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VAN DE REDACTIE

Het einde van het jaar 2019. Een tijd waarin menigeen een paar dagen
vrij heeft. Tijd om teug te kijken op het afgelopen jaar en de laatste
voorbereidingen te treffen voor de kerstdagen en de jaarwisseling. De vrije
dagen rondom de jaarwisseling zijn er ook even de zinnen te verzetten.
Met deze uitgave van InVorm hopen we daaraan een bijdrage te leveren.
In deze editie vindt u weer een aantal leuke interviews met verschillende
mensen die onze vereniging rijk is. De redactie wenst u alvast veel
leesplezier, fijne feestdagen en een heel goed 2020 toe. Geniet ervan. We
hopen u allemaal toe ontmoeten tijdens de diverse activiteiten die er bij onze
vereniging rondom de feestdagen worden georganiseerd.
PN
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van de
voorzitter
PIJNVRIJ
BEWEGEN?

0548 624 117

Rijssensestraat 84

December 2019, de kortste dagen van het jaar trekken
voorbij, de dagen van Sinterklaas en zijn knechten en
van Kerstmis en Oud en Nieuw, de eindfase van de 1e
helft van de competities, de periode na de Algemene
Ledenvergadering, de periode van voorbereiding van
diverse activiteiten, waaronder de Nieuwjaarsreceptie,
huldigingen van jubilarissen en de leden die benoemd
zijn tot Lid van Verdienste en tot Erelid. Naast de zaken
die voetbal aangaan zijn er dus veel tijdvragende issues
waar we ons mee bezighouden. Daarbij ook de installatie van onze "Denktank” en de installatie van onze Jubileumcommissie "DES-100 Jaar”. Voldoende om onze
tijd aan kwijt te kunnen en dat doen we met plezier, na
een toch enigszins onrustige periode voorafgaande aan
de Algemene Leden Vergadering, omdat er een heuse
verkiezing op de Agenda stond. Met de uitslag van deze
verkiezing is de rust weergekeerd en is voetbal weer
het onderwerp waarover we spreken, en dat moet ook
zo blijven. Het huidige seizoen het huidige niveau consolideren en vervolgens stapjes maken en talenten nog
betere mogelijkheden geven om tot optimale ontwikkeling te kunnen komen bij een bloeiende vereniging zijn
kerntaken voor de komende periode.
Buiten onze vereniging hebben we onze stem duidelijk
laten horen, daar waar het ging om de financiële positie
van onze Gemeente en de voorgestelde verhogingen die
de sportverenigingen in het vooruitzicht waren gesteld.
Het inspreken tijdens de diverse bijeenkomsten heeft
geholpen, want het uitgebrachte advies de extra verhogingen voor wat betreft de sporttarieven niet door te
voeren heeft het gehaald en ook de OZB is bijgesteld ten
opzichte van hetgeen was voorgesteld. Met deze voor
nu genomen besluitvorming kunnen wij leven. We hebben altijd de intentie sport toelaatbaar te laten zijn voor
alle categorieën mensen die sport willen beoefenen en
vooralsnog hoeven wij niet aan onze tarieven te sleutelen om daarin een bijstelling te moeten doen. Hulde.
Onlangs hebben we weer om tafel gezeten met de Ge-

meente, Greenfields, Ten Cate en vertegenwoordigers
van De Zweef en Hulzense Boys om te praten over de
kwaliteit van de gerealiseerde kunstgrasvelden. De
genomen acties in de zomer hadden een zeer positieve uitwerking, maar de intrede van de herfst en winter
brachten ook weer klachten met zich mee. Die klachten
zijn uiteraard kenbaar gemaakt en men wil er alles aan
doen de klachten om te zetten in een zeer langdurige
tevredenheid. We verwachten in januari meer te kunnen
vertellen over eventuele vervolgacties.
De trainerscarrousel draait weer op volle toeren. Ook
binnen onze vereniging is met name de Voetbal Commissie al drukdoende het technische kader voor het
volgende seizoen in te richten. De groei van onze vereniging de laatste jaren, maakt deze taakstelling best
wel tot een lastige. Voor alle teams de juiste trainers en
leiders aan te kunnen stellen is een heel karwei. Daarnaast is ook het vinden van voldoende scheidsrechters
en vrijwilligers die overige werkzaamheden in goede
banen moeten leiden een veel omvattende taak. Als
vereniging willen wij trainers, leiders, scheidsrechters
en overige vrijwilligers de juiste handvatten geven om
de van de verenging verkregen taken goed in te kunnen
vullen, waarbij het volgen van opleidingen uiteraard tot
de mogelijkheden behoort. Heeft u belangstelling iets
te willen doen voor onze club, schroom dan niet, maar
neem contact op met één van onze bestuurs- of commissieleden en kom ons vrijwilligerskorps versterken en
draag een steentje bij, zodat we de stappen die we willen maken ook daadwerkelijk kunnen maken.
Mede namens het Bestuur dank ik u allen hartelijk
voor een mooi jaar 2019 en wens ik u heel erg prettige Kerstdagen en een zeer mooi, sportief en gezond
Nieuwjaar toe.
Met vriendelijke groet,
voorzitter vv DES
Henny Broekman
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10 vragen aan Ronald
en Marc Slettenhaar
Wanneer en hoelang heb je in het 1e elftal van DES
gevoetbald?
Ronald: Ik ben begonnen onder Herman Morsink in 1978,
maar werd eigenlijk pas een vaste waarde in 1980 onder
Eef Wilberink. Ik heb volgens mij tot 1992 in het 1e gespeeld. Volgens de boekhouding van Jan Hogenkamp waren dat 247 officiële wedstrijden (beker en competitie).
Marc: In seizoen 2003 heb ik de overstap gemaakt vanuit
Hellendoorn richting vv DES. Daar ben ik in het 1e begonnen onder trainer Hans Tuin. In dertien en een half seizoen
heb ik 264 wedstrijden gespeeld en heb daarin 54 doelpunten gemaakt.

Wat was je hoogtepunt bij DES 1?
Ronald: Het hoogtepunt was wel het kampioenschap onder Henk Hekman in het seizoen 1991/1992. We werden
thuis kampioen tegen de Eversberg. Het laatste fluitsignaal, de ontlading: fantastisch om mee te maken. Ik kan
me nog een ander moment herinneren: Danenberg was als
trainer ontslagen, Chris Titsing mocht de zaak weer op de
rails proberen te zetten (toen al). We speelden thuis tegen
Vroomshoop en hadden aan een gelijkspel genoeg om niet
te degraderen. He bleef heel lang 1-1, tot Erik Slettenhaar
vlak voor tijd de 2-1 binnenkopte. Ik heb later mensen gesproken die tijdens de wedstrijd zijn gaan wandelen in het
Doktersbos, omdat ze het niet meer konden aanzien. Even
in het midden gelaten of ze het over de spanning hadden of
de kwaliteit van de wedstrijd.
Marc: Mijn hoogtepunt in het 1e van DES was het kampioenschap 2005/2006 onder Henk Mennegat. Vanaf het
begin hadden wij een goede klik. Hij maakte mij gelijk aanvoerder op 19-jarige leeftijd. In dit seizoen hadden we een
verschrikkelijk homogeen team, dat precies wist wat er van
elkaar verwacht werd. In dit seizoen klopte alles en waren
trainingen ware gevechten. In de laatste thuiswedstrijd
boekten we een ruime overwinning op Achilles Enschede
en door het gelijkspel van ON was het kampioenschap beklonken. DES had hier niet geheel rekening mee gehouden,
wat resulteerde in een verkort kampioenschapsfeest. Henk
Mennegat vond dit niet genoeg, dus zondagmiddag werd
dit dunnetjes overgedaan in de welbekende achtertuin van
de familie Mennegat. Tevens behaalden we dit seizoen ook
de eindstrijd van de KNVB-beker voor clubteams.
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Wat was je favoriete positie op het veld?
Ronald: Mijn favoriete positie was voorstopper, dit heb ik
ook bijna altijd gespeeld. Mijn taak was dan de spits van de
tegenstander uitschakelen en dat was iets wat mij wel lag.
Duels uitvechten in de lucht en over de grond. Danenberg
heeft mij wel eens in de spits gezet, ik kopte wel eens een
bal raak, maar kwam daar heel snel van terug. Heel anders
voetballen, met de rug naar de goal, handelingssnelheid en
kleine ruimtes.
Marc: Mijn favoriete positie was voorstopper, waarin ik met
mijn overzicht en kracht het beste rendeerde. Later heb ik
veel wedstrijden in de spits gespeelde en daar fungeerde
als "kapstok” voor het team.

Wie was de beste voetballer met wie je ooit in het 1e
hebt samengespeeld?
Ronald: Ik kan niet specifiek 1 speler opnoemen, ik heb met
veel goede spelers gespeeld, zoals bijvoorbeeld Hannes
Joel, Harrie Poorterman, Leo Berentschot, Dick Bergman en
Gerrit Timmermans. Allemaal stuk voor stuk fantastische
spelers.
Marc: In het 1e van DES kan ik geen beste speler kiezen
omdat wij als een team opereerden. Natuurlijk zijn er altijd
spelers van de buitencategorie, of met wie je een klik had
in het veld. Dit waren met name Mark Kiel, Pieter Rozema,
Marthijn Wissink, Anno Spenkelink, Emiel Spenkelink en
Sjoerd Poorterman.

Wie van jullie was/is de betere voetballer en waarom?
Ronald: Marc was de betere speler, allround, goed linkeren rechterbeen. Hij speelde met 15 jaar in het eerste van
Vesos. Hij heeft bij Heerenveen, Groningen en Heracles getraind, of een wedstrijd gespeeld. Ik was meer een speler
die het moest hebben van inzet, fanatisme, kracht en timing in duels. Daarna een simpele oplossing zoeken, niet
moeilijk doen.
Marc: Overall gezien was ik de betere en getalenteerde
voetballer. Mijn techniek en voetbalvermogen waren beter
ontwikkeld. Daarentegen kon ik niet aan mijn vaders kopkracht en degelijkheid tippen. Hij heeft altijd het uiterste
eruit gehaald en ik niet. Dus wanneer ben je een betere
voetballer?
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Op welke prestatie van de ander ben je het meest trots?
Ronald: Naast voetbal heeft Marc ook andere dingen gedaan binnen de vereniging en dit doet hij nog steeds. Hij is
leider geweest en trainer van de jeugd en fluit op dit moment nog wedstrijden. Ik ben zelf 4 jaar leider van DES 1
geweest en dan kom je er achter hoe druk je daar mee bent.
Daarom is het goed dat op de laatste ledenvergadering bepeaalde mensen die dat al heel lang doen in het zonnetje
werden gezet en werden voorgedragen als lid van verdienste of erelid. Want, om een voorbeeld te noemen, toen ik in
de jeugd van DES speelde, was volgens mij Hans Priem al
leider.
Marc: Op voetbalgebied ben ik super trots op mijn vader dat
hij het uiterste uit zijn kunnen haalde. Rustig, beheerst en
zeer betrouwbaar. Tevens wist hij zowel binnen als buiten
het veld waar zijn kracht lag en stak hij dat nooit onder
stoelen of banken. Dit kwam met name aan de orde toen
hij leider werd bij het 1e van DES, waar mensen altijd een
uitgesproken mening hadden. Hij was door zijn rust en intelligentie een klankbord voor menig speler. Tevens had hij
heel goed in de gaten wat er reilde en zeilde in de groep
en tackelde hij daarin de processen in de groep die niet zo
lekker liepen.

