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Een vreemde tijd! De laatste editie van InVorm werd vanwege Corona
niet uitgegeven. Na de versoepelingen afgelopen zomer, waardoor we
eindelijk weer naar het sportpark Gagelman mochten komen lopen de
besmettingen nu weer in rap tempo op. Afwachten wat er de komende
tijd gaat gebeuren. Niemand die het weet...

Ellen Nieboer, Peter Calkhoven,
Werner Mensink, Annemiek Völkers,
Peter Voort

Sabine Karkdijk
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MARTIJN VÖLKERS - TRAINER DES JO17-1
PRACHTIG OM TE ZIEN HOE JEUGDSPELERS
MET ELKAAR OMGAAN

Bezoekadres

Graag adviseren
wij jou optimaal
waardoor jij het
maximale aan
plezier kunt
beleven!

VAN DE REDACTIE

In deze eerste editie van dit seizoen onder andere interviews met de
nieuwe trainer van DES JO17-1 Martijn Völkers, trainer van DES 2 Jelle
van Egmond en een interview met Marc Nieboer. Ook hebben we een
interview met scheidend redactielid Robbert Flim. Samen met broertje
Casper heeft hij helaas besloten om na vele jaren te stoppen met het
redactiewerk. Omdat we nog geen opvolgers voor de heren hadden
gevonden hebben we Robbert overgehaald om nog één keer een artikel te
schrijven. Ondertussen kunnen jullie met trots melden dat we 3 nieuwe
redactieleden hebben: Jelle van Egmond, Jeff Ekkelkamp en Richard Lohuis.
In deze uitgave is de eerste bijdrage van Jelle al te lezen.
Wij wensen iedereen veel leesplezier. Maak er samen met elkaar ondanks
alle beperkingen een mooi seizoen van!
PN
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Rijssensestraat 84

"De start van de competities hebben we al weer achter
ons en daarbij is gebleken dat we geen gemakkelijk seizoen zullen gaan beleven. … De doelstelling voor dit seizoen is dan ook handhaving in de 3e klasse …"
Bovenstaande tekst stond in het 1e magazine van het
seizoen 2019/2020 en anno 2020 is er wat de start van
de competitie en doelstelling betreft niet veel veranderd.
Een paar nieuwe gezichten en we hopen dat we in ieder geval kunnen blijven voetballen en dat het normale
voetballeven weer zo snel mogelijk opgepakt kan worden. Het seizoen 2019/2020 eindigde abrupt door Covid-19 en ook nu ondervinden we van het virus enorm
veel hinder. Elke dag kan daardoor anders zijn. De door
het RIVM uitgebrachte maatregelen, die doorvloeien
naar de verschillende veiligheidsregio’s, betekenen dat
we in veel mogelijkheden die we onze leden willen bieden zeer beperkt zijn. Het toegestane aantal personen
in de kleedkamers en in de kantine zijn daar sprekende
voorbeelden van. Toch zullen we met elkaar de maatregelen na moeten leven. Alleen dan kunnen we het virus
onder controle krijgen, of tenminste stappen zetten in
de goede richting. Niemand zit te wachten op opnieuw
een volledige lock-down, maar de huidige periode is zeer
bedreigend. De getallen van opnames en besmettingen
lopen te veel en te snel op. Wedstrijden worden al afgelast. Welke kant het op gaat de komende tijd? Wie het
weet mag het zeggen...
Het Bestuur zet zich in om op een zo goed mogelijke wijze invulling te geven aan al zijn taken, onder de daarvoor
geldende richtlijnen. Daarbij rekenen wij op de medewerking van al onze leden en gasten die onze vereniging
bezoeken. Afspraken over aantal toeschouwers e.d. behoren ook tot de benodigde aanpassingen. De derby’s
in de gemeente Hellendoorn worden afgewerkt conform
de afspraken die de vier clubs daarover met elkaar gemaakt hebben. Voor onze vereniging staat de 1e thuisderby in januari 2021 op het programma. We hopen dat
de mogelijkheden in die tijd ruimer aanwezig zijn dan nu
het geval is.

“De periode aan het begin van een seizoen is een periode waarin we voorbereidingen treffen voor de Algemene
Leden vergadering (ALV) …” is ook een tekst die aan het
begin van elk seizoen kenbaar gemaakt kan worden. De
agenda is in dit magazine opgenomen. Wij vragen de leden die de ALV bij willen wonen zich vooraf te melden,
omdat de kantine ruimte biedt aan een beperkt aantal
mensen. We monitoren de aanmeldingen en zullen tijdig kenbaar maken of de ALV wel of niet door kan gaan.
Over het kunstgras en de uitgevoerde verbeteringen
waren we positief gestemd, maar die positiviteit is omgeslagen in mineur, omdat het aangebrachte laagje kurk
ook niet de gehoopte uitkomst heeft gebracht. Ten Cate
gaat een aantal testen uitvoeren en komt voor het einde
van dit jaar met een conclusie.
Het rookbeleid is ook weer een actueel onderwerp van
gesprek geweest, omdat de naleving toch een beetje
was verdwenen. Tenminste, op delen van de accommodatie en op bepaalde tijdstippen. Op de website en
in communicatie met een aantal mensen is duidelijk
aangegeven welk beleid gevolgd wordt ten aanzien van
het roken. Onze accommodatie is rookvrij en indien men
toch wil roken dient men zich buiten de blauwe lijnen te
begeven. Ook hiervoor geldt dat handhaving een zaak is
van ons allen.
In deze tijd doen wij een dringend beroep op alle vrijwilligers en onze leden om de procedures die nu gelden
op te volgen. Het is niet gemakkelijk, dat weten we allemaal. Toch zullen we met elkaar inzet moeten tonen om
het tij te keren, zodat we binnen afzienbare tijd we weer
volledig met elkaar kunnen genieten van alles wat onze
vereniging te bieden heeft.
Met vriendelijke groet,
voorzitter vv DES
Henny Broekman
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Het coachen
van Millennials
is een verademing!
Coachen van de huidige generatie (Millenials, ook wel generatie Y genoemd) lijkt me zoveel leuker dan het coachen
van de generatie X, ook wel de "verloren generatie" genoemd, of de babyboomers. Ik hoor ouderen vaak roepen
dat er vroeger nog "respect" was voor de coach. Dan geven
ze vaak als voorbeeld dat als de trainer je wat vroeg, je dat
domweg deed. Lijkt me vreselijk, Millenials zijn toch veel
leuker...
Ze stellen gerichte vragen over het nut van een oefening
en nemen niet zomaar jouw visie als coach voor waarheid aan. Ze zetten je daarmee continu aan het denken en
dwingen je vooraf goed na te denken over je visie achter de
oefenstof. Ze hebben dan ook een arsenaal aan kennis tot
hun beschikking, doordat ze precies weten hoe Barcelona
tikkie-taka speelt of Atletico Madrid uitmuntende zoneverdediging toepast. En zo niet, dan zoeken ze dit na de training gewoon even op.
Ze zijn flexibel en passen zich erg gemakkelijk aan wanneer de situatie in het veld daarom vraagt. Dit ligt uiteraard
in het verlengde van de snel veranderende maatschappij, waarin het continu aanpassen is. Dit maakt dat je het
team uitstekend kunt prepareren op veranderende, diverse
speelstijlen van tegenstanders. Elke keer weer super uitdagend!

Ze zijn veel fitter doordat ze de sportschool ontdekt hebben.
Dit maakt ze in staat om op veel hogere intensiteit te voetballen. Dat is toch heerlijk om naar te kijken! Laten we eerlijk zijn, zelfs Cruyff zou in het moderne voetbal toch totaal
overlopen worden en niet mee kunnen in het tempo?!
Ze zijn erg kritisch, maar laten zich ook graag overtuigen.
En zijn ze overtuigd, dan gaan ze als de brandweer. Ze gaan
dan niet blind, maar met een gedachte en zijn daardoor in
staat in complexe situaties in kleine ruimtes tot oplossingen
te komen. Dat maakt ze veel slimmere, creatievere spelers.
Ze zijn niet honkvast en grenzeloos loyaal, maar kiezen
voor datgene dat hun de meeste waarde biedt. Dit is niet
zozeer een uitdaging voor de trainer, maar voor de club als
geheel. Maar….. heb je de zaken goed voor elkaar, dan komen spelers van andere clubs naar jou toe! Dit biedt perspectief, en bewijst meermaals hoe belangrijk het is dat we
met elkaar de zaakjes op orde hebben en werken aan de
beste en leukste club. Doen we dat, dan is de waarde DES
te groter!
Oja, en respect: dat krijg je zeker. Je moet het echter eerst
verdienen. Dat maakt dat je als trainer zelfkritisch moet
zijn, maar je jezelf vervolgens enorm kunt ontplooien. Je
krijgt er zoveel (meer) voor terug, dat is toch fantastisch!
JvE
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Corona had de wereld, ons land, ons dorp, maar ook zeker
onze prachtige vereniging in zijn greep. Het bedrijfsleven
ging op slot, de scholen gingen over op digitaal onderwijs
en ons clubhuis ging op slot. Ook de persen van InVorm
werden stilgelegd. Het lijkt allemaal ver achter ons te liggen, maar de realiteit is anders. We zitten er nog steeds
middenin. Weken en maanden gingen voorbij voordat
we überhaupt weer een voet op ons prachtige sportpark
mochten zetten. Veel voetbalouders zullen dit herken-

