al snel een gegadigde gevonden en in het seizoen 1982-83
prijkt de naam van Fresto (Freië Stofzuigers) op de shirts van het 1e elftal.
In het historisch overzicht is een complete lijst van alle hoofdsponoren opgenomen.

Van 1984 tot en met 1987 prijkt het logo van de Bondsspaarbank op de rood-zwarte shirts van het
eerste elftal.

Clubhuis in 1987, met
nieuwe aanbouw
(huidige
bestuurskamers)

Vanaf 1987 staat de naam van Toyota Konijnenbelt op de shirts. Zij zullen de komende 10 jaar als
hoofdsponsor fungeren.

In 1988 wordt de Activiteitencommissie (A-com) opgericht. De heren van het eerste uur gaan
gedreven van start. Zo wordt direct al het fenomeen Pupil van de Week opgezet. Bij iedere
thuiswedstrijd van DES 1 wordt er een DES-pupil gekozen die de hele middag met het 1e team mag
meelopen. De allereerste Pupil van de Week is Bastiaan Konijnenbelt tijdens de wedstrijd tegen
SVZW. De wedstrijd wordt helaas met 0-1 verloren.
Daarnaast zorgt de A-com ook voor programmaboekjes met daarin informatie over de wedstrijd en
de competitie. Ook de programmaboekjes worden nog iedere keer gemaakt echter niet meer door
de A-com.

Het bestuur van 1980 – 1990

1990 - 2000
Het is inmiddels al weer 13 jaar geleden dat we kampioen zijn geworden. In 1992 komt hieraan een
einde. Na een verblijf van 2 seizoenen in de 4e klasse worden we kampioen. Helaas duurt het 3e
klasserschap slechts één jaar.
Seizoen 1991-1992, 4e klasse D
1

DES

22 13 6

3 32

44-21

2

Den Ham

22 13

4

5

30

48-27

3

Juliana '32

22 12

4

6

28

61-27

4

Sparta Enschede

22 11

6

5

28

41-26

5

SSSE

22 10

8

4

28

38-30

6

Voorwaarts

22 11

4

7

26

38-28

7

Drienerlo

22

6

10

6

22

34-31

8

Daarlerveen

22

7

5

10 19

36-40

9

SVVN

22

3

11

10 De Eversberg

22

3

11 Denekamp SP

22

12 Vesos

22

8

17

24-42

8

11 14

19-47

4

5

13 13

29-54

2

3

17

17-56

7

In 1994 wordt DES opnieuw kampioen. Drie wedstrijden voor het einde van de competitie stonden
we nog 5 punten achter op koploper SVVN. Hierna volgt het wonder van Nijverdal. Nadat SVVN de
laatste drie wedstrijden verloor en DES deze allemaal winnend wist af te sluiten waren de groenwitten op de ranglijst ingehaald door de rood-zwarten. Het kampioenschap werd op Gagelman
groots gevierd.
Seizoen 1993-1994, 4e klasse D
1

DES

22 13 6 3 32 50-34

2

SVVN

22

31

46-20

3

Kloosterhaar

22

29

46-22

4

O.N. Almelo

22

28

42-34

5

Drienerlo

22

25

33-29

6

Voorwaarts

22

23

44-37

7

BZSV Blauwwitters

22

23

8

Daarlerveen

22

20

28-36

9

Sportlust Glanerbrug

22

18

34-44

10 Denekamp SP

22

16

25-37

11 Hulzense Boys

22

11

26-45

12 SVV '56

22

8

23-46

In 1995 wordt Herman Flim benoemd tot Erelid.

Bestuursfuncties:
Penningmeester van 7 oktober 1974 tot 26 oktober 1981
2e penningmeester van 26 oktober 1981 tot 9 oktober 1995

Een jaar later wordt Herman Winkels benoemd tot Erevoorzitter.

Bestuursfuncties:
Voorzitter van 25 oktober 1983 tot 3 juni 1996
Voorzitter van 1 januari 2001 tot 25 oktober 2004

In 1997 wordt Molenaar Schilderwerken onze nieuwe hoofdsponsor.

Het bestuur van 1990 - 2000

2000 - 2010
In 2001 kunnen we onze 100e pupil verwelkomen. De eer valt ten beurt aan Tom Scholten.
Een andere primeur die dat jaar te vieren valt is de lancering van de eerste DES-internetpagina:
http://go.to/vvdes.nl
Het seizoen 2001 – 2002 wordt afgesloten met het kampioenschap. Promotie naar de 2e klasse is
daarmee een feit. Helaas is de 2e klasse op dat te hoog gegrepen voor ons. We worden laatste en
degraderen na één jaar al weer naar de 3e klasse.
Seizoen 2001-2002, 3e klasse C
1

DES

26 16 2 8 50 62-32

2

Vroomshoopse Boys

26 14 7

5

49

51-29

3

SVI

26 15 4

7

49

57-37

4

Gramsbergen

26 14 7

5

49

47-35

5

Lemele

26 12 5

9

41

36-29

6

HTC

26 11 7

8

40

43-43

7

SVVN

26 11 6

8

39

55-41

8

Bruchterveld

26 11 5 10 38

49-49

9

DOS '37

26

9

6 10 33

30-36

10 Kloosterhaar

26

8

8 10 32

43-45

11 Vesos

26 10 1 15 31

41-46

12 ASC '62

26

6

6 14 24

29-39

13 Voorwaarts

26

5

5 16 20

35-59

14 SVV '56

26

2

5 19 11

31-89

Harry Fransen wordt benoemd tot Erelid (2002).