Wat is het leukste wat jullie samen bij DES hebben
gedaan?
Ronald: Dat zijn voor mij de 4 jaar dat ik leider ben geweest

en beleeft het heel intensief met elkaar. Dat was een mooie
tijd, vooral met Herman Hegeman als trainer.
Marc: De tijd dat wij samen betrokken waren bij het 1e.
Respectievelijk mijn vader als leider en ik als speler. We
hebben toen zowel binnen als buiten het veld heel veel
plezier gehad en met name genoten van de tijd onder Herman Hegeman. Herman Hegeman was een trainer die mijn
vader als leider vaak om input vroeg en dat leverde veel
mooie momenten op. Een mooie anekdote uit die tijd is dat
Herman Hegeman UIT bij Juliana in de 88e minuut tegen
mijn vader zei: Nu ga ik nog even ruzie zoeken met jouw
Marc en hij schold mij helemaal verrot. Maar met 1 bedoeling TIJD REKKEN!!!!!!

Wat gaat er goed bij het 1e elftal?
En wat zou je graag anders zien?
Ronald: Na 4 jaar Harrie Warmelink is er een andere trainer,
Randolph de Fretes. Er zijn een aantal ervaren spelers gestopt, hij moet dus bouwen aan een elftal. Er zijn vorig jaar
al een aantal jeugdspelers bij de groep gekomen en ingepast. Er kloppen er nog meer aan de deur. Het is goed dat
Randolph ze mee laat doen, ik zou zeggen geef ze de kans
en het vertrouwen en laat ze staan.
Marc: De gedrevenheid die ze elke week laten zien siert hen
enorm, alleen voetbaltechnisch zijn er zeker stappen te
maken. Dit heeft te maken met een jonge, onervaren ploeg
en dat heeft tijd nodig. Wil je daarin stappen maken, denk

ik persoonlijk dat een 2e en 3e elftal daarin mee zouden
kunnen helpen, alleen is dat nu niet het geval. In dat kader moeten er veranderingen aangebracht worden, zodat
je een betere en sterker selectie krijgt in de toekomst. In
het bijzonder wil ik Jochem Top en Mathijs Geugies benoemen, die wekelijks laten zien dat ze op zeer jonge leeftijd
vrij stabiel zijn.

Waar gaat het 1e dit seizoen eindigen?
Ronald: Ik denk dat gezien de stand op de ranglijst handhaving in de derde klas het streven moet zijn. Je kunt je
doelstelling altijd nog bijstellen in de loop van het seizoen.
Nogmaals, de jeugd moet de tijd hebben om zich aan te
passen en de trainer moet de tijd hebben om er een elftal
van te maken.
Marc: Met de huidige stand van zaken is veiligspelen de 1e
prioriteit. Ik verwacht dat dat binnen de mogelijkheden ligt
en alles meer is meegenomen. Dit omdat dit team nog in
opbouw is en daarmee nog te wisselvallig is en zeker 6 tot 8
ploegen op dit moment over meer kwaliteit beschikken en/
of meer stabiliteit hebben.

Wanneer gaat DES 1 weer kampioen worden?
Ronald: Moeilijk te zeggen, alles heeft te maken met hoe
een elftal zich verder ontwikkelt. Staan de juiste poppetjes
op de goede plek. Het zou al mooi zijn als je binnen nu en 3
jaar een periodetitel zou kunnen behalen.
Marc: In mijn optiek moet je niet praten over een eventueel
kampioenschap, maar zorgen dat je een rol van betekenis
gaat spelen in de 3e klasse. Realistisch gezien is dat zeer
zeker niet aan de orde en moet je zorgen dat je de huidige
hoofdtrainer de tijd en kans gunt om dit te kunnen bewerkstelligen op langere termijn. In de jeugd van DES loopt talent in overvloed, dus moeten we zorgen dat we het kader
sterk houden voor de toekomst.
CF

van DES 1. Marc was op dat moment speler. Je maakt alle
wedstijden en besprekingen mee en staat er heel kort op

Twents Voetbalquiz
kampioenschap 2020
Vrijdag 24 januari vindt de 8e editie van het Twents Voetbalquizkampioenschap weer plaats in onze mooie kantine.
Teams uit Twente en ver daarbuiten strijden weer om de
eer en de felbegeerde titel ‘Grootste voetbalkenners van
Twente’.
De achtste editie van dit evenement staat gepland op vrijdagavond 24 januari 2020. Het belooft weer een avond vol
nuttige en minder nuttige voetbalfeitjes, mooie anekdotes,
strijd, maar vooral veel plezier te worden in een ouderwets
gezellige en bomvolle voetbalkantine.
Strijd ook mee en geef je nu snel op voor het Twents Voetbalquizkampioenschap 2019 en maak kans op de felbegeerde titel en bokaal.
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Er is plek voor maximaal 30 teams, dus meld je snel aan,
want de afgelopen edities zaten we helemaal vol.
Info 2020
Wanneer? Vrijdagavond 24 januari 2020.
Waar? Kantine vv DES in Nijverdal (Duivecatelaan 10).
Hoe laat? Inloop vanaf 19.30 uur. De quiz begint om 20.00
uur en eindigt rond 23.00 uur.

Hoeveel deelnemers per team? De deelnemende teams
mogen uit maximaal 5 deelnemers bestaan.
Kosten? Slechts 2 euro per deelnemer, betalen kan op
de avond zelf.
Alleen voor Tukkers? Nee, zeker niet. Iedereen kan
meedoen. Graag zelfs.
Opgeven? Kan via internet op:
www.voetbalquizmasters.nl/twente.
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Jan Freie,

een DES-man pur sang.
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Wall of fame

Good old telefoon

Veelal houden we onze redactievergadering in de bestuurskamer van onze vereniging. In de bestuurskamer hebben
de foto’s onze Ereleden een prominente plek aan de wand.
Vol trots werp ik vaak even blik op deze muur. Natuurlijk
omdat de foto van mijn eigen vader ook tussen deze foto’s hangt, maar vooral omdat deze Ereleden op basis van
hun jarenlange inzet voor onze club de titel Erelid meer dan
verdiend hebben. Tijdens onze laatste algemene ledenvergadering zijn er weer 2 leden voorgedragen die we aan deze
lijst mogen toevoegen. Ep Lohuis en Hans Priem zullen tijdens nieuwjaarsreceptie worden gehuldigd als Erelid. Een
geweldige erkenning voor hetgeen ze ieder op eigen wijze
hebben betekend voor onze club.
Een van de andere Ereleden is Jan Freie. De naam Jan Freie
ken ik al sinds ik als kleine jongen de gesprekken opving
tussen mijn vader en moeder, wanneer ze weer een bestuursvergadering aan het evalueren waren. Met Jan zelf
heb ik pas later kennisgemaakt, maar daarover later meer.

Jan Freie is een DES-man pur sang. Betrokken, bevlogen en
een rood-zwart hart. Toen ik eenmaal te horen kreeg dat ik
Jan voor deze uitgave van InVorm mocht interviewen, zocht
ik direct zijn telefoonnummer tussen mijn contacten. Helaas had ik die niet. Gelukkig hebben we, net als ieder ander
zelfrespecterende redactie, een zeer professionele appgroep en kunnen we hulpvragen daar droppen. Zodoende
verzocht ik in de app-groep om de contactgegevens van
Jan. Jan beschikte alleen over een vaste telefoon en een
mailadres. Daarom werd de afspraak op de conventionele manier via de vaste telefoon gemaakt. Gelukkig werd
er in de drukke agenda van Jan nog een plekje gevonden
om eens openhartig met mij in gesprek te gaan. Hoewel
ik een zittend beroep heb en probeer zoveel mogelijk de
fiets te pakken, nodigde de het weer op deze regenachtige
maandagavond niet uit om mijn stalen ros uit de schuur
te pakken. Ik besloot dan ook bij hoge uitzondering de
auto te pakken. Geheel volgens de telefonische instructie
van eerder die middag, parkeerde ik de auto achter het appartementencomplex aan de Thomas Ainsworthstraat en
baande ik me een weg door de druilerige avond naar het
appartement van Jan en Narda. Het appartement was al

Dorpsstraat 66, 7447 CT Hellendoorn

Fuutweg 15 - 7442 CL Nijverdal - Tel 0548 613639
Fax 0548 621479 - www.avandijk.nl
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Constantijnstraat 19, 7442 MC Nijverdal
Telefoon: 0548 612 771
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even opgeruimd als Jan zelf. Op de tafel lag al een stapel
met oude clubbladen, foto’s , een oorkonde van de huldiging
als Erelid en een door Jan zelf voorbereid document met
daarop zijn staat van dienst binnen onze prachtige vereniging. Jan, zo werd mij maar weer eens bevestigd, houdt niet
van half werk.

Vogelvlucht of chronologisch
Nadat ik eenmaal aan de eettafel plaats had genomen en
de nodige complimenten over het prachtige appartement
had gegeven, stak Jan gelijk van wal. Zullen we het in vogelvlucht doen, of in chronologische volgorde. Jan houdt
ervan om de touwtjes in handen te hebben. Zoals hij zelf
aangeeft, staat hij bij de dingen die hij doet of gedaan heeft,
wel met de neus vooraan. Hij wil dan ook geen bijrol. Er
had niet veel aan gemankeerd of Jan Freie, een telg uit de
gelijknamige bakkerij-familie, zou bij onze zustervereniging
uit Groot Lochter gespeeld hebben. Een buurman uit de
kinderjaren, Ab Keizer, gaf hem zijn eerste voetbalschoentjes cadeau. Ab stelde wel als voorwaarde dat hij dan bij de
Vladding zou komen spelen. In totaal heeft Jan dit 2 jaar
volgehouden. Later kwam hij via jongens van school (Rini
Poelakker en Teunis Mensink) bij vv DES terecht.

Heemaf Holec HI-TEC
Jan, die op zijn 18e moest stoppen met voetballen omdat
zijn oudste broer in het leger ging en van Jan verwacht werd
dat hij hielp in de bakkerij, heeft nagenoeg zijn hele werkbare leven bij Heemaf - het latere Holec- gewerkt. Evenals
zijn palmares bij vv DES heeft hij ook bij dat bedrijf een hele
staat van dienst. Vol trots laat Jan een doosje zien, met
daarin zijn jubileumspeldjes van zijn voormalige werkgever
en vv DES. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik mijn
12,5 en 25-jarige jubileumspeld van onze club niet zo voor
het grijpen heb. Ik ben dan ook iets minder georganiseerd
dan Jan.

Supportersvereniging
Doordat hij niet meer op zaterdag hoefde te werken, ging
Jan rond zijn 23e weer voetballen. Jan was geen voetballer met een fluwelen techniek en moest hij vooral van hard
werken hebben. Jan heeft diverse elftallen doorlopen: het
5e, 4e, 3e en 2e en later het veteranenteam. Jan, die ruim 63
jaar lid is van onze vereniging, heeft zoals velen weten ook
diverse (bestuurs-)functies gehad. Een in het oog springende functie is zijn rol als medeoprichter van de Supportersvereniging. In totaal heeft hij 21 jaar deel uit gemaakt
van het bestuur van de supportersvereniging. Destijds gingen de feestjes er iets anders aan toe dan tegenwoordig.
Men organiseerde heuse Sterrenshows, met optredens van
Willeke Alberti, Gert Timmerman en de Blue Diamonds. De
oudere leden onder ons zullen deze shows, die werden gehouden in het Gebouw voor Chr. Belang, later het Spoortheater, nog als de dag van gisteren kunnen herinneren.
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Sodom en Gomorra
De periode bij de supportersvereniging is er dan ook één
waarover Jan graag vertelt. De bouw van het eerste houten clubgebouw in 1962 op de bult net buiten het sportpark
(daar waar nu vaak de crosslopers of veldrijders hun parcours hebben) was echt wel een mijlpaal. Het bestuur van
vv DES was eerst niet content met dit gebouw, aangezien
men dacht dat het daar Sodom en Gomorra was. Maar later
zag men ook in dat dit gebouw echt wel van toegevoegde
waarde was.