nen. Corona had niet alleen impact op het werk en het
onderwijs, de mooiste dag van de week was ineens leeg.
Geen stress over een ontbrekend paar sokken, shirt of
trainingsjack. Geen slaperige kids, gehesen in rood-zwart
tenue op de vroege zaterdag aan het ontbijt. Geen lekker bakkie koffie aan de bar bij de goedlachse vrijwilliger.
Geen haasten en vliegen op de trainingsavonden, geen
voetbaltassen die dagen liggen te fermenteren in oud
zweet. Geen wasmachines vol voetbalkleding drie keer of
zelfs vier keer in de week. Nee we hadden zeeën van tijd
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en er werd door de eega een heuse to-do list opgesteld.
De bouw en supermarkten vierden hoogtij. Een andere invulling van de mooiste dag van de week.
Gelukkig mochten de jongste leden ruim voor de zomer
wel weer beginnen met trainen. Geheel volgens de richtlijnen werd de routing tot de sportvelden opgezet en werd
er een heuse dropzone ingericht. Als voetbalvader was dit
een kleine verademing, je gaat zaken pas missen als ze
er niet meer zijn of als ze niet meer mogen. Ik miste de
gang naar het sportpark en miste de bekende gezichten
van de DES-familie. Als je al bijna 38 jaar lid bent van de
DES-familie, dan voelt het als een tweede thuis. Gelukkig was er weer een kleine opening. De jongens mochten weer trainen. Voor mij betekende dit meefietsen met
het jongste talent uit ons gezin en hem afleveren in de
dropzone, waar de DES-BOA’s de kids opvingen en ouders
vriendelijk verzochten om het sportpark niet te betreden.
Een bijzonder gezicht was het dan ook dat sommige ouders vanaf het parkeerterrein "stiekem" de verrichtingen
van hun kids gadesloegen. Het was weliswaar niets in
vergelijking met voor-corona, maar we mochten weer iets
en er kwam weer een invulling van de voetbalavonden.
Langzaam maar zeker was er weer meer mogelijk, konden ook de senioren weer de voetbalschoenen aantrekken en kwam er weer een nieuw normaal.

(rbert) Valk kwam hij bij DES voetballen. Hij kwam toen
in het succesvolle A2 terecht, waar ook onze wegen elkaar kruisten. Dat jaar werd zowel A1 als A2 kampioen
en konden we spreken over een zeer talentvolle lichting.
Onbegrijpelijk dat van die lichting later niet meer is geprofiteerd. Doordat Martijn i.v.m. zijn werk op de zaterdag
steeds lastiger tijd vrij kon maken voor de voetbal, is hij
een tijdje weggeweest. Hij heeft nog een tijdje met zijn
broer samengespeeld bij alweer de Volharding, waarna hij
zich via Patrick Maneschijn en Patrick Nieboer weer aansloot bij de talenten van de DES 35+. In deze periode heeft
Martijn veel kunnen opsteken van al dat talent om hem
heen en werd hij ook af en toe gevraagd om op een zaterdag aan te sluiten bij het toenmalige 6e.

Huishouden van Jan Steen
Even weer terug naar de regenachtige avond in augustus.
Martijn woont zoals gezegd aan de Jan Steenstraat, maar
het huishouden daar is verre van dat van Jan Steen. Bij
Martijn had ik om de een of andere reden de associatie
met Reggea en Bob Marley en ik verwachtte bij het binnentreden van de woning dat de woonkamer zou volhangen met posters van de Jamaicaanse zanger en dat er in
een kooitje op de vensterbank 3 little birds mij vrolijk zouden verwelkomen. Niets was minder waar. Na een aantal jaren woonachtig te zijn geweest in de Kruidenwijk,
zeg maar de favela van ons dorp, lonkte Nijverdal toch

We mogen weer!
Doordat ik steeds meer gewend was aan het nieuwe normaal, werd het ook weer tijd om een redactievergadering
te plannen. De oproep die begin augustus kwam, was dan
ook zeer welkom. Na tijden van niet kunnen, of mogen,
mochten we nu weer met elkaar ideeën bedenken voor de
nieuwe uitgave. Ik was dan ook erg blij dat ik de nieuwe
trainer van DES JO17-1 mocht interviewen. Na vorig jaar
de Randolph te hebben mogen interviewen, was dit er
ook één op mijn Wish-list. Ik ken Martijn al ruim 25 jaar.
Naast een gezamenlijk kampioenschap in de A hebben
zelf nog een jaartje bij elkaar in de klas gezeten. Ik keek
dan ook uit naar een gesprek met hem en zijn gezin. Eind
augustus stond de date gepland bij hem thuis aan de
Jan Steenstraat.

Van de Vladding naar DES weer naar de Vladding
en weer naar DES
Martijn, die dus ook al heel wat jaartjes bij onze prachtig
club loopt, is inmiddels 16 jaar getrouwd met Den Hamse Carolien. Samen hebben ze 2 dochters: Lisa en Iris.
Je mag echt wel zeggen dat we hier te maken hebben
met een DES-gezin. Allemaal betrokken bij DES, in welke
vorm dan ook. Toch is het best bijzonder dat Martijn bij
DES zijn thuis heeft gevonden. Hij begon in de F’jes bij
onze zustervereniging Volharding in Groot Lochter. Daar
speelde hij tot zijn 16e/17e. Door zijn klasgenoot Ge(p)
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en vonden ze hun plek aan de Jan Steenstraat. In de
prachtige 2 onder 1 kap heeft het gezin sinds 2 jaar hun
nieuwe thuis gevonden. Dankzij of ondanks corona hebben Martijn en Carolien een prachtige overkapping achter het huis, waar ze dan ook graag de zomeravonden
doorbrengen. Helaas was het vanavond iets te koud om
buiten te zitten, hoewel de overkapping van alle gemakken was voorzien. Na een rondleiding door het prachtige
stulpje mocht ik plaatsnemen in de speciaal voor mij geposteerde fauteuil bij de houtkachel.

Topsport
Door het wat late tijdstip (Martijn wilde eerst de wedstrijd
van zijn dochters bijwonen) kon na een kop heerlijke koffie
het eerste biertje worden ontkurkt. In een gezin waarbij de
vader de enige man is, verwacht je niet dat het huis voetbal
ademt. Maar niets is minder waar. Hoewel dochter Iris op
zeer hoog niveau (2e divisie) heeft geturnd bij OKK, heeft
ook zij na haar zus Lisa het turnpakje aan de, spreekwoordelijke, rekstok gehangen. Beide dames hebben nu volledig
voor het voetbal gekozen. Zoals je van een betrokken vader
mag verwachten, heeft hij zijn dochters en hun teamgenoten de afgelopen jaren getraind. Na het behalen van de
juniorencursus kroop het bloed waar het niet gaan kan en
is hij benaderd door DES om de junioren van JO17-1 onder zijn hoede te nemen. Dat is wel heel wat anders dan
meiden, maar wel een hele mooie uitdaging, stelt Martijn.
De ambities van Martijn rijken ver en hij staat dan ook te
popelen om ook zijn TC3 te gaan halen.

De zwarte Meteoor en Tom Engbers
Martijn ging na het behalen van zijn MAVO diploma naar
het MMO (Middelbaar Middenstands Onderwijs) in Almelo. Daar kwam hij in aanraking met een van de oudste clubs van ons land: Heracles Almelo. Martijn, die deze
regionale club als fanatieke supporter volgt waar hij kan
en bij thuiswedstrijden steevast op de tribune zit, is vooral gecharmeerd van de historie van de club. De club van

de zwarte meteoor die steevast een plekje heeft in NOS
Studio Sport als Tom Egbers presentator is, mag zich in
de rijke historie toch al 2 keer landskampioen noemen
en mocht in 2012 zelfs aantreden als bekerfinalist. Daar
waar vele tukkers naar de Grolsch Veste trekken, vindt
Martijn zijn thuis in Erve Asito. Op het MMO in Almelo
ontmoet hij ook zijn andere liefde: Carolien. Carolien volgt
in Almelo de MEAO en tijdens een excursiereis naar Rome
sloeg de vonk over. Inmiddels zijn we 25 jaar verder en
vormen ze dit voetbalgezin. Een gezin waar soms op een
zaterdag wel 4 wedstrijden op het programma staan (als
Heracles thuis speelt).