Bestuursfuncties:
Secretaris van 30 november 1982 tot 8 oktober 2001

In 2004 is Mengers Coiffures voor één seizoen hoofdsponsor.

In 2005 wordt er gestart met de PlayBackShow. De eerste editie is een feit. Het blijkt een groot
succes te zijn en is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement
De Businessclub 'DES te beter' ziet het levenslicht en de naam zal de komende 6 jaar als
hoofdsponsor op de shirts van het 1e elftal vermeld staan.

In 2006 kunnen er weer bloemen besteld worden. Het 1e elftal wordt kampioen van de 3e klasse.
Helaas duurt ook dit keer het uitstapje naar de 2e klasse slechts één seizoen. Voor lijfsbehoud komen
we één doelpunt tekort.
Seizoen 2005-2006, 3e klasse D
1

DES

22 12 5 5 41 51-24

2

CJV'ers

22 11 5

6

38 60-34

3

DZSV

22 11 4

7

37 46-36

4

O.N. Almelo

22 10 6

6

36 42-27

5

SP Denekamp

22

9

6

7

33 40-35

6

Achilles Enschede

22

9

2 11 29 29-37

7

BZSV

22

7

7

8

Sportlust Glanerbrug

22

9

1 12 28 31-52

9

Juliana '32

22

8

3 11 27 47-56

10 SSSE

22

8

3 11 26 40-46

11 SVDW '75

22

7

4 11 24 36-46

12 Voorwaarts

22

7

2 13 23 35-60

8

28 39-44

Een aantal zeer enthousiaste leden heeft in 2006 het plan opgevat om een nieuwe doelgroep bij de
vereniging te betrekken: G-voetbal. Na overleg en toestemming van het bestuur gaan zij aan de slag
om het plan verder uit te werken. Het G-voetbal heeft een groot draagvlak binnen de vereniging en is
anno nu nog steeds erg in trek. Een grote groep leiders zetten zich iedere week opnieuw in om deze
groep plezier in de sport te bezorgen.
Het clubgebouw krijgt een grondige opknapbeurt. Er wordt een stuk bij aangebouwd waar de
garderobe geplaatst wordt en de nieuwe toiletgroep. Ook het gehele interieur wordt vernieuwd,
waaronder de bar en de keuken.

Jan Freië wordt benoemd tot Erelid (2006).

Bestuursfuncties:
Penningmeester van 2 oktober 1969 tot 7 oktober 1974
Secretaris van 7 oktober 1974 tot 26 oktober 1981
Voorzitter van 26 oktober tot 25 oktober 1983
Secretaris van 11 oktober 1999 tot 30 oktober 2006

Het bestuur van 2000 – 2010

2010 - heden
In 2010 telt DES meer dan 600 leden. Felicia Spengler is de gelukkige en werd in de kantine gehuldigd
als 600e lid.

Van 2011 tot 2015 is Bear Optima Wood hoofdsponsor van DES.

In 2012 bestond de vereniging 90 jaar. Gedurende een aantal weken werden er allerlei activiteiten
georganiseerd ten behoeve van het 90-jarig jubileum. Onder andere een grote veiling en een
oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Voor leden en genodigden werd er een groot feest
georganiseerd in de feesttent. Ook de supportersvereniging deelde mee in het feest. Zij vierden
namelijk hun 50-jarig jubileum.

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

De eerste uitgave van het nieuwe magazine.

In 2016 wordt Reflex Promotions onze nieuwe shirtsponsor.

Sinds 2000 is het ledental van de vereniging gestegen van 500 naar bijna 700 leden. Dat is aan de ene
kant mooi, maar dat betekent wel dat de accommodatie daarop aangepast dient te worden. Dat was
dan ook hard nodig. Al een aantal jaren hadden we tekort aan kleedkamers. In 2015 werd er gestart
met de verbouwing van de kleedkamers en op 8 en 9 januari 2016 werden ze officieel geopend door

Chris en Rineke Titsing. Ook de entree werd compleet vernieuwd en verplaatst naar de veldkant. De
nieuwe entree werd tevens voorzien van een personenlift.

Clubgebouw anno 2018

Op 28 mei 2015 organiseerde DES een ‘droomveiling’ om geld op te genereren voor zowel de
verbouwing van het clubhuis als voor Stichting Vang je Droom. Tijdens deze veiling werd er door DES
6 geboden op een wedstrijd onder leiding van
topscheidsrechter Eric Braamhaar uit Enter. Mede
vanwege een slepende blessure van Braamhaar en de
volle agenda van zowel de scheidsrechter als DES 6
kon de wedstrijd pas op 6 mei 2017 gespeeld worden.
Tegenstander voor deze bijzondere wedstrijd was
Daarlerveen 2. De wedstrijd werd gespeeld op veld 1,
voorafgaand aan de wedstrijd DES 1-Kloosterhaar 1.
DES 6 wist deze wedstrijd met 3-1 te winnen. Het was
overigens opvallend rustig in het veld.

Medio 2018 wordt er gestart met de aanleg van een kunstgrasveld op Gagelman. Bij De Zweef, HCHN
en DES werd er gedurende de zomermaanden hard gewerkt om de eerste kunstgrasvelden speelklaar
te krijgen. JO15-2 had de eer om als eerste team een wedstrijd op het kunstgras te spelen.

Op zaterdag 10 november werd de feestelijke opening gevierd. Voor de openingshandeling hadden
wij het oudste en het jongste lid uitgenodigd. Jan Calkhoven (95 jaar) en zijn achterkleinkind Vince
Scholten (4 maand) mochten het lintje doorknippen.

Het bestuur van 2010 tot heden

mei 2019
Auteur: Harry van Driel