The Muppets
Als je met een ouder DES-lid in gesprek gaat, dan gaat het
al snel over vroeger. Ik vind het dan ook prachtig om al die
anekdotes en verhalen te horen. Jan daarentegen is ook
echt wel op de hoogte van vv DES anno nu. Hij is nog nauw
betrokken bij de schoonmaak/vuttersploeg samen met
zijn maatjes Tuller en Roelof Ros en is nog geregeld te zien
bij de thuiswedstrijden van DES 1, die hij samen met zijn
voetbalmaat Gerrit Hopster bezoekt. Hij hoopt dan ook dat
DES 1 de tijd krijgt om in de 3e klasse te blijven. Er zit echt
wel voetbal in dit team, aldus Jan. Er zal hard gewerkt moeten worden om klassebehoud te bewerkstelligen. Samen
met Gerrit heeft Jan als secretaris van de Stichting Beheer
Kleedkamers de privatisering van de kleedkamers begeleid.
Zelf mocht ik in die tijd samen met Jan, Gerrit, Adriaan en
onze huidige voorzitter Henny Broekman DES vertegenwoordigen in het Stichtingbestuur. In die tijd gingen Jan en
Gerrit door het leven als de Muppets. Ze waren onafscheidelijk en vormden een zeer sterk front.
Al snel grijpen weer terug naar het verleden en vertelt Jan
over het seizoen 1978/1979. DES 1 stond er met nog enkele
wedstrijden te spelen goed voor en het kampioenschap lag
in het verschiet. De trainer destijds was Herman Morsink.
Maar in verband met een longontsteking kon hij naar de
uitwedstrijd tegen Staphorst niet mee. Samen met Bertus Ekkelkamp nam Jan Freie deze wedstrijd de honneurs
waar. Een gelijkspel moest genoeg zijn om de week erop tegen Drienerlo het kampioenschap te pakken. Dit alles lukte
en het kampioenschap kon gevierd worden. De ereronde op
het hoofdveld met de touringcar viel echter niet bij iedereen
in goede aarde. Het kostte het bestuur flink praten om alle
plooien weer glad te strijken bij het gemeentebestuur.

Vroeger was alles beter
Dit is niet iets wat Jan onderschrijft. Vroeger was het wel
anders. Als man ging je werken en Narda zorgde voor het
gezin. "Toen ik mijn eerste functie in het bestuur kreeg, was
heel normaal, dat mijn vrouw thuis alles door liet draaien.
Tegenwoordig werken man en vrouw beide en is het lastiger om tijd vrij te maken voor dergelijk vrijwilligerswerk.”

Belastingdienst
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Jan heeft als bestuurder veel geleerd. Zijn eerste bestuursperiode met Pekkeriet, de Vaal en Ter Avest was zeer
leerzaam. Hij heeft dan ook veel opgestoken van De Vaal.
Destijds deed de secretaris zijn werk nog op een ouderwetse typemachine. Een foutje herstellen in de verslagen en/
of correspondentie kostte veel tijd, dus precisiewerk was
noodzakelijk. Ondanks dat hij als penningmeester de zaakjes netjes voor elkaar had, is er in die tijd ook controle geweest van de belastingdienst. Terwijl Jan aan het werk was
bij Holec, had Narda 3 dagen lang een belastingambtenaar
op de keuken. Uiteindelijk werden vanwege de prima administratie de boeken goedgekeurd.
In zijn 2e periode in het bestuur stond DES er financieel niet
goed voor. Bestuurlijk werd er wel het nodige van hen gevraagd. Uiteindelijk is het toen wel gelukt om de club weer
gezond te krijgen.
Jan praat net als veel van zijn generatiegenoten vol trots
over Cas Woudsma. Cas was het uithangbord van onze vereniging in die tijd. Hij speelde interlands en behoorde tot de
top van Nederland. Het zou toch geweldig zijn als we in ons
prachtige clubhuis voor hem ook een plek zouden creëren
ter nagedachtenis aan hem.

Naam:
JAN FREIE
Geboren:
03-12-1937
Burgelijke staa
t: Getrouwd m
et Narda van St
raaten
2 zoons Harm
en Henry
Werk:
41 jaar gewerk
t bij Holec
(tegenwoordig
Hi Tec)
Tegenwoordig
Pensionado

Hans Freie
Zoals velen wel weten was Technisch Directeur van SVVN
Hans Freie een halfbroer van Jan. Hans, die zelf ook niet
om een grapje verlegen zat (wat zeg ie??.... 2x), was bij Jan
geregeld de pineut. Hans, die de stoep voor de bakkerij vaak
moest aanvegen, trof ooit zijn vaste bezem volledig roodzwart gemaakt aan. Uiteraard weigerde Hans om hierna de
bezem nog ter hand te nemen. Toen niet veel later de steel
groen-wit gemaakt werd, wilde hij hem wel weer gebruiken. Aan het begin van het seizoen kwam de technische
staf van SVVN vaak even bij de Technisch Directeur op bezoek om de plannen voor het seizoen door te nemen. Jan
heeft het altijd zeer gewaardeerd hoe SVVN met zijn clubhelden Hans en Johnny (van de Maat) om is gegaan.
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Hoewel Jan verhalen heeft waar we een hele uitgave mee
kunnen vullen, probeer ik het gesprek toch af te ronden.
Jan, die ondanks zijn 82 jaar (3 december) nog zeer fit is,
zwemt 2x per week en maakt nog geregeld een tochtje op
de fietst. Met een Mummelman op zijn tijd houdt Jan het
nog jaren vol.
Jan en Narda, bedankt voor dit mooie en openhartige gesprek. Bedankt ook voor de heerlijke koffie en een biertje
drinken we nog een keer in de kantine samen.
MF

Frank van Petersen

‘Door het verleden te
kennen begrijp je het
heden beter’
De uitgave van InVorm die voor u ligt is, net als anders,
bij drukkerij Ponsteen opgehaald door Frank van Petersen. Hij verdeelt op zijn beurt alle magazines weer onder
de diverse clubbladbezorgers, die vervolgens door weer en
wind op pad gaan om er zorg voor te dragen dat u zich met
een kop koffie op de bank kunt nestelen met de nieuwste
uitgave van InVorm. En dat vier keer per jaar… Het lijkt zo
eenvoudig, maar het staat en valt met een up-to-date ledenbestand en een goed geolied bezorgsysteem. Jarenlang
was dit in de vertrouwde handen van Frank van Petersen.
Frank heeft echter aangegeven te gaan stoppen met deze
coördinatie. Voor de oudere DES-leden is Frank een bekend
gezicht, voor de wat minder oude DES-leden wellicht een
bekende naam en voor de jonge rood-zwarten een grote
onbekende. Daarnaast weet Frank, vooral vanuit zijn passie voor geschiedenis, alles van de historie van onze voetbalvereniging. Samen met Harry van Driel heeft hij namelijk
de complete geschiedenis van DES in kaart gebracht: van
behaalde punten van het vlaggenschip tot elftalfoto’s door
de jaren heen en van clubbladen tot clubleden. Het is niet
onwaarschijnlijk dat Frank, samen met Harry, de meeste
informatie kan geven over onze club.

Bovenstaande zaken waren dus een mooie aanleiding om
eens met Frank in gesprek te gaan. Tijd voor een interview.

Frank, om meteen de link met je werk maar te maken:
wat is jouw persoonlijke DES-geschiedenis?
"Vanaf dat je je mocht aanmelden werd ik lid van DES. Dat
was een logische keus omdat ik op de Beatrixschool zat,
mijn broer ook bij DES voetbalde en beide kanten van de
familie echte DES’ers waren. Vooral Jan Hogenkamp natuurlijk!
Ik heb vrijwel alle elftallen in de jeugd doorlopen, maar ben
nooit kampioen geworden. We kwamen altijd achter die
super goede lichting, bestaande uit onder anderen Jeroen
Exoo, Bertho en Arjan van Petersen en Joost Mensink. Zij
promoveerden telkens en daardoor waren wij het seizoen
daarop altijd te hoog ingedeeld. Wel hebben we een geweldig mooie tijd gehad.
Daarna over naar het 4e en onder Hans Priem jaren gespeeld. Toen ik voor mijn studie een half jaar naar Engeland
ging, was mijn plek in het 4e vergeven. Ik kon ook niet trainen, omdat ik in Zwolle woonde en mede daardoor mocht
ik het 5e gaan versterken. Een team onder de bezielende
leiding van Dinand Goossen en Harry van Driel. Binnen dit

DES C1 1986: Frank van Petersen (bovenste rij, vierde van links)
en Arjan Valk (rechts onderaan)
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DES B1 1988:
Frank van Petersen (bovenste rij, vijfde van links en Arjan Valk (rechts onderaan)

Wanneer ben je gestopt met actief voetballen?

wil missen, ben ik daar te vinden. Mayse speelt in MO13-1
en Esmay speelt in dames 1 om 15.00 uur ’s middags. Dat
is dus om 17.00 uur afgelopen en om dan nog naar DES te
fietsen… De kantine van vv Hellendoorn is ook niet echt m’n
ding, daarom heb ik maar een nieuwe kantine gevonden:
Café De Gezelligeit. Een kleine gezellige ouderwetse dorpskroeg op een paar honderd meter van mijn huis.”

"Ongeveer 13 jaar geleden kreeg ik de ziekte van Pfeiffer,
waardoor ik een hele tijd niet kon spelen. Totaal geen conditie meer helaas. Daarnaast kregen we onze 2e dochter en
kon de zaterdag ook op andere manieren worden benut.”

INVORM
Je bent zoals al gemeld verdeler van het magazine InVorm. Wat houdt deze taak precies in?

team was ik veruit de jongste, maar ik werd hier heel goed
opgevangen. Ik heb een hele mooie tijd gehad in het vijfde. Vandaar dat ik de laatste jaren in het clubhuis bij die
jongens te vinden was rondom de vierkante statafel in de
hoek.”

Hoe was je als voetballer?
"Tsja, ik was geen supertalent, maar ook niet slecht denk ik.
Ik heb bijna altijd achterin gevoetbald en daar alle posities
wel ingevuld.”

De afgelopen jaren heb je op vrijwilligersgebied veel betekend voor DES. Kun je hier meer over vertellen?
"Ik heb verschillende dingen gedaan voor DES. Zo heb ik een
aantal jaar in het bestuur van de supportersvereniging gezeten. Voor het laatste jubileum heb ik het archief beheerd
en stukken geschreven in het jubileumblad. Daarnaast ben
ik leider en grensrechter geweest. Toen Esmay begon te
voetballen, 10 jaar geleden, stond het meidenvoetbal nog
in de kinderschoenen en zat ze vaak als enige meisje in
een jongensteam. Om haar te steunen was ik er altijd, dus
waarom dan geen taak opnemen? Samen met onder anderen Henk Mondeel heb ik een mooie tijd gehad.”
"In m’n jonge jaren werkte ik als bijverdienste voor een
schoonmaakbedrijf. Onder andere vloeren in de was zetten was leuk om te doen. Toen Joop Ravenshorst vanwege
leeftijd en ziekte moeite kreeg met de kantinevloer, heb ik
hem een paar jaar geholpen. Na het overlijden van Joop ben
ik het elk jaar blijven doen. Al met al 25 jaar dus. Ivo Mooibroek heeft me de laatste jaren geholpen, waarvoor dank
Ivo! Helaas is de vloer nu zo verouderd, dat het in de was
zetten geen nut meer heeft.”