Hall of Fame
Zoals ik eerder al aangaf, ademt de woning aan de Jan
Steenstraat voetbal. In de catacomben (hall of fame) van
de woning hangen 2 prachtige ingelijste shirts van de trots
uit Almelo. Martijn laat deze vol passie aan mij zien en is
oprecht trots dat hij deze exemplaren heeft weten te bemachtigen. Nadat we weer terugkomen in de woonkamer
valt mijn oog op een elpee van de eerder genoemde zanger
Bob Marley. Gelukkig, mijn vermoeden klopte toch nog wel
een beetje: de Reggae was niet helemaal uit Martijn verdwenen. Als mens is Martijn een relaxte gast die wel vol
vuur zit als het er om gaat. Zijn Reggae-roots zullen hem
ook zeker van pas komen in zijn rol als trainer van de JO171. "Die gasten zijn best hard tegen elkaar in en om het veld.
Bij een flinke charge in het veld zegt een meisje vaak sorry,
de jongens daarentegen zeggen vaak niets. Natuurlijk ben
ik zelf ook jong geweest", zegt Martijn en vind ik het prachtig om te zien hoe ze met elkaar omgaan.

Voordat ik het wist was ik vlaggenist...
Natuurlijk begonnen de jaartjes bij Martijn ook zijn tol te
eisen en moest hij in verband met zijn zwakke enkels helaas zijn actieve voetballoopbaan staken. Gelukkig waren
de heren van DES 6 niet te beroerd om hem daarop aan te
wijzen als een vaste vlaggenist. Carolien, die net als Martijn inmiddels bijna de hele dag "bij de voetbal" loopt, wilde ook graag betrokken worden bij het verenigingsleven.

Zo kwam het, dat ze benaderd werd om de barploeg te
komen versterken. Inmiddels is ook zij een vertrouwd gezicht achter de bar. Op deze manier kan ze natuurlijk ook
Martijn tijdens de 3e helft prima in de gaten houden.

De sfeer slaat om ;)...
Bij het openen van het tweede flesje bier in huize Völkers,
komen ook Lisa en Iris binnen en ze nemen nieuwsgierig
plaats op de bank. Deze vrolijke dames steken de draak
met hun vader als ik ze vraag naar zijn voetbalkunsten.
"Hahaha..", zeggen ze beide in koor. "Hij loopt altijd zo met
van die handjes." Martijn laat het allemaal gebeuren en
schikt zich in zijn rol. De dames vertellen honderduit en
Martijn luistert aandachtig en kijkt vol trots naar zijn beide dochters.
Martijn, die in het dagelijks leven werkzaam is als bedrijfsleider bij de frontdesk van Cornelis Bedrijfsauto’s te
Hengelo, heeft grootse plannen met zijn trainerscarrière,
maar eerst wil hij met deze prachtige groep jongens iets
moois neerzetten. Carolien, die in het dagelijks leven haar
eigen reisbureau vanuit huis runt, zag haar werk de afgelopen coronamaanden er niet leuker op worden. Net als
vele andere gezinnen zagen ze hun vliegvakantie worden
gecanceld en was het onzeker of ze überhaupt er nog
even er tussenuit konden om vakantie te vieren. Gelukkig
hebben ze nog geheel coronaproof in een vakantiepark in
Cochem kunnen vertoeven om toch even uit de dagelijkse
sleur te raken.

Verstand van voetbal
Carolien, die zegt zelf geen verstand van voetbal te hebben, luistert wel vol aandacht naar Martijn, die gepassioneerd vertelt over vv DES, Heracles, zijn meiden, maar
vooral over zijn nieuwe team JO17-1. Martijn, die zijn
trainerscarrière begon als trainer van zijn eigen dochters,
nam destijds het stokje over van Marco Nijenhuis en deed
het nog een tijdje samen met Joost Mensink. "Met beide
heren heb ik een goede band en ik kan ze benaderen voor
advies. Zo helpt Marco mij op het tactische vlak en mag ik
Joost om technisch advies vragen. Het is fijn om op mannen als Joost en Marco terug te kunnen vallen en van hen

te mogen leren. Dit geeft voor mij ook echt het verenigingsgevoel weer. DES is een echte familieclub waarbij
heel veel vrijwilligers de club draaiende houden. Dit doen
ze vrijwillig, maar wel met een bepaalde passie en dat
vind ik mooi."
Hoewel het erg gezellig is in huize Völkers, weet ik ook
dat het de volgende dag weer een "gewone" werkdag is.
Ik bedank dan ook vriendelijk voor het 3e biertje en keer
weer huiswaarts. Ik bedank Martijn en Carolien voor
hun gastvrijheid en het ophalen van "oude" verhalen en
fiets naar huis. Onderweg laat ik alles nog even de revue passeren (corona, OKK, meidenvoetbal, DES JO17-1,
kampioenschap, Heracles, vv DES en Bob Marley) en heb
ik wederom bevestigd gekregen wat een prachtige club
we toch hebben. Ook realiseer ik me dat de coronacrisis
flinke impact op onze levens heeft en dat we er nog lang
niet zijn. Onbewust begin ik hetzelfde lied te fluiten als de
3 kleine vogeltjes in het kooitje op de vensterbank. Don’t
you worry, about a thing……
Martijn, Carolien, Lisa en Iris, bedankt voor deze mooie
avond en het biertje onder de overkapping houden we
nog tegoed.
MF
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Jouw stem
is geld waard!
Rabo Clubkas Campagne wordt Rabo ClubSupport
Ben jij lid van de Rabobank, lees dan dit bericht!
Rabobank Noord en West Twente draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Ze hebben
hiervoor Rabo ClubSupport in het leven geroepen.
Rabo ClubSupport is de opvolger van de Rabo Clubkas
Campagne.
Voor 2020 stelt Rabobank Noord en West Twente
maar liefst € 220.000,- beschikbaar voor verenigingen
en stichtingen die bij de Rabobank bankieren.
Vorig jaar april ontvingen we ruim € 1200,-. Mede
dankzij het ‘geluk’ van Hans Lohuis werd het bedrag

nog opgehoogd met maar liefst € 500,- doordat Hans
bij het drukken op een knop het ‘gouden gelukje’ in
de wacht sleepte! Hiermee ontvingen we een cheque
met het mooie bedrag van € 1703,35.
Stemmen
Van maandag 5 oktober tot en met zondag 25 oktober
mogen klanten van Rabobank Noord en West Twente
drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld
waard! De waarde van een stem wordt bepaald door
het totaal beschikbare bedrag van € 220.000,- te delen
door het totaal aantal uitgebrachte stemmen.
15

Dit jaar is het mogelijk om te stemmen via de app, of
als je ingelogd bent op de website van Rabobank. Hiervoor is geen stemcode nodig. Stemmen kan zoals al
eerder gezegd van 5 t/m 25 oktober 2020.
vv DES ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Stem op
vv des!

Oproep aan alle klanten
Het is voor vv DES belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor het opknappen van het pannaveld. Het
zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden
stemmen geven aan vv DES.
Alvast bedankt voor jouw steun!
PN

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

WWW.GRANDCAFETOITOI.NL

Finishing

‘THE
FINISHING
TOUCH’

0850667
951

Metal stud wanden
Luxe wanden
BEDRIJVENWEG 5, 7442 CX, NIJVERDAL
+31 (6) 406 479 80| INFO@TWEE12.COM

Systeemplafonds
Verlichting
Brandwerend bekleden
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www.tib-finishing.nl

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

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

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

Robbert
Flim
is een
druk
baasje
Na jaren vrijwilliger
bij DES is het nu tijd
voor iets anders
Op een mooie zomeravond halverwege september kom
ik aan in hartje Hellendoorn bij Robbert Flim. In de tuin,
die zo groot is als een pupillenveld, zit Robbert onder zijn
eigen gemaakte overkapping. Deze overkapping heeft
hij zelf gemaakt en wie de familie Flim op social media
volgt, weet dat hij daar best een beetje trots op is. Robbert is het langstzittende redactielid van het magazine.
Als je dan besluit te stoppen heb je zeker een interview
verdiend!

25 jaar redactielid
25 jaar lang maakt Robbert deel uit van de redactie.
Hij heeft meerdere malen gepoogd te stoppen, maar
keer op keer liet hij zich weer overhalen door leuke
mensen, of zoals enkele jaren geleden een andere
vorm van het blad; ons huidige kleurenmagazine.
"Dat kleurenmagazine was gewoon te mooi om te
stoppen", aldus Robbert. De lancering daarvan was
een memorabel moment.
De mooiste bijdragen aan het blad van Robbert
waren het interview met z’n maatje Arjan van Dijken, de bijdrage aan het jubileummagazine van
negentig jaar vv DES en de interviews met families, waaronder Fransen en Ekkelkamp.
De vergaderingen rondom het magazine zijn eigenlijk het leukste. Als je wat taalkundige kna-
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pen bij elkaar zet, een goed glas bier en Jasper Bunskoek
erbij, is succes verzekerd. "Oja, het afscheidsinterview van
Jasper heb ik ook uitgewerkt en is ook een van mijn mooiste werkzaamheden voor het magazine." Jasper vertelde
op prachtige en oprechte wijze wat hem aansprak bij DES;
met name het familiare en het clubgevoel in zijn moeilijke
tijden met zijn zieke vrouw zullen hem altijd bijblijven en
hebben Jasper DEStijds ook echt gesteund.
Heel vroeger waren er al gouden tijden
met Patrick Schreurs. Toen zaten we
onder het genot van een avondje voetbal en bier het zwart-witte clubblad in
elkaar te zetten. Dat heeft altijd enorm
veel tijd gekost en het is dan ook een
goede zet geweest om dat uit te besteden. Kopduel, de 10 vragen voor de
pupil van de week en Artzwald waren
toch legendarische begrippen in dat
oude clubblad.

Robbert zal
niet zo snel
meer overal
ja op zeggen

Het grote verschil tussen het zwart-witte clubblad en het
kleurenmagazine waren niet alleen het formaat en de frequentie van uitgifte, maar sinds de gekleurde versie van het
magazine is de kwaliteit van de stukken ook enorm verbeterd. Voorheen stuurde we statische vragen, werden die
beantwoorden en gepubliceerd. Nu zijn het uitgewerkte interviews n.a.v. een gesprek. De opgestelde teksten worden
vervolgens beken door tekstschrijver Gert de Vries.

Voetbalcarrière Robbert
Robbert gaat als jong jochie op vv DES omdat zijn opa in
het bestuur zat. Ik hoor het mezelf nog zeggen: "Als opa er
niet meer is, ga ik wel naar SVVN." Robbert woont in die tijd
namelijk in een SVVN-buurt. Toch is dat er nooit van geko-
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men en dat zal er ook nooit gebeuren. "Dat zal opa namelijk
niet leuk vinden.." In zijn jeugdjaren neemt hij Ron Tuller en
Arjan van Dijken mee. Robbert doorloopt de jeugd en in het
eerste jaar van de senioren krijgt hij op het mixtoernooi een
knieblessure links en een voetblessure rechts. Deze hebben hem veel revalidatietijd gekost. Robbert komt tevens
vele kilo’s aan. Daarna begint hij weer rustig met trainen
en uiteindelijk voetbalt hij weer in DES
4 tot en met 7. In het laatste seizoen
wordt het plezier minder en viel het
team uit elkaar; einde voetbalcarrière
van Robbert.

Druk baasje

Naast zijn inzet voor het magazine
heeft Robbert zich ook veel ingezet
voor andere taken binnen de vereniging. Hij is jaren leider van jeugdelftallen met Jeroen Gerrits. " Wij waren een
goed duo voor het plezier en ouwehoeren met de jeugd, terwijl het serieuzere werk voor Gerritjan Bannink was." Ook is hij nog even speler/leider van
DES 5, bij gebrek aan beter en omdat niemand kon of wilde.
Daarnaast is Robbert jarenlang onderdeel van de activiteitencommissie en heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd
aan het concept van het huidige mixtoernooi. " De mooiste
activiteit is het sinterklaasfeest, georganiseerd door de activiteitencommissie, waarbij we speelden dat Sinterklaas
werd vastgebonden en ontvoerd door 3 boeven. De politie had toen de speurtocht uitgezet en de kinderen gingen
toen boos achter de boeven aan die de Sint had ontvoerd.
De politie liet vervolgens de Sint vrij en pakte de boeven.
We hebben toen een inschattingsfout gemaakt en dachten dat het een leuke scène was. Echter was het kwaad al

geschied en hebben we met dit sinterklaasfeest veel gelovige kinderen verdrietig gemaakt en hun feestavond verstoord. Achteraf kunnen we erom lachen", lacht Robbert.
"En gelukkig zijn er geen beelden van."
Of het nu thuis is, op het werk, of voor DES, Robbert is altijd
bezig en kan niet stilzitten. Hij is een druk baasje. Thuis
runt hij het huis met Wendy en hun dochter Yfke, op het
werk heeft hij gecombineerde banen op twee verschillende
scholen. Bij DES heeft hij zich altijd op meerdere fronten
ingezet en dan heeft hij ook nog tijd om te fietsen bij CC’75.
Bij CC’75 zit hij in de mediacommissie, in de kledingontwerpcommissie om een nieuw tenue te ontwerpen en is
hij begeleider van mountainbiken voor kids. En dan traint
("niet trainen, ben leider") hij ook nog zijn dochter bij vv Hellendoorn. Dus nog genoeg nevenactiviteiten.
Op dit moment schrijft hij zijn laatste interview voor dit
magazine en doet hij verder niets meer voor DES. "Aan
de ene kant best lekker, maar ook een gek idee." Tientallen jaren heeft hij zich op meerdere vlakken ingezet. Een
zwart gat wil hij het niet noemen. Maar als hij ooit weer
tijd, ruimte en zin krijgt, wordt hij weer begeleider van het
G-team. Ook dat heeft hij opgezet, elf jaar gedaan en dat
vindt hij het allermooiste wat hij voor de club DES heeft gedaan. " Deze categorie spelers maakt het uniek om trainer
te mogen zijn. Wat een fantastische groep mensen, bij wie
plezier voorop staat."

Als hij nog een keer ergens mee kan helpen dan is Robbert wel benaderbaar. Hij zal misschien niet meer zo snel
overal ja op zeggen, maar Robbert is nooit beroerd om je
te helpen.
Robbert, topper, bedankt voor het leuke interview, de gezellig avond en natuurlijk onze jarenlange samenwerking.
Die samenwerking heb ik altijd als heel prettig ervaren. Ennuh… bier op maandagavond kan gewoon hoor : -).
MB
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Twan Mensink

Bryan Eshuis

Coen van der Linde

Denny Broekman

Mathijs Geugies

Leon Galgenbeld

Marc Nieboer

Jochem Top

Tom Woesthuis

Sven Mensink

Sem van Dartel

Jurre Canter Visscher

David-Jan Nijhoff

Luca Plekkenpol

Nick Deijk

Kay van Beek

Luuk Boeve

Majella Broekman

Maarten Melenboer

Lisa Feddema

Arjan Poelakker

|SELECTIE DES 1 |SEIZOEN 2020-2021|
Rij 4: Maarten Melenboer, Nick Deijk, Twan Mensink, David-Jan Nijhoff, Marc Nieboer, Arjan Poelakker (assistent-scheidsrechter)
Rij 3: Sven Mensink, Leon Galgenbeld, Mathijs Geugies, Coen van der Linde, Jurre Canter Visscher, Kay van Beek, Sem van Dartel
Rij 2: Luca Plekkenpol, Bryan Eshuis, Denny Broekman, Tom Woesthuis, Luuk Boeve, Jochem Top.
Rij 1: Lisa Feddema (Verzorgster), Pieter Molenaar (Leider), Randolph de Fretes (Hoofdtrainer/Coach),
Bertho van Petersen

Randolph de Fretes

Bertho van Petersen (Leider), Peter van der Linde (assistent-trainer).

Peter van der Linde

Pieter Molenaar

Autolease
Twente

LEASEN?

Of je nu een auto nodig hebt voor één
dag of een compleet wagenpark voor je
bedrijf, bij Autolease Twente ben je aan het
juiste adres.
Alle vormen lease, merkonafhankelijk
Wij bieden elke gangbare vorm van lease.
Van shortlease tot financial lease. Voor
startende ondernemer of ZZP-er tot
grote multinational. Er is altijd een
geschikte leaseoplossing voor jouw
specifieke situatie.
Private lease en verhuur
Zorgeloos rijden voor een vast
bedrag per maand met private
lease? Of tijdelijk een busje of
verhuiswagen met laadlift
nodig? Met onze verhuur
en private lease mogelijkheden ben je ook
als particulier bij
ons aan het
juiste adres.

Sponsor in beeld: Twee12

CrossFit is voor
iedereen ongeacht je
leeftijd en niveau
Dit keer mocht ik de weg vinden naar CrossFit box TWEE12 te Nijverdal. Zelf was ik er nog nooit eerder geweest.
Wel in een sportschool natuurlijk, maar niet in een CrossFit box. Ik was eigenlijk best benieuwd naar CrossFit en
wat er nu precies anders is dan in een ‘normale’ sportschool. Daarnaast was ik geïnteresseerd in de verhalen van
de eigenaren en tevens oprichters van dit mooie sportbedrijf: Inge Siero en Sjoerd Braamhaar. Vooraf was ik wel
een klein beetje gewaarschuwd dat ik te maken zou krijgen met twee ‘Zwevers’, maar dat nam ik op de koop toe.