"Regelmatig krijg ik leden-updates van Geert (van de Merwe - ledenadministrateur, red.). Deze verwerk ik in een excel-document met alle bezorglijsten. Wanneer het clubblad
gereed is, haal ik de dozen op bij Drukkerij Ponsteen. Thuis
tel ik alles uit voor de ca. 18 bezorgers. Tot slot breng ik de
bladen dan aan huis bij de bezorgers.”

Sinds een aantal jaar is het clubblad in verschijningsfrequentie veranderd. Van 10 keer per jaar naar 4 keer per
jaar. Is hiermee voor jou je ‘werkdruk’ ook verminderd?
"Ja, tuurlijk betekent dat veel minder kilometers door Nijverdal crossen. Wel zijn de dozen een stuk zwaarder geworden, haha. Daarnaast komt de timing me niet zo goed
uit, zo vlak voor de vakantie. Je (RF, auteur dezes) werkt zelf
in het onderwijs, dus zul je dat wel begrijpen. Mede daardoor heb ik besloten het stokje over te geven aan de nieuwe generatie.”

Wat vind je van ons magazine?
"Prachtig! De lay out is echt heel proffessioneel en iets om
als club trots op te zijn.”

Na 8 jaar ga je stoppen met de bezorging van InVorm.
Allereerst uiteraard ontzettend bedankt voor je werkzaamheden. Heb je al een opvolger en zo ja: wie gaat dit
van jou overnemen?
"Dat is op dit moment nog niet zeker.”

Hoe vaak kom je tegenwoordig nog bij DES?

Heb je een tip voor hem/haar?

"Steeds minder helaas. Aangezien beide dochters inmiddels
bij Hellendoorn voetballen en ik vrijwel geen thuiswedstrijd

"Regelmatig de ledenmutaties doorvoeren om fouten te
voorkomen.”

Frank van Petersen (links bovenaan) als leider van DES MC1
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Een echte DES’er heeft een
rood-zwart hart en krijgt een
warm gevoel wanneer hij of
zij Gagelman op loopt.
GESCHIEDENIS
Je bent docent geschiedenis.
Wat is er zo leuk aan dit vak?
"Tsja, wat niet! Het is m’n grootste hobby. Wat lezen betreft, op tv en op vakantie draait alles om de historie. Door
het verleden te kennen begrijp je het heden beter. Niet
dat mijn leerlingen dit ook altijd inzien, want vaak hoor je:
‘’Waarom moeten we dit leren, het is toch al geweest?’’ Bijvoorbeeld het komend jaar met de viering van 75 jaar bevrijding is geschiedenis toch wel heel belangrijk!”

Je staat bekend als wandelend archief. Wat is in jouw
ogen het meest memorabele moment in de geschiedenis van DES?
"Voor mij persoonlijk is dat het plotselinge overlijden van
mijn voetbalmaatje Arjan Valk tijdens het mixtoernooi. Dat
heeft enorm veel indruk gemaakt en staat in m’n geheugen
gegrift..... Wat de club in het algemeen betreft zijn de volgende momenten wel bijzonder: Het meerdere keren winnen van de Rotterdambeker in de jaren ‘30 en daarmee het
Nederlands zaterdagamateurkampioenschap.
Op 26 maart 1942 plaatsten de Duitse bezetters een bord
met ‘verboden voor Joden’ bij het DES-terrein. De dag erop
besluit het bestuur het voetballen te staken.
En meer recent het wegkapen van het kampioenschap voor
de neus van de groen-witten uit Groot Lochter.”

"Niet echt, alle clubbladen zijn compleet en
gedigitaliseerd. Andere aanvullingen zijn altijd welkom, vooral DES-gerelateerde artikelen. Of er nog wensen zijn op archief-vlak?
Het zou mooi zijn als er een soort zoekfunctie
op de site kan komen, zodat je bijvoorbeeld
op je eigen naam kunt zoeken.”
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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.

Met al jouw kennis over de historie van DES: Wat is het
DNA van een DES’er?
"Poeh, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat een echte
DES’er een rood-zwart hart heeft en een warm gevoel krijgt
wanneer hij of zij Gagelman op loopt.”

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.

Elke club heeft zijn geschiedenis en op hoofdlijnen zijn
hier altijd overeenkomsten in. In welk opzicht verschilt
DES van een andere vereniging?
"Ook dat is lastig te beantwoorden. Van oudsher is DES
een (h)echte familieclub die al generaties trouw blijft. Daar
schuilt ook het gevaar van vriendjespolitiek in, daar moet je
voor waken. Prestatie is bij DES belangrijk, maar het plezier
in voetbal en alles wat er verder in de vereniging gebeurt,
staat toch bovenaan. Getuige ook de vele vrijwilligers die
zich al vanaf 1922 willen inzetten voor deze club.”
"Wat dit laatste betreft, ik zou via deze weg graag alle bezorgers van het DES-magazine willen bedanken voor hun
inzet en prettige samenwerking. Ze gaven me zelfs het
vertrouwen in hun garages en achter het huis te komen
om de bladen af te leveren als er niemand thuis was. Toppers!”
RF

Hoe wordt het archief van DES bijgehouden en wat staat
hier allemaal in? Hoe uitgebreid is dit archief?
"Ter voorbereiding op het 90-jarig jubileum in 2012 ben ik
begonnen met alles te inventariseren wat er over de historie van DES maar te vinden was. Met name alle clubbladen
compleet krijgen en uitzoeken was een hele klus die een
paar jaar heeft geduurd. Daarnaast allerlei losse knipsels
en foto’s uitgezocht en gearchiveerd. Inmiddels bestaat
het fysieke archief uit het volledige clubbladenbestand en
duizenden foto’s en artikelen. Voor de veiligheid is dit alles inmiddels ondergebracht bij een professionele opslag.
Heel veel materiaal is ook gedigitaliseerd door met name
Harry van Driel. Hij heeft ook heel veel tijd besteed aan het
uitzoeken van alle feiten, personen, uitslagen etc. van de
club. Dit alles is te vinden op de site. Ook als je niet van
geschiedenis houdt, is dit archief op de site echt een tip om
eens door te kijken.”

Met Alfa
scoor je altijd

Mis je nog zaken in het archief?

Naam:
Leeftijd:
Burgerlijke staa
t:
Werkt bij / als
Hobby’s / Vrije
tijd:
DES-lid sinds

FRANK VAN PE
TERSEN

47
Gehuwd
Docent Geschie
denis
Alles wat met
geschiedenis te
maken heeft,
voetbal kijken
bij
de meiden
Dit jaar 40-jarig
jubileum

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

Sponsor in beeld:

Robin Holt
Dienstverlening
Robin Holt Dienstverlening is een schoonmaakbedrijf gevestigd op het industrieterrein van Nijverdal. Zoals de
naam al doet vermoeden is Robin Holt degene die hier de scepter zwaait. Dit doet hij echter niet meer alleen. Sinds
een aantal jaar zit ook zijn zoon Niels in het bedrijf. Samen runnen ze dit bedrijf, dat vooral in Nijverdal en omstreken opereert. Ook de ramen van onze voetbalvereniging worden regelmatig door hen onder handen genomen. Als
club zijn wij blij met zo’n sponsor. Reden te meer om eens met Niels af te spreken. En zo tref ik hem op een avond
in de kantine van onze vereniging.
Hoe is het bedrijf ontstaan?
"Mijn vader is in 2009 begonnen met het bedrijf. Daarvoor
is hij heel wat jaren vrachtwagenchauffeur geweest bij
Nijhof- Wassink. Hier was hij op een gegeven moment
helemaal klaar mee. Pa was internationaal chauffeur en
dus veel van huis. Nadat hij besloten had te stoppen als
chauffeur, is hij bij een schoonmaakbedrijf in Raalte als
glazenwasser aan het werk gegaan. Na twee jaar besloot
pa om het zelf te proberen, aangezien hij het idee had dat
er in Nijverdal genoeg werk en kansen voor hem lagen. Hij
is toen begonnen met het glazenwassen bij particuliere
woningen. Dus hier een raampje wassen en daar een gevel reinigen, zeg maar. Inmiddels richten wij ons veel meer
op de zakelijke markt en wassen we bijna geen particuliere ramen meer. Wij hebben namelijk goed opgeleid personeel en willen graag kwaliteit leveren. Simpel gezegd zijn
wij gewoon te duur geworden voor de particuliere markt.
Toen wij nog wel veel op de particuliere markt actief waren hadden we heel veel concurrentie van de beunhaas.
Nu we op de zakelijke markt opereren ben ik eigenlijk wel
blij dat we daar geen last meer van hebben. Daarentegen
moeten we nu concurreren met de grotere bedrijven, zoals bijvoorbeeld Asito. We onderscheiden ons doordat we
een klein bedrijf zijn met oog voor kwaliteit en we vinden
het belangrijk dat de klant ons kent.”

Hoe ziet het bedrijf eruit en wat zijn jullie werkzaamheden?
"Wij hebben vijf parttime interieurverzorgsters aan het
werk. Die maken schoon bij appartementencomplexen
of kantoren. Daarnaast zijn wij met in totaal vier fulltime
glazenwassers en mijn moeder doet de administratie
voor het bedrijf. In totaal zijn wij dus met tien man. Onze
ambitie is om over vijf jaar met ongeveer 25 à 30 man
personeel te werken. Dat vind ik echt wel de max. Dan
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blijft het nog overzichtelijk en goed te managen. Wat betreft het schoonmaakwerk komt ongeveer 85 procent van
onze klanten uit de gemeente Hellendoorn. Verder hebben
wij enkele klanten uit omliggende gemeenten. Wat betreft
het schoorsteenvegen is het omgedraaid en hebben wij de
meeste klanten buiten onze gemeentegrens. De diversiteit
van onze werkzaamheden is groot. Wij doen heel veel business to business met de glasbewassing, gevelreiniging en
interieurverzorging. Op het particuliere vlak maken wij veel
schoorstenen schoon, maar ontruimingen en verhuizingen
doen wij ook. Het zijn werkzaamheden waarin wij de afgelopen jaren veel ervaring hebben opgedaan.”

Hoe ben je er zelf terechtgekomen?
"Ik werk er nu zelf zeven jaar. Direct na mijn MBO detailhandelsopleiding ben ik op mijn 18de bij mijn pa aan het
werk gegaan. Ik ben natuurlijk eerst gewoon als personeelslid begonnen, maar sinds ongeveer drie jaar heb ik
mij ook in het bedrijf ingekocht.”

Hoe gaat de samenwerking?
"Op dit moment werkt pa wat minder, omdat hij recentelijk een nieuwe heup heeft gekregen. Hij is daar nu van
aan het revalideren. Het is de vraag wat hij straks allemaal nog kan doen. Hij zal er wel rekening mee moeten
gaan houden, denk ik. Een dak opklimmen of lang op de
knieën zitten zal waarschijnlijk lastiger gaan. Misschien
kan hij dan wat vaker vanuit kantoor werken, maar dat is
even afwachten. Voor hetzelfde geld is hij weer een jonge
god van 25 en kan hij alles weer.”