+ 31 (0)74 - 20 20 111

autoleasetwente.nl

Even later werd ik vriendelijk ontvangen door Sjoerd en Inge. Mijn eerste interview in de coronaperiode. Dus ook
voor de verslaggever even wennen. We namen plaats aan een mooie grote tafel en raakten in gesprek. Net nadat
ik had gevraagd hoe het toch eigenlijk allemaal begonnen was schoten beiden in de lach...
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Inge Dat is leuk om te vertellen. Het begon eigenlijk op een
zondagmiddag bij de Zweef. Ik zat tijdelijk zonder werk
en was ’s middags gaan kijken naar de Zweef. Daar trof
ik Sjoerd in de kantine. We kennen elkaar al jaren via zijn
moeder en mijn vriendin en ik had een stageplek voor hem
geregeld bij DRW waar ik toen werkte. Hij vroeg me hoe het
nu met me ging omdat ik bij DRW weg moest. Toen had ik
al een coachpraktijk aan huis, maar ik miste het beweegstuk enorm. Ik vertelde hem dat ik over een aantal weken
aan een personal trainer opleiding zou beginnen en dat het
mij fantastisch zou lijken om die twee te combineren. Intussen had Sjoerd had al een flink aantal biertjes op en ik
twee glazen wijn. En dat staat ongeveer gelijk aan elkaar
haha.
Sjoerd Wij raakten inderdaad met elkaar in gesprek en bespraken elkaars toekomstplannen en wij kregen fantastische ideeën die middag. Ik weet nog heel goed dat Inge op
een gegeven moment tegen mij zei: "Bel mij morgen maar
als je nuchter bent, dan zien we wel hoe serieus het allemaal is."
Inge De volgende dag zat ik op de fiets en ging de telefoon,
het was Sjoerd. "Inge was het echt serieus gister? Als dat
echt zo is zullen we dan een keer praten?" Ik ben direct naar
hem toe gefietst. Volgens mij zijn wij toen in diezelfde week
ook nog naar een CrossFit box geweest in Klazienaveen. Ik
had daar contacten en wilde Sjoerd hier ook kennis mee
laten maken. En daar is toen ook eigenlijk onze liefde voor
CrossFit begonnen. We vonden het helemaal fantastisch.
Het hele concept zoals ze dat daar hadden sprak ons aan.
Coachen en bewegen samen, precies zoals wij het zelf in
gedachten hadden. En toen ging het allemaal heel erg snel.
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Sjoerd We wilden eerst beginnen als een kleine personal
training studio. Dus personal training en leefstijl coaching.
Maar we kwamen erachter dat als je dan wat wil verdienen,
je wel redelijk veel klanten moest hebben. En we hadden
natuurlijk helemaal niets. In eerste instantie verklaarden
de meesten ons ook voor gek, nog een sportlocatie in Nijverdal! Maar wij zetten onze ideeën voort en besloten ook
groepstraining erbij te doen. Dit dan in kleine groepen van
14 personen. En dit is later verder uitgerold tot CrossFit.

Ik wil wel graag wat meer weten over CrossFit.
Wat is dit precies? En is elke CrossFitbox hetzelfde?
En hoe wordt er precies getraind?
Inge Wij hadden dus CrossFit zelf in Klazienaveen gezien
en voor het eerst een les meegedaan. We waren meteen
verkocht, maar dachten eigenlijk dat Nijverdal daar te klein
voor was. In eerste instantie zijn we dus ook niet direct met
CrossFit begonnen en gingen we zelf naar Enschede om te
CrossFitten. Vanaf januari 2016 hebben we CrossFit toch
aan ons programma toegevoegd. Als we het zelf zo fantastisch vonden om te doen, dan zouden er in Nijverdal toch
ook wel meer mensen zijn die dat vinden? Sindsdien ging
het nog harder met de groei TWEE12; een goede stap dus.
Sjoerd CrossFit is functioneel trainen, bewegingen die je
in het dagelijks leven doet. CrossFit wil niet dat je alleen
maar goed bent in hardlopen, of alleen maar goed in pull
ups, maar meer in het allround sporten. Dus dat je je in het
dagelijks leven fitter voelt. Daarom zijn de trainingen ook
zo gevarieerd, zodat je nooit hetzelfde beoefent.

Inge De programmering wordt gemaakt door iemand uit
Amerika die al vanaf het begin bij CrossFit betrokken is en
die dezelfde visie als ons heeft. Daar hebben wij wel even
naar moeten zoeken. Wij willen dat het bij ons past. We hebben natuurlijk ook zelf een heel sterke mening over trainen
en hoe dit er uit zou moeten zien. En de ene CrossFit Box is
echt de andere niet. Er zit best veel verschil in hoor.
Sjoerd Sommige doen elke dag aan krachttraining, of elke
dag hele lange intensieve workouts. Dat doen wij niet. Bij
TWEE12 komen dat soort trainingen gemiddeld 1 à 2x per
week voor. Wij oefenen ook veel, denk aan mobiliteitstraining en accessory work. Dus niet het standaard oldskool
"pompen in de gym", maar een afwisseling van alles. Zoals
in onze ogen CrossFit bedoeld is.
Inge Als je googelt op CrossFit, dan zie je heel veel van die
opgepompte heren en dames, maar dat is niet per se CrossFit en dat is ook echt niet hoe wij zijn. Bij ons is de oudste
sporter 73 en de jongste 17. En alles traint hier ook door
elkaar heen. Dat is het mooie ervan. Daarnaast hebben we
natuurlijk ook nog onze kids (vanaf 6 jaar) en teens (vanaf
12 jaar).
Sjoerd Je betaalt hier maandelijks voor een x aantal trainingen PER WEEK. Dus het is niet zoals bij een normale
sportschool, waar je maandelijks een bedrag betaalt en zo
vaak als je wilt kan komen. Het maakt niet uit met welke
mensen je de les volgt. De les duurt 55 minuten. Hierin zit
een warming up, een stukje techniek en een workout. De
trainingen worden door onze coaches afgestemd op ieders
eigen niveau. De één traint dus bijvoorbeeld met een halter
van 100kg en de ander met een halter van 20kg, of met een
stok. Individueel en toch in een groep. Dit gaat allemaal onder de leiding van een coach die ervoor zorgt dat iedereen
het mooiste uur van de dag heeft ;)

Dit klinkt allemaal erg interessant.
Ik denk dat menig voetbalteam hier fysiek sterker
van kan worden. Ik begrijp dat jullie daarnaast ook
personal training geven?
Inge Wij veranderen daadwerkelijk mensenlevens. Zowel
via personal training als via leefstijlcoaching. Sommige
mensen zijn wel 65 kilo afgevallen. Je maakt daar echt een
plan op maat voor. Iedereen is anders en wat de een nodig
heeft, kan voor een ander juist helemaal niet werken. En
het gaat natuurlijk met ups en downs. Afvallen op zichzelf
is niet zo heel moeilijk. Maar het zit hem erin om het vol te
kunnen houden voor altijd. Dat vinden veel mensen lastig
en daar helpen wij ze bij. Hoe mooi is het als een vader je
met tranen in zijn ogen bedankt omdat je hebt geholpen
zijn dochters leven te veranderen!
Sjoerd Er komen hier wel eens mensen voor een intake die
verwachten dat ze met 3 maanden hard werken kunnen
afvallen, hun leefstijl veranderd hebben en het daarna zelf
kunnen. Maar daar zit juist de valkuil: iets wat je jaren doet,
verander je niet in 3 maanden.
Inge De meesten komen via socialmedia of mond-tot
-mondreclame bij ons terecht. Er staan ook ‘succes’ verhalen op onze website. Iemand die zichzelf hierin herkent,
en dit ook wil, neemt dan met ons contact op. Dan ga je
met elkaar zitten en maak je een bepaalde planning en een
stappenplan.

Jullie zijn de afgelopen vijf jaar behoorlijk gegroeid.
Hoe managen jullie dit?
Inge We bestaan nu ruim vijf jaar en inmiddels is het echt
ondernemerschap. Daar hebben wij ook wel advies in ge-
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vraagd. We zijn erg snel gegroeid namelijk en ook al lang
niet meer met zijn tweeën. In totaal hebben we nu tien coaches en zijn er mensen die de marketing doen, de socialmedia beheren en de ledenadministratie doen.

Sjoerd De combi tussen Inge en mij is gewoon erg goed.
Inge is de levensstijl goeroe en ik ben mij gaan focussen op
de trainingen. Stapsgewijs hebben wij geprobeerd het bedrijf professioneler te maken. Daar zijn wij op een gegeven
moment in gaan investeren door een bedrijfscoach aan te
trekken. Wij willen de mensen de aandacht en zorg bieden,
zodat ze hier eigenlijk nooit meer weg willen. Dat maakt
ons denk ik ook wel uniek.
Inge Wij besteden veel aandacht aan de leden die er al zijn
en vinden het menselijke aspect erg belangrijk. We kennen
iedereen ook bij naam. We weten van veel mensen wat er
bij hen speelt en we bellen hen ook als ze een tijd niet zijn
geweest. Daarnaast sturen we ook een kaartje wanneer er
een baby is geboren, of wanneer iemand switcht van baan
bijvoorbeeld. Dat kenmerkt ons denk ik wel, dat persoonlijke. We houden ook elk jaar een enquête onder de leden.
Als je dan hoort dat mensen zich thuis voelen en welkom
voelen, dan is dat natuurlijk een groot compliment.
Sjoerd Vooral de coaches zijn hierin erg belangrijk. Het is
niet alleen maar lesgeven, maar ook sociaal met de mensen bezig zijn. Zo komen we ook aan de informatie per persoon. En zo creëer je members voor het leven. Welke GYM
stuurt er nu kaartjes naar de leden?

Dan was de afgelopen coronatijd wel heel vervelend voor
jullie denk ik. Als je zeven dagen in de week mensen om
je heen hebt en dan ineens niks. Hoe was dit voor jullie?
Inge Dat was inderdaad heel vervelend en ook best wel
spannend. Wij hebben ons uiterste best gedaan om er zo
veel mogelijk voor de leden te zijn. Door dagelijks home
workouts te mailen, door gratis online leefstijlcoaching trajecten. Daarnaast hadden we ook een motivatieteam en
een appteam. We hebben van alles gedaan om het contact
met de mensen te blijven onderhouden.
Sjoerd Mensen gingen bijvoorbeeld massaal hardlopen en/
of thuis workouts doen. Na de lockdown hoop je dan dat ze
toch weer bij ons terugkomen. Gelukkig zijn we bijna niemand kwijtgeraakt. Dat zegt veel over TWEE12. Ondanks
dat je ook weer anders naar je bedrijf gaat kijken, was het
geen fijne periode. Vooral omdat je er zelf geen grip op
hebt. Nu is het gelukkig in een rustiger vaarwater, maar
zodra de besmettingen in de gemeente Hellendoorn weer
omhooggaan moet je natuurlijk weer extra gaan opletten.
En je kunt veel al zelf tackelen bij de voordeur. Als je klachten hebt: gewoon thuisblijven!
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Ik bemerk dat zowel Inge als Sjoerd met passie praten
over hun bedrijf. Het zijn sportliefhebbers die iets moois
hebben neergezet. Toch iets anders dan een normale
sportschool. Echt een welkome aanvulling in Nijverdal!
Hebben ze nog toekomstplannen?
Sjoerd Als alles meezit, gaan we in oktober bouwen. We
hebben een stuk grond gekocht achter de MC Donalds op
het industrieterrein. Als het goed gaat hebben wij volgend
jaar MAART een eigen spiksplinternieuwe locatie.
Inge Het is niet eens zo heel veel groter, de kleinschaligheid van TWEE12 staat altijd voorop en dat blijft zo. Maar
wij willen graag een eigen pand, waarin we al onze wensen kunnen uitwerken. We hebben nu 2 locaties gehad. Op
deze nieuwe locatie komt het beste van beide naar voren.
We hebben er super veel zin in!

Ondertussen zie ik een bekend DES gezicht binnen
komen wandelen. Het is Annis Rumalaiselan.
Het woord voetbal is tot dan nog niet gevallen.
Sjoerd Het zijn verder allemaal Zwevers hier. Vroeger ben ik
als 6-jarige door mijn vader bij de Zweef gegaan. Pa is een
echte Zwever, in hart en nieren.
Inge Mijn achternaam (Siero) zegt genoeg, dat is echt blauw
bloed. Mijn kinderwagen stond daar hele zondagen. Het is
mij gewoon met de paplepel ingegoten. Als kind was ik er
hele zondagen toen mijn vader nog voetbalde. Later gingen we iedere week naar het 1e kijken en hielp ik in het
snoephok, met het clubblad vouwen (dat ging toen nog zo)
en achter de bar. Toen we met TWEE12 begonnen ben ik
ermee gestopt, ik regelde toen nog de bardiensten op de
zaterdagochtend. Met een DES’er als vriend en familie Ekkelkamp en Fransen als vrienden, heb ik het soms best
zwaar haha ;)
Sjoerd Als mijn kleine straks gaat voetballen, dan maakt
het mij echt niets uit waar. Tuurlijk als het hem qua vriendjes niets uitmaakt, dan zou ik wel voor de Zweef kiezen.
Mijn eigen vrienden voetballen overigens bijna allemaal bij
DES. Maar als ik erover kon beslissen, dan zou ik zeggen
gewoon fuseren. Hoe mooi zou dat zijn als je gewoon één
club in Nijverdal hebt.

         

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

Gevelreiniging
Interieurverzorging
Ontruimingen
Schoorsteenvegen
Dakgootreiniging

Ik vond het ontzettend interessant om meer te horen over
CrossFit. Zelf ga ik dit in de toekomst zeker nog eens ondervinden. Ik bedank Inge en Sjoerd voor hun enthousiaste
verhaal. Leuk om met hen gesproken te hebben. Heel veel
succes straks in jullie nieuwe onderkomen!
RE

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.

OP HET GEBIED VAN DRANK BENT U
BIJ ONS TREFZEKER!

Marc Nieboer
Terug op het oude nest!
Vanaf dit seizoen zijn er weer een aantal nieuwe gezichten op veld 1 te bewonderen. Hoewel, nieuw? Het zijn
eerder oude(re) gezichten die we weer terug mogen verwelkomen binnen onze vereniging. Beiden maakten een
overstap naar onze zustervereniging en tegenwoordig
tegenstander in de 3e klasse De Zweef. Het bloed kruipt
waar het niet gaan kan en zo besloten Maarten Melenboer en Marc Nieboer terug te keren naar het oude nest.
In deze editie van InVorm een interview met Marc over
waarom hij ons verliet en waarom hij weer terug is.

Trotse sponsor van DES en
Uw specialist in dranken:

Ruim assortiment wijn

Meer dan 160 soorten speciaalbier

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

Van nature is Marc een vrijbuiter. Hij geniet van het leven,
maakt geen overhaaste beslissingen en plant niet te ver
vooruit. Het heeft geen zin om te vragen waar hij zichzelf
over vijf jaar ziet: "Uiteindelijk loopt het toch allemaal anders, dus ik kijk niet te ver vooruit." Na zijn studie Bouwtechnische Bedrijfskunde heeft Marc nog geen zin in een
fulltime job en besluit hij zijn studie te vervolgen en zich
te specialiseren in Supply Chain Management.

Toch zijn er een aantal zaken waar hij al wel zeker van is.
Op één staat Vera! Marcs vriendin, maatje en sinds kort
ook huisgenoot. Na een periode van klussen, opknappen
en überhaupt bewoonbaar maken hebben Marc en Vera
hun intrek genomen in een leuk en gezellig appartement
in het centrum van Nijverdal. Ten tweede heeft Marc een
nieuwe baan waar hij het ontzettend naar zijn zin heeft.
Marc is iemand die de wereld wil ontdekken, blijkt uit de
reizen die hij heeft gemaakt naar onder andere Vietnam,
Cambodja en Thailand. Zijn huidige baan geeft hem ook
de mogelijkheid om te reizen, al is dat ‘slechts’ binnen
Europa.
Na herhaalde pogingen van zijn huidige werkgever om
Marc binnen boord te krijgen, is hij overstag gegaan en
werkt hij sinds kort voor DRDS Projectmanagement uit
Rijssen. DRDS specialiseert zich in Dutch Retail Development Solutions. Voor indrukwekkende opdrachtgevers
als Coolblue, Mc Donalds en Tesla verzorgt DRDS het hele
proces vanaf het schematisch design tot aan de opening
van de retailstore. Marc zelf is Project Coördinator voor
het eveneens indrukwekkende bedrijf Apple.

MOODSOCKS.NL

10% korting voor alle DES-leden met de code: 10winningmood
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Uiteindelijk loopt het
toch allemaal anders, dus
ik kijk niet te ver vooruit

was niet alleen bij Marc aanwezig, maar ook bij
veel van zijn teamgenootjes. Veel van die spelertjes van toen hebben uiteindelijk de selectie
gehaald.

Marc heeft fijne herinneringen aan zijn jeugd bij
DES: "Ik ben altijd met plezier naar de voetbal gegaan omdat ik speelde met mijn vrienden, maar
ook omdat ik altijd leuke en enthousiaste trainers had."