Hoe kom je aan goed personeel?
"Dat is ook wel een beetje geluk hebben. Wij hebben nu
echt een heel goede groep met zowel parttime als fulltime medewerkers. Het zijn veelal gedreven jonge men-

sen die erg leergierig zijn. Ik vind het prettig als de werknemer breed inzetbaar is, zodat ze zelfs gedeeltelijk mijn
werk kunnen overnemen en ik mijn handen weer vrij heb
voor andere zaken. Het is afhankelijk van de klus of we
alleen of met meerderen werken. Voor het schoorsteenvegen bijvoorbeeld hebben wij de verplichting ingesteld
om minimaal met z’n tweeën te gaan. Je hebt heel veel
bedrijven die het schoorsteenvegen alleen doen, maar wij
vinden het heel belangrijk dat de veiligheid in acht genomen wordt. Dat geldt ook voor de wat moeilijker klussen,
dus zeg maar werken op een bepaalde hoogte waar je dan
niet met een hoogwerker bij kunt. Daar gaan wij ook altijd
met minimaal twee man naar toe. "

Kunnen jullie alle klussen aan?
"Voor bepaalde klussen huren wij een hoogwerker in. Die
hebben wij niet zelf tot onze beschikking. Maar wat wij
wel hebben en waar we veel mee werken is een tuckerpole systeem. Dat is een systeem waarbij je vanaf de
grond tot vijftien meter hoogte kunt schoonmaken. Dat
is gewoon een borstelsysteem gemaakt van carbon. Onze
langste borstel is dertien meter lang, dus met je eigen lichaamslente erbij kun je tot ongeveer vijftien meter komen. Het is een borstel die het glas mooi schoon borstelt
en door middel van het osmosewater spoel je het na en
blijft het raam schoon en streeploos achter. Als je gewoon
kraanwater gaat gebruiken dan zitten er kalk, mineralen
en ijzers in, waardoor het nooit mooi opdroogt. In osmosewater zit verder helemaal niets in, waardoor het wel
streeploos opdroogt. Wij kunnen door dit systeem heel
concurrerend werken, omdat wij geen hoogwerker hoeven in te huren. Je hoeft daardoor eigenlijk alleen maar
de arbeidskosten te betalen en een klein bedrag voor
het materiaal. Dat scheelt wel een kwart van de prijs
ten opzichte van het werken met een hoogwerker. "

Is de familie Holt een voetbalfamilie?
"Eigenlijk zijn wij een echte ‘Volharding’ familie. Ik
voetbal zelf in het 7de van SVVN. Dit is meer een
vriendenteam en dat team wordt ook door ons gesponsord. Ik heb niet altijd gevoetbald hoor. Ik ben
ongeveer vijf jaar geleden weer begonnen. Als pupil
ben ik ooit begonnen bij Sv Nijverdal. Toen heb ik ook
nog een jaar onder de vlag van DES gevoetbald. Volgens mij voetbalde de jeugd van DES toen samen
met die van Nijverdal. Ik zat toen in de D2 met bijvoorbeeld Leon Galgenbeld, die nu in DES 1 zit. Na
de fusie van Nijverdal- Eversberg heb ik nog een
seizoen bij ENC’09 gevoetbald, maar daarna ben ik
een aantal jaren gestopt. Ik ben in de jeugd keeper
geweest, maar sinds ik weer voetbal, ben ik daarmee gestopt. Ik voetbal gewoon veel liever. Nu
speel ik altijd achterin en dat bevalt mij prima. Wij
voetballen in een elftal zonder verant-
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woordelijkheden. In totaal zijn wij met dertig man. Het ligt
er ook maar net aan wie er op zaterdag aanwezig zijn. We
kunnen daardoor van eenzelfde tegenstander net zo gemakkelijk met 6-0 verliezen als 6-0 winnen. Ik train zelf
drie keer in de week, gewoon omdat ik dat mooi vind. Ik
train één keer met ons eigen team en twee keer met een
ander team mee. Dat houdt mij rustig en dan kan ik even
de knop van het werk omzetten. Ik heb twee broertjes, Espen (19) en Arvid (21). Arvid voetbalt bij SVVN en Espen
voetbalt al een lange tijd bij DES. Hij heeft gewoon een
DES- hart. Mijn vader is zelf geen voetballer, maar hij vindt
het wel leuk om te kijken. "

Zit er veel verschil tussen DES en SVVN?
"Ik merk zelf eigenlijk geen verschil. Het zijn gewoon
gelijkende familieclubs in zowel ledenaantal als voetbalniveau. Een paar seizoenen geleden waren wij de
balsponsor bij de wedstrijd DES 1 - SVVN 1. DES won
toen met 4-0 en wij hebben Brian Eshuis de bal toen geschonken, omdat hij toen viermaal scoorde. Dat werd ons
daarna bij SVVN niet in dank afgenomen. Maar zoals we
toen ontvangen werden bij DES, dat was gewoon top. De
contacten zijn ook gewoon gemakkelijk, vind ik. Vorig jaar
zijn wij er hier met ons team met 14-0 afgegaan tegen
DES. We moesten toen tegen DES 6 en die zijn dat seizoen
ook kampioen geworden. Ik heb er altijd een hekel aan om
tegen dat team te voetballen. Maar dat is alleen op het
voetbalveld hoor. Daarna stap je de kantine binnen, je
krijgt een biertje en het is goed.”

Wat is de sponsordeal?
Robin ter Hedde heeft ons recent benaderd voor sponsoring en daar hadden wij direct een goed gevoel bij. Wij maken één keer in het jaar alle reclameborden schoon en de
dug-outs van veld 1 en 2.

Daarnaast doen wij tweemaal per jaar de glaswassing van
het hele complex, zowel van de kantine als de kleedkamers.
Daarvoor in de plaats krijgen wij een dubbel reclamebord
aan het veld. We konden gewoon een hartstikke mooie
deal maken en wij doen dat graag voor een club als DES!”
Niels blijkt een gemakkelijke gesprekspartner. De tijd vliegt
om en mijn notitieblok is weer genoeg gevuld. Niels vertelt enthousiast over het bedrijf. Het is erg aangenaam om
hiernaar te luisteren. Dat Niels zo’n vijftig à zestig uur in
de week werkt, verbaast mij niets. Daarnaast bivakkeert hij
nog een aantal uren op het sportveld of in de sportschool.
De week van Niels is dus altijd goed gevuld. Fijn dat hij even
tijd vrij kon maken! Ik dank hem hartelijk voor dit leuke
gesprek en wens hem samen met pa nog heel wat mooie
jaren in het bedrijf.
RE

WILLEM ALEXANDERSTRAAT 9A • 7442 MA NIJVERDAL
0548-624131 • info@grandcafetoitoi.nl
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Jochem en Gijsbert Weststrate

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

Totaal verschillend
maar beiden wel
avontuurlijk ingesteld
Op een doordeweekse avond fiets ik wat aan de late kant naar de Joncheerelaan 29. Hier vindt een interview met
twee broers plaats, die samen al meer dan 40 jaar lid zijn van vv DES. De broers zijn verschillend, maar hebben ook
de nodige overeenkomsten. Zo kan de één beter voetballen dan de ander en is de ander een rasondernemer, maar
beiden zijn ze avontuurlijk ingesteld. Ik word hartstochtelijk ontvangen in Babbels, door praatjesmaker Jochem.
Op de achtergrond klinkt het DES-lied gezongen door Thomas Melsen. Ik dacht dat ik met 10 minuten laat was,
maar Gijsbert wist ruim een uur later ook nog even aan te schuiven. De toon is gezet voor een heerlijk avondje
Weststrate. Op een doordeweekse avond werd het laat en gezellig. Het is goed om hier met de fiets te komen…
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Tot 1990 groeien de broers op de Veluwe op. Samen met
broer Matthijs en zusje Jiska. Van de Veluwe vertrekken
ze voor 5 jaar naar het Gooi in verband met domineewerkzaamheden van vaders. In Naarden worden beide heren
lid van de plaatselijke voetbalvereniging NVC. Van deze
periode is voornamelijk bijgebleven dat onder de rook van
Amsterdam de liefde is ontstaan en gegroeid voor Ajax.
Gijs vertelt nog dat hij uit die periode foto’s bezit waarop
hij is vereeuwigd met de gouden Ajax-lichting. De generatie Litmanen, Frank en Ronald de Boer, Frank Rijkaard
en natuurlijk good old Stefan Petterson. Gijs zijn gezicht
verandert in een grote glimlach als hij hierover vertelt. Om
dezelfde reden als het verhuizen naar Het Gooi komen ze
in 1994 te wonen in Nijverdal.
De koffie is ondertussen op en er wordt een heerlijk speciaalbiertje ingeschonken voor ondergetekende en de
broers stappen over op een goed glas wijn. We heffen het
glas en proosten op een gezellige avond.

DES carrière
Gijsbert wordt direct lid van vv DES. Frits Leijssenaar en
Wander Muis hebben in die tijd goed en
succesvol scout- en
lobbywerk
gedaan.
Jochem ging eerst op
de zaterdagen werken bij Wibbelink en
hangt zijn NVC-voetbalschoenen aan de
welbekende
wilgen.
Hij groeit uit tot mister Wibbelink. "Vandaag de dag herkennen ze mij nog steeds van die periode”, dat vindt Jochem mooi. Zelfs de interviewer mocht nog onder zijn
bezielende leiding opereren, maar dat terzijde. 10 jaar

later, in 2004, besluit Jochem ook lid te worden van vv
DES. Jochem voetbalt 1 jaar actief in het vijfde elftal en
komt er al vrij snel achter dat hij betere en andere kwaliteiten heeft. Daaropvolgend is Jochem 5 jaar leider
van het tweede elftal om zodoende toch nog de A-selectie te halen. Jochem is fanatiek en beleeft hoogteen dieptepunten. Het dieptepunt is de degradatie naar de
derde klas en het hoogtepunt is de nacompetitiewedstrijd
voor de eerste klasse tegen Zwart Wit uit Harderwijk, die
helaas werd verloren. Hiernaast zijn de 4 winnende playbackacts met 3x DES 2 en 1x DES 5 uiteraard ook prachtige herinneringen.
Gijsbert speelt eerst een paar wedstrijden in D2, maar
dat duurde niet lang. Al gauw werden zijn kwaliteiten
opgemerkt en gezien door trainers en leiders van andere elftallen. Gijsbert heeft namelijk een neusje voor de
goal. In de jeugd speelt hij regelmatig twee wedstrijden
op zaterdag. Gijsbert weet zelfs te presteren om voor drie
teams te scoren: C1, B1 en A1 en dat op één(!) zaterdag.
"Dit werd mede mogelijk gemaakt door mijn persoonlijke
chauffeur die dag: Emil
‘Schumacher’ Staman.
Ik leef nog, maar wat
reed die man gevaarlijk”, zo blikt Gijsbert
terug. Op mijn 14e debuteert Gijsbert in het
eerste onder leiding
van Herman Morsink
en verliest hij met 4-0
van Deto. Herman is vandaag de dag nog altijd zijn beste
trainer ooit. Gijsbert slaat B1 volledig over en komt in A1.
"Achteraf ben ik te snel gebracht en is het misschien allemaal wel te snel gegaan”, zo kijkt Gijs realistisch terug.

Jochem: de 4 winnende
playbackacts zijn
prachtige herinneringen
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"Wel waren in mijn jeugdperiode Emil Staman en Herman
Nieuwenhuis erg belangrijk
voor mij. Die mannen hebben
zonder andere goede trainers tekort te doen enorm
veel voor de club betekend.
Jammer dat we beide mannen nog zo weinig zien bij de
vereniging. Dit zijn rasechte
DES’ers en onderdeel van de
mooie historie van onze club.
Deze mannen wil je met enige
regelmaat op zaterdagmiddag langs de lijn zien om er
een biertje na afloop mee te
drinken. Ik hoop dat persoonlijk issues aan de kant gezet
kunnen worden. DES is een
grote familie, waar echt wel
eens wat gebeurt, maar waar
vooral de regel geldt dat niemand groter is dan de club. De
club heeft echter wel iedereen
met een DES-hart nodig! En
dat DES-hart is aanwezig bij
Herman en Emil.”
Gijs weet de ene anekdote af
te wisselen met een ander
hoogtepunt en vice versa. Een
hoogtepunt is de uitwedstrijd
van DES 1 tegen DOS ’37. "Het
was hondenweer en DOS ’37
wilde ten koste van alles voetballen. Eindstand 2-11 voor
vv DES met 5 doelpunten van
Gijs. Alles wat die dag aangeraakt werd, veranderde in
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Gijsbert: scoort op één
zaterdag voor zowel
DES C1, DES B1 als DES A1
goud. Mooi team met Joost Bakker, Arjan Van Petersen en
Mark Kiel.”
In het legendarische hemelvaart-voetbalweekend met A1
in Denemarken bereikt Gijs na een overwinning in de halve
finale op de Belgische profclub Westerlo de finale. De finale wordt verloren van de plaatselijke profvoetbalvereniging
Silkeborg. DES krijgt maar liefst 4 rode kaarten, wordt er
aan alle kanten in gefloten, maar krijgt een staande ovatie
bij de prijsuitreiking door andere teams.
Een ander mooi moment was de finale van een toernooi
onder de 23 jaar. Er wordt gewonnen van SVVN met 8-2. De
omhaal van Gijs gaat in de winkelhaak. (zie krantenartikel)
Of Gijsbert nu dure voetbalschoenen van Adidas had, of
goedkope "Teamcity’s” van Scapino, een losse flodder kan
er maar zo in waaien. Uiteraard hoort bij deze zin nog wat
achtergrondinformatie, maar dat laat de interviewer aan
jullie eigen fantasie over. Schik is er destijds om geweest,
en veel ook.

tenue en ook zijn eigen geiten in de tuin konden hem niet
langer in Heerde houden.
Ondertussen is Jochem alweer 3 jaar terug in Nijverdal en
hij is altijd lid gebleven van vv DES. Hij pakt zijn rol in de
sponsorcommissie. "De sponsorcommissie is de laatste
jaren uitgegroeid tot een mooie groep mensen die fantastische dingen doet voor de vereniging”, aldus Jochem. Hij
is vooral trots op de derby’s die tegenwoordig meer leven
dan ooit tevoren. Sponsors en oud-spelers worden uitgenodigd en activiteiten worden groots aangepakt tijdens
de wedstrijd met SVVN. "Ik ben blij een onderdeel van de
sponsorcommissie te zijn. Een kleine groep van 9 personen die ervoor gaan en dat zie je terug in de resultaten.”
Ook Gijs zet zich jarenlang in als jeugdleider/-trainer. 6
jaar lang groeit hij mee met het team van zijn zoon Mauro.
Op deze manier heeft hij meer en meer mensen binnen
vv DES leren kennen. Familiegeneratie op familiegeneratie. vv DES is één grote familie. Dit zijn prachtige nieuwe
contacten en geven persoonlijk nog meer inzicht in hoe
bijzonder de vereniging DES is. Daarnaast zet hij 35plus
op de kaart in de regio. Het 35plus voetbal loopt inmiddels
een kleine 4 jaar. Inmiddels zijn er 12 teams, waarbij er
meer dan 150 spelers van verschillende clubs uit de gemeente Hellendoorn actief zijn. De wedstrijdavonden zijn
leuk, sportief en gezellig. De aankomende periode zal hij
"zijn kindje” moeten loslaten. Vanaf maart 2020 zal Gijs
met het hele gezin voor drie jaar op Aruba bivakkeren.

Gijs wordt op 24-jarige leeftijd vader, werkt onregelmatig en komt regelmatig in de lappenmand met zijn hamstringblessures. In alle eerlijkheid geeft hij zelf ook aan
dat zijn voetbalmentaliteit niet zijn sterkste kant was.
"Hier heb ik ook altijd met gezonde jaloezie naar mijn matje Pieter gekeken. Knap en bewonderingswaardig wat hij
voor de voetbal kon laten. Dat had ik veel minder”, en zodoende voetbalt Gijsbert tot zijn 29e jaar in de A-selectie.
Hij speelt 133 wedstrijden voor DES 1 en weet 46 doelpunten te maken.

Wilde avonturen

Voordat Jochem verder begint te vertellen, loopt hij nog
even naar de koelkast.
Jochem verruilt voor enkele jaren Nijverdal en keert terug
op de Veluwe i.v.m. zijn onderneming. Als ondernemer
begint hij een zijn tweede bedrijf in de woninginrichting,
maar de heimwee naar het sociale leven in Nijverdal en
dus ook onze mooie vereniging vv DES was groot en werd
alleen maar groter. Silvijn gaat nog wel naar
de plaatselijke Voetbalvereniging
S.E.H
in Heerde, maar nooit
kon Jochem wennen
aan het blauwwitte

Wilde avonturen zijn voor de familie Weststrate geen bijzonderheid.
Voor werkzaamheden gaat Gijs voor 3 jaar naar Aruba.
Het hele gezin reist mee. "De hele ervaring met het gezin
maakt dit een uniek avontuur. Daar is deze ervaring om te
doen”, aldus Gijs. Vrouwlief kan wellicht ook op Aruba voor
haar huidige werkgever Heutink werkzaamheden blijven
uitvoeren. De kinderen gaan naar school in Oranjestad.
"We gaan daar ons leven oppakken en daar
hoort ook een plaatselijke voetbalvereniging bij. Mooi reizen
maken naar landen in
Zuid-Amerika en meer

Jochem: En zo stappen we
van ambitie naar ambitie
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tijd voor elkaar. De drukte gaan we
ontvluchten en we gaan genieten
met het gezin.”

Gijsbert: Vanaf
maart 2020
bivakkeren
we voor drie
jaar op Aruba

Ook Jochem heeft nieuwe avonturen in het vooruitzicht. Als onderdeel van zijn woning heeft hij
een horecagelegenheid ingericht,
inclusief horecavergunning. Voor
feesten, vergaderingen, dagbesteding en partijen moet je bij Babbels
zijn. "Een idee komt uit de grote
koker, wat doorborduurt op onze
bourgondische levensstijl”, aldus
Jochem. De interviewer is benieuwd wat er nog meer in
de die koker zit, want die man blijft verbazen. Babbels is
geen café, maar een locatie voor besloten bijeenkomsten.
Een ruimte waar zo’n 50 man kan feesten. Er is een bar en
een muziekinstallatie. Verjaardagen, bedrijfsfeestjes tot
een bescheiden (jubileum) bruiloft: alles is welkom. Lotte heeft de papieren sociaal hygiëne gehaald en zal het
gezicht worden van Babbels. Jochem ondersteunt waar
nodig.

Het einde van de avond nadert en een laatste verbazing
laat niet lang op zich wachten. Er komt nog een idee uit
de grote koker van de gastheer. Eerst wordt er nog één
keer met de fles wijn rondgegaan en uiteraard een biertje
voor de interviewer, dan gaan we er nog eens goed voor
zitten. Jochem en Lotte gaan naast het project Babbels en
de huidige werkzaamheden als (parttime) freelance makelaar ook nog voor 16 weken naar Frankrijk, waar hij en
zijn gezin een camping gaan beheren genaamd Aux Rives
du Soleil. Op de vraag hoe hij daar nu weer in verzeild is
geraakt, antwoordt hij: "Ik zie mogelijkheden, en zelfs tijdens de vakantie pak ik dingen aan. De camping heeft na
drie jaar ons hart gestolen en daar mogen we graag op vakantie gaan.” In een gesprek met de eigenaar, die zijn pensioenleeftijd nadert, geeft Jochem aan dat hij het runnen
van de camping wellicht beter kan. De deal is ondertussen
rond en in 2020 gaat het gebeuren. "En zo stappen we van
ambitie naar ambitie”, lacht Jochem.

We drinken de laatste slok uit het
glas en ronden het interview af.
En zo komt er aan een gezellige
avond met de broers Weststrate
een eind. Verstandig als we zijn
keren we met de fiets weer huiswaarts.
Bedankt, toppers!
MB.
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En verder?
Met de nieuwjaarsreceptie wordt de oudste zoon van
Gijsbert gehuldigd als 12,5 jaar lid van vv DES en Gijsbert
zelf voor 25 jaar. Dat wordt een bijzonder moment! Niet
gauw daarna vertrekt Gijs met het gezin naar Aruba. Een
nieuw avontuur, maar hij moet ook 3 jaar vv DES missen.
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ShoarmaToernooi
2019
Beste vrijwilligers,
Net als voorgaande jaren wordt ook
dit jaar Het Shoarmatoernooi georganiseerd. De datum die voor het
Shoarmatoernooi is vastgelegd, is zaterdag 28 december 2019. Het evenement zal plaatsvinden in sporthal ‘De
Voordam in Hellendoorn’.

Voor wie is het:
-

         

Rudolf Dieselstraat 4-01
7442 DR Ni jverdal
info@robinholt.nl
06-23240421

Gevelreiniging
Interieurverzorging
Ontruimingen
Schoorsteenvegen
Dakgootreiniging
Verhuizingen

robinholt.nl

Gemak dient de mens.
Met het oog voor kwaliteit en ontzorging zijn wij
toonaangevend op onze markt. Door korte lijnen, zelf opgeleid
personeel en veel flexibiliteit kunnen wij elke klus zorgvuldig
begeleiden en uitvoeren. Onze teams staan elke ochtend klaar
om meerdere klanten, groot en klein, tevreden te maken.
Onze werkzaamheden gebeuren vooral lokaal, derhalve
houden wij onze identiteit ook lokaal.
Of uw schoorsteen geveegd moet worden, bedrijfspand
onderhouden moet worden of uw dakgoten geleegd, wij zijn
uw partner voor de facilitaire ontzorging. Met onze jarenlange
ervaring op zowel de zakelijke als particuliere sector staan wij
klaar voor alle vormen van opdrachten. Benieuwd of wij u ook
kunnen ontzorgen? Neem vrijblijvend contact op en leer onze
vakmannen kennen.

Alle trainers en leiders;
Bestuursleden;
Commissieleden;
Bestuursleden
supportersvereniging;
Leden redactie InVorm;
Bezorgers InVorm;
Clubscheidsrechters;
Schoonmaakploeg;

Kortom: Voor iedereen die zich het

afgelopen jaar heeft ingezet voor
onze CLUB!

Je wordt verzocht om 11.45 uur aanwezig te zijn. Om 12.00 uur wordt de
eerste wedstrijd gespeeld. Vanaf dan
zul jij je uitzonderlijke verrichtingen
moeten vertonen aan je medesportvrienden. Na afloop van het toernooi,
rond 16.00 uur, is er in de kantine de
gelegenheid een hapje (een heerlijk
broodje shoarma) en een drankje te
consumeren.
Zo als in het verleden al vaker is gedaan, is er weer een verloting! Deze
zal wederom bestaan uit kleinigheden of ludieke dingen uit jullie kerstpakketten. Deze graag na het toernooi inleveren (in de kantine) bij de
organisatie.Dus heb je iets kleins wat
in de verloting meegenomen mag
worden, neem dit dan ‘s middags mee
naar de kantine.

Huishoudelijke mededelingen:
Geadviseerd wordt om sokken en een
broekje mee te nemen. (Niet alle tenues die wij regelen zijn voorzien van
sokken en broeken).

En mocht je niet op de lijst staan, geef
dit a.u.b. aan bij de organisatie, zodat
we je alsnog kunnen indelen (onze
excuses voor het eventuele ongemak).

Mocht je niet kunnen, meld je dan
s.v.p. af bij de organisatie. Dit i.v.m.

Wij hopen wederom op een sportieve
dag!

de teamindelingen (dit kun je doen
via a-com@vvdes.nl).