Al met al kunnen we concluderen dat Marc het aardig voor
elkaar heeft, maar waar is het allemaal begonnen en waar
ligt de basis van dit succes? In zijn vroege jeugd woonde Marc, samen met vader Karst, moeder Ellen en broer
Thijs aan de Penningkruid in Hulsen. Alles wees erop dat
Marc bij Hulzense Boys zou gaan voetballen, aangezien
al zijn vriendjes daar ook voetbalden. Echter pa Nieboer
was resoluut: "DES is de enige club, ik heb er gevoetbald
en Marc gaat er voetballen." Al snel verhuisde de familie
naar de Zeeheldenbuurt, waardoor Marc terecht kwam op
de Beatrixschool. Deze school staat sowieso al bekend als
kweekvijver van DES. Momenteel worden daar bijvoorbeeld talenten als Daley Scholten en Sepp Roelofs opgeleid. Marc kwam in de klas bij één van zijn huidige beste
vrienden en pleegbroer Daniël Tole. Van daaruit werd de
weg naar DES snel gevonden en begon Marc op vijfjarige
leeftijd met voetballen in F4. Een team dat onder leiding
stond van Ronald Scholten en Arjan van Dijken. Het talent

Als voorbeeld haalt Marc de trainers Tim Hegeman, Niek
Voorhorst en leider Luuk Becker aan. Marc: "Dat was echt
een gouden trio met leuke trainingen en heel veel lachen."
Marc was altijd al een talentvolle voetballer en speelde
zodoende vrijwel altijd in de selectieteams. Vanaf de junioren kreeg Marc ook de aanvoerdersband omgeschoven
omdat hij altijd één van de betere voetballers uit het team
was, maar ook omdat hij zich in het veld vaak als leider
manifesteerde.
Om zijn ontwikkeling niet te belemmeren heeft Marc
op den duur de B-jeugd overgeslagen, waardoor hij vervroegd naar de A-junioren ging. Marc wist al vroeg dat hij
voor het eerste elftal uit wilde komen en droomde ervan
voor veel publiek op het hoofdveld te spelen. Deze droom
kwam eerder uit dan verwacht…

Debuut
Het is 29 september 2012. Het eerste elftal treedt
thuis aan tegen Blauw-Wit uit Holten. Ondanks dat
het redelijk fris is voor de tijd van het jaar kunnen de massaal toegestroomde supporters genieten van een lekker
najaarszonnetje. De wedstrijd zou niet alleen de boeken
in gaan als het gelijkspel waar DES zichzelf tekort deed,
maar met name door het debuut van dat 15-jarige jochie.
Het is de eerste officiële wedstrijd in het eerste van DES
waar Marc niet alleen in het veld staat met zijn eerste
jeugdtrainer Arjan van Dijken, maar ook met eerdergenoemde Maarten Melenboer. Het was trainer Herman
Hegeman die het aandurfde om die jonge, onervaren Marc
Nieboer in te laten vallen. Hiermee trad die dekselse Marc
in de voetsporen van maar een select aantal zeer jeugdige
debutanten als Jan-Willen Staman en Gijsbert Weststrate. Marc: "Ondanks mijn leeftijd voelde ik vanaf het begin
vertrouwen van mijn medespelers." Vanaf dat moment
was Marc eigenlijk niet meer weg te denken uit het eerste
en zag hij spelers komen en gaan. Marc: "Er zijn veel goede
spelers waarmee ik heb gevoetbald, zoals Arno Spenkelink en Peter Voort. Ook van Pieter Rozema heb ik veel
geleerd." * In de jaren dat Marc, voor zijn overstap, in het
eerste voetbalde is het niveau redelijk constant gebleven.
Het ene seizoen was beter dan het andere. Marc: "Ik heb
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Ik wil proberen van
DES weer een stabiele
3e klasser te maken die
bovenin meedraait
in het eerste ook met absolute ondermaat moeten voetballen zoals bijvoorbeeld Thijs Broeze."

*Noot van auteur: Marc geeft aan dat Pieter R. hem onder
druk heeft gezet om dit te vermelden.
Marc is een jongen van de club en nu is hij terug van weggeweest van een relatief kort uitstapje naar de Zweef. Iedereen vond het jammer dat Marc het ging proberen bij
de buren, maar er was ook begrip en vrijwel iedereen gunde Marc deze overstap ook. Marc: "Net zoals een aantal
spelers (lees: Sjoerd Poorterman en Michel Kerkdijk) die
mij voorgingen, wilde ik het een stapje hogerop proberen." Daarnaast was dit een uitgelezen kans om eindelijk weer samen met zijn broer Daniël Tole te voetballen.
Tevens was Marc al bevriend met enkele selectiespelers
waarmee hij een zaalvoetbalteam vormde in Groningen.
Uiteindelijk heeft Marc slechts anderhalf seizoen bij de
Zweef gevoetbald. Dit is mede ingegeven doordat Marc op
reis is geweest en doordat Corona een streep zette door
de tweede seizoenshelft van afgelopen seizoen.
Marc heeft met veel plezier bij De Zweef gevoetbald. Los
van het niveau waarop er werd gevoetbald, verschillen De
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Zweef en DES als club niet veel van elkaar. Het was even
schakelen om na jaren op zaterdag ineens op zondag te
moeten voetballen. Bijkomend voordeel is dat je de hele
zaterdag vrij hebt, bijkomend nadeel is dat je zaterdagavond niet al te gek kunt doen.
Marc merkte wel dat er een andere mentaliteit en ambitie heerste rondom het eerste elftal. Waar bij DES het wel
eens ‘geaccepteerd’ wordt dat er een verkeerde bal wordt
gegeven, wordt dat bij De Zweef direct afgestraft. Een
mentaliteit die Marc ook graag bij DES ziet. Zijn trainer bij
De Zweef, Anton Wennemers, is één van de beste trainers
die Marc heeft gehad. Marc: "Achter elke oefening zat een
gedachte. Hij dwong ons telkens weer om na te denken in
bepaalde spelsituaties."

wil daar wel een belangrijke bijdrage aan leveren." Waar
mogelijk wil Marc helpen jongere spelers beter te maken
en spelvreugde bij te brengen. Als voorbeeld wordt Matthijs Geugies aangehaald. Marc: "Die jongen heeft al een
grote ontwikkeling doorgemaakt, maar hij kan nog verder
komen. Ik hoop dat ik daaraan kan bijdragen."
Het valt hem op dat er momenteel veel talent in het team
aanwezig is en dat de sfeer goed is. Als dit team bij elkaar blijft, dan kan het eerste volgens Marc nog zeker we
nog vier of vijf seizoenen vooruit. "Maar eerst gaan we onze
ambitie om in de top 6 te eindigen dit seizoen waarmaken."
TB

IBZ

Raadgevend
Ingenieursburo

De reden dat Marc is teruggekeerd is onder andere dat
Marc zich nog altijd meer thuis voelt bij zijn DES. Daarnaast viel het team bij De Zweef uit elkaar, ging De Zweef
op zaterdag voetballen en het zag ernaar uit dat het zou
moeten starten in de vierde klasse. Voor zijn terugkeer
heeft Marc, tijdens een boswandeling, uitgebreid gesproken met DES 1-trainer Randolph de Fretes. Wederom
vanwege Corona was de eerste kennismaking via de telefoon. Desalniettemin kreeg Marc een erg goed gevoel bij
de trainer wat de terugkeer bevorderde. **

** Noot van auteur: Marc geeft aan dat Randolph de F.
hem onder druk heeft gezet om dit te vermelden.
Eén van de vragen die Randolph stelde tijdens het gesprek, is wat Marcs ambitie was en wat hij dacht toe te
voegen aan de selectie. Marc geeft aan dat er in de afgelopen twee seizoenen best veel gebeurd is. Met zijn 25
jaar is hij niet de oudste van het team, maar wordt hij wel
gezien als één van de dragende spelers. Een taak die hij
graag op zich neemt en die hij waar wil maken. Marc: "Ik
wil proberen van DES weer een stabiele 3e klasser te maken die bovenin meedraait . Ik kan dat niet alleen, maar
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Links staand: Bryan Eshuis, Marc Nieboer, Arjan van Dijken,
Joris Brouwer, Ruben Hendriks, Ronald Scholten
Voorste rij: Aron Picanusa, Daniël Tole, Rogier de Kleine,
Jessie Zandbergen, Koen Fransen, David Harmsen

Vonderweg 27, 7468 DC ENTER
Telefoon: 0547-386100
E-mail: info@rikkertafbouwgroep.nl
Internet: info@rikkertafbouwgroep.nl
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algemene
ledenvergadering 2020
Geachte DES-leden,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene
Ledenvergadering 2020 op maandag 26 oktober aanstaande om 20.00 uur in het clubgebouw van vv DES.
In verband met COVID-19 en de daarbij geldende beperking voor wat betreft het aantal personen in onze
kantine, vragen wij u om uw komst vooraf te melden via
het e-mailadres: secretaris@vvdes.nl
Aanmelding voor de vergadering graag voor vrijdag 23
oktober.
Bij een te groot aantal aanmeldingen zal het bestuur
beslissen of de Algemene Ledenvergadering wel doorgang kan vinden. Nadere berichtgeving hierover zal volgen via de website en sociale media.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2020