A-com v.v. DES
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zaterdag 28 DECEMBER
SPORTHAL DE VOORDAM HELLENDOORN
aanwezig: 11:45 uur | AANVANG WEDSTRIJDEN 12:00 uur

KANTINE DES

VANAF 16:00 uur
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OP HET GEBIED VAN DRANK BENT U
BIJ ONS TREFZEKER!

Passen en meten
bij DES VR1
Als verpleegkundige in het Deventer ziekenhuis is Milou Hegeman trots op de prestaties van het team en de zorg
voor de patiënt. Op het veld bij DES VR1 is ze een vechter met overzicht en techniek. De drive is er om te winnen,
al is het huidige seizoen er eentje van passen en meten.

Trotse sponsor van DES en
Uw specialist in dranken:

Ruim assortiment wijn

Meer dan 160 soorten speciaalbier

Meer dan 280 soorten whisky

‘Ons team is behoorlijk gemengd qua leeftijd: Julia Beuze
is de jongste uit het team met haar achttien jaar, terwijl
er ook speelsters zijn die de dertig aantikken. De aanwas
vanuit de jeugd was de afgelopen jaren beperkt, mede omdat de meeste speelsters uit het eerdere O-19 team zijn
gestopt, wat erg jammer is. Dit zorgt er dit seizoen mede
voor dat we behoorlijk moeten schipperen met het aantal speelsters. Het is geen uitzondering dat we maar met

zeven man op het trainingsveld staan en dat we sommige wedstrijden niet met zijn elven kunnen afmaken. We
hebben te kampen met een aantal langdurige blessures,
Anouk Snellink die reisde door Nepal en dames die onregelmatig werken. Toch is er wel de drive om te winnen,
wat de laatste weken weer lukt. Het zou helpen als de
O-17 met ons mee kan doen, zoals in een van de laatste wedstrijden, waarin Marith van der Steege juichend
op het veld stond om haar twee doelpunten en assist.

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
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Het overleg met dat team is alleen niet altijd gemakkelijk. Wij zouden graag een duidelijk beleid zien voor het
damesvoetbal, vergelijkbaar met de heren. Dat er wordt
doorgeschoven wanneer er tekorten zijn en dat we op
deze manier dezelfde afspraken zijn als bij DES 1. In zulke
dingen merken we wel dat er minder aandacht is voor ons.
‘Misschien is dit meer een tussenjaar, ik kijk uit naar de
aanwas uit de jeugd. Er is ook daar behoorlijk wat talent.
Zo spelen er een aantal in het regioteam. Aan het eind van
het jaar stoppen er bovendien een aantal speelsters. Samen met de langdurig geblesseerden blijft er dan ineens
weinig over van de zestien speelsters die nu op papier
staan. Toch gaan we er ook de tweede seizoenshelft weer
vol voor, want aan de inzet ontbreekt het niet als we spelen. Daarnaast is het erg gezellig, ondanks dat we nu onderin de middenmoot staan. We winnen normaal gesproken vrij makkelijk van teams als Marle, alleen hebben we
aan het begin van het seizoen erg veel punten verspeeld
door personele problemen. Ik ben in mijn voetballoopbaan
nog nooit kampioen geworden, wat hopelijk met de doorstroom van jeugd wel gaat lukken bij DES. Dit jaar gaan
we dat niet meer redden, maar ik zie de tweede seizoenshelft wel positief in. Als we de drive houden en de blessures afnemen moet dat ook lukken als team. Onze trainer
Bert Huesken gaat ons daar zeker bij helpen, al merk je af
en toe wel dat hij niet gewend is om dames te trainen. Hij
is soms wat lief en mag best wat harder zijn. Hij is daarentegen wel sterk in het werken aan een teamgevoel door
bijvoorbeeld binnenkort een verrassingsactiviteit te gaat
verzorgen samen met Gert de Vries en Harry KleinJan. We
moeten zwemkleding meenemen, dus ik ben benieuwd
wat de avond gaat brengen….’

Milou Hegeman speelt al jarenlang als middenveldster in het hoogste vrouwenteam van DES. Na een
opleiding bij Hulsen in een jongensteam heeft ze zich
meteen aangemeld bij DES. Eerst nog in een jongensteam, maar al snel kwam de vraag of ze niet bij de
toen oudere dames mee kon doen. Met haar vriend
Daniël Tole woont ze aan de Nassaustraat in Nijverdal. ‘In de weekenden is het soms passen en meten,
mede omdat hij op zondag voetbalt en ik op zaterdag
en ik bovendien onregelmatig werk.’
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De Miedema van het team: we hebben door blessures weinig aanvallers, dus dat is lastig te zeggen. Normaal gesproken is Marieke een goede pingelaar en
afmaker. Sunihta is daarnaast de enige uit het team
die echt goed kan koppen, dus die scoort regelmatig
met het hoofd.
- De Groenen van het team: Anouk is wel een echte
vechter op het middenveld, een type net als ik.
- De Van de Sanden van het team: Elianne is snel en
zeker niet op haar mondje gevallen.
- De Dekker van het team: Door alle noodgedwongen
verschuivingen in de opstelling staat daar niet altijd dezelfde persoon, al is Charlotte a.k.a. Charlie
wel vaak de rots in de branding.
- De Martens van het team: Een ‘ster’ aanwijzen
is een slinkse vraag. Marissa kan een goed balletje
trappen, alleen is ze er niet vaak. Helaas stopt ze
aan het eind van dit seizoen.

Wij zouden graag een duidelijk
beleid zien voor het damesvoetbal,
vergelijkbaar met de heren
35

Werner, Tim & Joost

Vrienden voor het leven
Het is een schemerige herfstavond, waarop de regen guur
tegen de ruiten slaat. Boomtoppen zwieren heen en weer,
waarbij de boomwortels stand proberen te houden tegen
de krachten van de natuur. Het is koud en de gevoelstemperatuur ligt ver onder het nulpunt. Niemand die zich buiten waagt in deze barre omstandigheden. In een luxueus
appartement, in het centrum van het pittoresk gelegen
Nijverdal, brandt nog licht. Wie binnenkomt in het stijlvol
ingerichte appartement ziet aan de wand een hertengewei hangen. Een herinnering aan lang vervlogen tijden,
toen de jacht nog noodzakelijk was om te kunnen voorzien in de dagelijkse voedselbehoefte. Een geopende globebar met sporen van intensief gebruik toont de aanblik
van halflege whiskyflessen. Op een bordeauxrood hoogpolig vloerkleed liggen drie jongens gemoedelijk naast elkaar te kletsen over de zin van het leven. De drie staren
naar de vlammen en luisteren naar het geruststellende
knisperen van het haardvuur.

Op zich een vreemde setting voor een interview voor het
magazine van onze voetbalvereniging, maar het gevoel
van warmte en genegenheid vormt een goede basis voor
een interview met huisgenoten Werner Mensink, Joost
van Egmond en Tim Eeftink.
Bij vele DES’ers vormt het appartement van dit olijke trio
de uitvalsbasis voor een avondje stappen. Er iets niets
lekkerder dan dat, na een week hard werken, de vrijdagavond begint en dat er nog geen concrete plannen zijn.
Het weekend is aangebroken en enkele leuke gasten komen binnendruppelen om vervolgens naar één van de
stamkroegen te gaan. Vaak dient het appartement tevens als basis voor de afterparty, die regelmatig tot in de
vroege ochtend duurt. Het moment dat Werner er meestal compleet af ligt en Tim nog energie voor tien heeft.

Je zou verwachten dat in een appartement, enkel bewoond
door mannen, het schoonmaken niet de hoogste prioriteit
heeft. Het appartement oogt echter proper, maar om in
de woorden van een bezorgde moeder te spreken: "Er kan
wel wat vaker een doekje doorheen” (Ria, lees je mee?).
Joost: "We zijn eigenlijk nog op zoek naar een schoonmaker (zie kader voor vacature) voor een zacht prijsje” (Thijmen, lees je mee?).
Werner en Joost gaan way back. Samen doorliepen de
twee diverse jeugdelftallen. Op de havo sprong de vonk
echt over en werden de twee op slag vrienden voor het
leven. Na het afronden van de opleiding hadden beiden de
wens om uit huis te gaan. Een appartement was gelukkig
via een ander DES-lid snel gevonden, echter was de huur
veel te hoog (Jan H. lees je mee?). Daarom werd er beslo-

Tim: Kameraadschap
is het mooiste dat het
samenwonen heeft
opgeleverd
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ten om op zoek te gaan naar een derde huisgenoot, aangezien de grootte van het appartement daar ruimschoots
in voorziet. De twee heren leefden in de naïviteit dat er
makkelijk mensen te vinden zouden zijn die van het ijzersterke duo een lekker triootje wilde maken. Na een lange
zoektocht waarbij vele namen de revue zijn gepasseerd,
kwamen ze uiteindelijk uit bij hun zesde keus: Tim Eeftink.
Tim hoefde er geen moment over na te denken, aangezien
hij zich al herhaaldelijke keren had aangeboden. Sinds
september 2018 bewoont de drie-eenheid het Keizerserf.
Een lastige horde die genomen moest worden was de verdeling van de kamers. Het appartement heeft de beschikking over een riante zolderkamer, de master bedroom en
een veredelde bezemkast annex wasruimte. Het was vrij
snel besloten dat Tim de laatste kamer tot zijn beschikking kreeg. Dit was feitelijk al besloten voordat Tim terug
was met de koffie. Nu is Tim de moeilijkste niet, maar toch
was het vervelend dat zijn kamer helemaal blank stond bij
het eerste gebruik van de wasmachine.
De master bedroom en de zolderkamer bleven over, en
zowel Werner als Joost koesterden de vurige wens om
aanspraak te maken op de grootste kamer. Dit maakt
uiteindelijk toch het meeste indruk op de meisjes die het
appartement op een sporadisch moment bezoeken. Beide
heren zaten in een impasse.
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schil van één punt gewonnen door Joost (Werner 0 - Joost
1). In de vierde ronde moesten de heren een legpuzzel van
honderd stukjes zo snel mogelijk in elkaar leggen. Daar
het een puzzel van puzzellegende Jan van Haasterenv(Google vooral) betrof, werd het de heren niet makkelijk
gemaakt. Iedereen die Werner een beetje kent, weet dat
hij een waar puzzelfanaat is, die puzzelen tot een kunst
heeft verheven. Met een kwartier tijdsverschil was de
stand Werner 1 - Joost 1.
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Wat te doen als een jarenlange en innige vriendschap gebukt gaat onder de vraag wie de grootste kamer krijgt?
Juist, dan schakel je de hulp in van medevriend en mediator Gerben Hulsman. Vervolgens zou je kunnen denken aan ‘Wie-gooit-het-hoogste’ of ‘Wie trekt het kortste
strootje’, óf je houdt het simpel en je organiseert een vijfkamp. En zo geschiedde…
Op de boerderij aan de Hexelerweg werden door Gerben
en zijn assistente Annely, vijf spellen gepresenteerd aan
de heren. Op basis van best-of-three werd de strijd aan
gegaan.
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De eerste opdracht luidde: vind koe 58 (in verband met
privacy is een ander getal aangehouden) in een weiland
met honderd koeien. Nadat de schemering zijn intrede
deed en de heren ruim een uur aan het zoeken waren,
besloot de wedstrijdleiding de eerste challenge gelijk te
laten eindigen (Werner 0 - Joost 0).
Bij de volgende opdracht werden meerdere speciaalbiertjes ingeschonken, waarbij Werner en Joost moesten raden met welk merk bier ze van doen hadden. Na proeven,
wegen, nog een keer proeven en heroverwegen hadden
beiden welgeteld nul bieren goed geraden (Werner 0 Joost 0).
Ronde 3 bestond uit een pubquiz van vijf ronden met tien
algemene vragen. Eén daarvan was een ronde met vragen over hun nieuwbakken huisgenoot Tim. Hieruit werd
de gemaakte keuze, voor Tim als huisgenoot, enigszins in
twijfel getrokken, aangezien beiden geen enkel antwoord
goed hadden. Wie hadden ze in hemelsnaam in huis gehaald? De pubquiz werd uiteindelijk met een miniem ver-

We zijn eigenlijk nog
op zoek naar een
schoonmaker-/ster

Bij de finaleopdracht moest een Surinaamse vlag gezocht
worden in de boerderij. Na drie kwartier zoeken in alle
mogelijke ruimtes versteende Joost en bleef hij als aan
de grond genageld staan bij het horen van een kreet van
vervoering en ontroering. Het was die dekselse Werner
Mensink die de vlag had gevonden en daarmee de winst
had veiliggesteld (Werner 2 – Joost 1).
Tim is er wellicht later bij gekomen, maar toch voetballen de drie al vier seizoenen samen. Nu komen ze uit voor
glorieteam DES 6, maar Tim maakte reeds eerder carrière
bij respectievelijk Hulzense Boys en vv Hellendoorn. Het
antwoord op de vraag wat hem naar DES heeft gebracht
is simpel: "DES betaalde nou eenmaal meer.”
Werner, Joost en Tim brengen naast de voetbal en het samenwonen veel tijd met elkaar door. Op donderdag, vrijdag en zaterdag bezoeken ze vaak café ToiToi. Ook kijken
ze nu al uit naar het moment dat de jaarlijkse tipi weer
opgezet wordt op het Henri Dunantplein, omdat ze er dan
maandag tot en met zondag terecht kunnen. Degenen die
denken dat deze jongens alleen maar in de kroeg hangen,
hebben bijna gelijk. Ze vinden het namelijk ook heerlijk om
lekker thuis te hangen met een goede film of ‘Netflix and
Chill’. Werner en Joost elk in hun eigen zetel en Tim languit op de bank. Tim heeft de andere heren overtuigd van
de hitserie ‘How I Met Your Mother’, waarvan hijzelf al vijf
keer alle seizoenen heeft gezien. Ze zijn er nu allemaal zo
verslingerd aan geraakt, dat Werner en Joost aan Tim een
etentje cadeau hebben gedaan in MacLaren’s Pub, waar
de serie is opgenomen. In het voorjaar van 2020 zullen de
drie het vliegtuig pakken om de wereldstad New York te
bezoeken, waar deze pub gevestigd is.

noeg eten voor iedereen. Dit is voor de heren de perfecte
afsluiting van het weekend. Werner: "De gastvrijheid die
we daar ervaren is uniek en ons heel veel waard” (André
en Dinand, lezen jullie mee?).
De heren zijn momenteel vrijgezel, wat moeilijk voor te
stellen is gezien het charisma van de drie (DES VR1, lezen
jullie mee?). Mocht je interesse hebben om aankomende
zomer onder het genot van een lekker drankje te genieten
van de ondergaande zon en het weidse uitzicht dat het
dakterras van de heren te bieden heeft, meld je dan vooral
bij de redactie.

Vacature
schoonmaker-/ster
-

BLOND
CUP B
BETALING IN NATURA
HOEFT NIET PER SE GOED
TE ZIJN IN SCHOONMAKEN

Dit is tekenend voor de hechte omgang tussen de heren.
Tim: "De kameraadschap is het mooiste dat het samenwonen heeft opgeleverd.” Van ruzie of spanning is geen
sprake en ook meningsverschillen komen nauwelijks voor.
Kortom, de heren zijn complementair aan elkaar. Niet alleen met zijn drieën, maar ook de jongens daaromheen.
Elke zondag wordt er gegeten bij Dinand en André in café
‘On The Rocks’. Samen met Jari, Wouter, Sander, Mike en
Ron even een voetbalwedstrijdje of Formule 1 kijken. Zoals het een goede gastheer betaamt, zorgt André voor ge-
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Vonderweg 27, 7468 DC ENTER
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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?

DES JO11-1 opnieuw
kampioen hoofdklasse
DES JO11-1 is afgelopen zaterdag weer in geslaagd om kampioen
te worden van de hoofdklasse, het hoogst haalbare voor deze
leeftijdscategorie. Dat we met een bijzondere lichting talenten te
maken hebben blijkt wel uit het feit dat de jongens al voor de 3e
keer op rij kampioen zijn geworden… Daarnaast werd het afgelopen seizoen ook beslag gelegd op de beker.
Afgelopen zaterdag wonnen Yoek, Levi, Milan, Luuk, Tom, Rens,
Quinn, Tijl, Mads en Stijn met maar liefst 11-1 van AVC Heracles
uit Almelo. Van de 11 gespeelde wedstrijden dit najaar werd
maar 1 keer verloren, de overige 10 wedstrijden werden winnend
afgesloten.

www.zichtadviseurs.nl/hypotheken

Kruidkoekactie
opnieuw groot
succes!
DE JONCHEERELAAN 15, 7441 HA NIJVERDAL | 0548-619846 | WWW.INDEGAUWEGEIT.NL
Onder de bezielende leiding van Evert van
der Steege hebben onze jeugdleden tijdens
de herfstvakantie opnieuw bijna 3000!
kruidkoeken verkocht. De opbrengst van
deze kruidkoekactie komt ten goede aan
de jeugd.
De winnaars van de kruidkoekactie (de
kinderen en teams die de meeste koeken
hebben verkocht) hebben hun priijzen in
ontvangst mogen nemen.

43

ZAKELIJK LEASEN?
PRIVÉ LEASEN?
AUTO/BUS HUREN?

Autolease Twente combineert de schaalvoordelen van een grote landelijke
leasemaatschappij met de persoonlijke
benadering van een regionaal opererende
onderneming. Als het je aanspreekt om
een contactpersoon te hebben, bij wie je
altijd kunt aankloppen met jouw vragen
en/of problemen, ben je bij ons aan het
juiste adres. Door deze aanpak zijn wij
een flexibele en daadkrachtige partner
in mobiliteit!
Autolease Twente is een universele
leasemaatschappij en maakt deel uit
van Autogroep Twente, met vestigingen
in Almelo, Hengelo en Enschede.
Door deze goede regionale dekking
binnen Twente kunnen wij jou met
alle mobiliteitszaken van dienst
zijn.
+ 31 (0)74 - 20 20 111

autoleasetwente.nl

Protocol
wangedrag
vv DES
Voetbalvereniging DES vindt dat er sprake moet zijn van
een gezond sportklimaat. Dit betekent dat mensen op
een respectvolle manier met elkaar en de accommodatie
omgaan. Door het hanteren van regels (of afspraken) wil
het bestuur dit gezonde sportklimaat creëren en handhaven.
Er zal dan ook adequaat worden opgetreden tegen leden,
ouders en supporters die onder andere onsportief gedrag
vertonen. Ook bij vernielingen in en rond de accommodatie zullen maatregelen worden genomen.
De wijze van optreden en de
maatregelen die genomen
worden door de vereniging
staan beschreven in het
protocol dat te downloaden is vanaf onze website
onder het menu-item:
informatie > beleidsdocumenten.

Richtlijn
gebruik
kunstgrasveld en
procedure bij
afgelasting
Wat zijn de regels voor het gebruik van ons kunstgrasveld
onder meer bij een afgelasting?
Om alle onduidelijkheden uit de weg te nemen heeft het
bestuur een richtlijn opgesteld voor het gebruik van het
kunstgrasveld en de procedure bij afgelasting!
Op onze website zijn de richtlijnen in te zien onder het
menu-item: informatie > beleidsdocumenten.

10 jaar Veteranen
Zaalvoetbal in Nijverdal
Wat leek te beginnen als een vorm van bezigheidstherapie
voor voetballende veteranen in de gemeente Hellendoorn
met het organiseren van een zaalvoetbaltoernooitje tussen Kerst en Oud & Nieuw, is 10 jaar later uitgegroeid tot
een niet meer weg te denken evenement voor 35+ voetballers in de gemeente Hellendoorn.

Ook vv DES doet aan dit toernooi mee met een team
35-plussers onder leiding van Leo Berentschot. Het ‘Café
Tapperij In de Gauwe Geit’ 35+ Zaalvoetbaltoernooi vindt
dit jaar plaats op zaterdag 28 december van 14:00 – 18:00
uur in Sporthal ‘Het Ravijn’ aan de Piet Heinweg 16 in Nijverdal, gevolgd door de 3e helft bij ‘De Geit’ aan De Joncheerelaan 15 in Nijverdal.
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Column:

voetbal zet zichzelf
buitenspel
Hockey en tennis zijn zomaar een aantal voorbeelden van
sporten waarbij technologie omarmd wordt en waarbij
het een toegevoegde waarde is. Jarenlang heeft de voetbalfan geroepen om technologie. Er gaat inmiddels zoveel
geld in om, dat het niet mag afhangen van een menselijke
dwaling of een op het oog niet waarneembare millimeter
buitenspel of niet. De afgelopen seizoenen zijn er testen
geweest en heeft onder andere de VAR zijn intrede gedaan. Ein-de-lijk, zou je denken. Eindelijk een stap vooruit
in het conservatieve voetbalwereldje. Nu zijn we inmiddels al eventjes onderweg en moet je met een loep zoeken naar voetbalfans die iets positiefs te zeggen hebben
over de VAR. Waarom zetten de voetbalwereld en haar
fans zichzelf buitenspel en maken zij de kans aannemelijk
dat zij voorbijgestreefd worden door andere sporten?
‘Voetbal is emotie’, is een uitspraak die je in ieder voetbalpraatprogramma of in iedere voor-/nabeschouwing wel
een keer voorbij hoort komen. Akkoord, een sport wordt
alleen maar mooier wanneer er veel emotie in zit. Herinner je dat moment waarbij de schaatser Jan Smeekens
Olympisch goud zou winnen op de 500m en dit ook op het
scorebord stond, maar hij uiteindelijk op 0.0012 seconde zilver ‘won’? Of het voetje van Casillias? De verkeerde

Van Keulen Interieurbouw Nijverdal BV | Bezoekadres: James Wattstraat 1, 7442 DC NIJVERDAL |
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wissel van Sven Kramer? Zo maar een aantal momenten
waarbij sport emotie is, maar waar de emotie de sport niet
in de weg staat. Bij voetbal is dat heel anders. Wanneer
daar een doelpunt afgekeurd wordt door de VAR vanwege buitenspel horen we de fans, de commentatoren en de
‘experts’ zeggen: ‘Dit is niet leuk meer, dit is niet met het
menselijk oog waar te nemen en nu wordt het afgekeurd’,
of: ‘Het is maar een millimeter, dit slaat toch helemaal
door?’ Voor zover ik het weet is juist de VAR ervoor momenten die wij, mensen, niet op een goede manier kunnen
waarnemen. Buitenspel is buitenspel, ongeacht of het nou
om een meter of een millimeter gaat. Een van de weinige
regels in het voetbal die niet afhankelijk zijn van interpretatie maar feitelijk waar of niet waar zijn. Juist door deze
houding van de voetbalwereld zal er waarschijnlijk nooit
echt iets veranderen en zal het mij niet verbazen dat het
conservatie voetbal voorbijgestreefd wordt door andere,
dynamische sporten.
Sport is emotie en dat maakt sport mooi. Maar is het
zeiken op scheidsrechters, de VAR en de regels ook een
onderdeel van mooie emotie? Alle mooie sportmomenten
waarbij jij de tranen in je ogen had, waren momenten met
een verhaal, een unieke gebeurtenis of een eigen emotie.
Hadden deze emoties ook te maken met de regels, een
protest, de VAR, of een scheidsrechterlijke dwaling?
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