Van Keulen Interieurbouw Nijverdal BV | Bezoekadres: James Wattstraat 1, 7442 DC NIJVERDAL |

Telefoon (0548) 61 05 55

|

Internet www.keulen.com

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening
Vaststelling van de agenda
Ingekomen stukken
Notulen ALV 11 november 2019
Secretariaatsverslag 2019 - 2020
Financieel jaarverslag 2019 – 2020
Verslag kascommissie 2019 - 2020
Verkiezing nieuw lid kascommissie
Begroting seizoen 2020 - 2021
Bestuursverkiezing
Voetbalzaken
Mededelingen
Rondvraag
Sluiting van de vergadering

Uitbreiding Bestuur:
• Het bestuur stelt voor om Stephan Meulenbelt
toe te voegen aan het bestuur en te benoemen tot
bestuurslid.
Vanaf begin oktober 2020 liggen de volgende stukken
ter inzage in het clubhuis:
• De notulen van de Algemene Ledenvergadering
van 11 november 2019
• Het Secretarieel Verslag 2019 – 2020
• Financieel Jaarverslag 2019 - 2020
Heeft u nu al vragen voor de rondvraag, dan willen we u
de mogelijkheid bieden deze vooraf kenbaar te maken bij
het bestuur door deze te zenden aan Patrick Nieboer op
papier of via mail: secretaris@vvdes.nl
Met vriendelijke groet,
Patrick Nieboer
Secretaris vv DES

ALV Afgelast

Bestuursverkiezing:

Vanwege de aangescherpte maatregelen rondom
het COVID-19 virus hebben we besloten om de
Algemene Ledenvergadering op 26 oktober niet
door te laten gaan! De notulen van vorig jaar, het
secretariaatsverslag en het Financieel Jaarverslag
van 2019-2020 zullen ter inzage komen te liggen
in de kantine wanneer deze weer open mag. De
begroting voor het komende seizoen zal ook worden doorgesproken met de kascommissie. Heeft
u vragen of wilt u een toelichting vraag gerust een
van de bestuursleden.

Het volgende bestuurslid is (statutair) aftredend en
herkiesbaar:
• Evert van der Steege

Bestuur v.v. DES
30-09-2020
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Zelfkritisch, energiek
en altijd bezig
Aesy Liften B.V. Nederland | Mercurion 30, 6903 PZ Zevenaar
Telefoon: 0316-246246 | E-mail: info@aesyliften.nl

Jelle van Egmond - man van de club
Elke vereniging heeft ze… families die nauw betrokken
zijn bij ‘hun’ club en waar deze club, in dit geval vv DES,
een belangrijke plek in het dagelijks leven inneemt. Noem
achternamen als Fransen, Calkhoven, Scholten, Harmsen,
Mensink, Ponsteen, Poelakker, Ekkelkamp, Poorterman of
Van Keulen en bij menig Nijverdaller wordt er in het achterhoofd automatisch een link gemaakt met DES. De achternaam Van Egmond mag in dit rijtje niet ontbreken. Naast
een Fransen (Matthijs) zal met ingang van dit seizoen ook
een Van Egmond de gelederen van de clubbladredactie
versterken. Als aftredend redactielid mocht ik Jelle van Egmond welkom heten binnen de redactie en hem een aantal
vragen voorleggen.

Voor wie jou nog niet kent: wie is Jelle van Egmond?
Ik ben een vrij energiek persoon die eigenlijk altijd wel bezig met werk, sport of andere (bij)zaken. In de jeugd was ik
denk ik niet slecht als voetballer, maar vooral technisch ook
niet bepaald bijzonder. Ik heb nog een paar wedstrijdjes gespeeld in het 1e (vaak een paar minuten, en als er echt niemand anders meer was), maar verder heb ik vooral in het 2e
of met vrienden in het 3e of 4e gevoetbald. Toen mijn vader
me, inmiddels 16 jaar geleden, vroeg als trainer dacht ik eigenlijk meteen: dit is het! Al vrij snel was ik dan ook was ik
meer bezig met het trainerschap, dan met het voetballen
zelf. Ik doe dit ook al 16 jaar aaneengesloten bij DES en heb
in de jeugd alle lichtingen wel zo’n beetje gehad. Vaak had
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ik daarbij dezelfde jongens. Van de meeste jonge spelers in
het 1e en 2e ben ik toch wel 5 tot 10 jaar trainer geweest.

Hoe vind je dat? Ben je daar trots op?
Ik volg/kijk nu toch anders naar spelers die nu in het eerste
of tweede spelen. Die heb ik zien groeien als voetballer en
als mens. Ik vind het mooi om nu bijvoorbeeld een Jurre en
Jochem voorin te zien voetballen. Op de linksbuiten kijk ik
bijvoorbeeld anders naar Jochem dan naar Nick. Die heb je
toch zelf jaren meegemaakt.

Je bent opgegroeid binnen een echt Des-gezin. Hoe was
dat en wat betekent DES voor het gezin van Egmond?
Hoe uit zich dat?
Als kind waren we (Jelle, Rob en Joost) altijd bezig met voetballen en DES was hierin gewoon de centrale factor. DES
is heel belangrijk voor het gezin en staat dan ook erg vaak
centraal. We balen allemaal als het 1e verliest, maar zijn
ook altijd geïnteresseerd in elkaars prestaties. Op zaterdagmiddag zoeken we elkaar doorgaans meteen op om de
wedstrijden door te spreken. Ook aan de eettafel ging en
gaat het doorgaans het meest over voetbal, en dan vooral
over DES.
Het echte DES-gevoel is dat gezelligheid en prestatie hand
in hand gaan. Als ik nu de kantine binnenloop, dan voelt
dat gewoon vertrouwd en gezellig. Wel een plek waar het
voetbaltechnische gedeelte soms nog wel iets prominenter
aanwezig mag zijn.

Wat is jouw visie op
voetbal en op het trainerschap?

Sinds dit seizoen ben je trainer van DES 2.
Wat zijn je verwachtingen voor dit seizoen?
Tot nu toe ben ik heel tevreden. De inzet van de jongens
is écht heel goed, de sfeer ook, en we winnen de meeste
wedstrijden. Ook dienen de eerste jongens zich aan bij het
1e, wat erg belangrijk is! Ik verwacht toch wel op z’n minst
boven in de middenmoot te kunnen eindigen en hoop mee
te kunnen doen om een periode.

Je bent lang jeugdtrainer geweest en hebt daar
veel ervaring in opgedaan. Wat neem je van die
ervaring mee richting des 2?
Ik heb door de jaren heen als jeugdtrainer geleerd wat aanslaat bij spelers en wat niet. Alle jaren vormen je, maar de
ervaring die ik opgedaan heb als trainer van JO19-1 is het
meest toepasbaar. Wij speelden standaard in de 1e klasse
en daar was de tegenstand minstens zo hoog
als nu in de reserve 3e
klasse. Het was echter
veel speelser en energieker, maar dat is toch
fantastisch! Ik ben ervan overtuigd dat diep
van binnen elke speler
in de A-selectie lekker
vrij en energiek wil voetballen, uiteraard binnen
een bepaalde teamdiscipline. Lekker lef tonen en fouten
durven maken is daarbij zo belangrijk! Dat wil ik meenemen naar DES 2. We hebben daarbij een jonge groep met
weinig "ervaren" spelers, maar wel met veel beweging. Terugkomend op uitgaan van de kracht van de spelers en het
team: jonge spelers maken simpelweg meer fouten, als we
verdedigend gaan spelen dan wordt dat sneller afgestraft,
doordat de afstand naar onze goal kleiner is. Spelen we verder van de goal, dan zijn we in staat als team elkaars fouten
te herstellen. Doordat we jong en fit zijn kunnen we goed
drukzetten. Dat doen we dan ook en we proberen tegenstanders bij de strot te grijpen op hun helft. We dwingen ze
tot fouten, dat daardoor meteen leidt tot kansen, maar zijn
ook in staat zelf kansen te creëren door risico durven te nemen op de helft van de tegenstander. De eerste competi-

Blijf dicht bij jezelf,
ga uit van eigen kracht,
houd het simpel
en wees zelfkritisch

Jelle blijkt hier een uitgesproken mening over
te hebben:
Als trainer moet je dicht
bij jezelf blijven en bij je
visie. Verander dat niet
snel, want twijfel slaat
over op de spelers en twijfelen zij, dan valt alles weg. Daarnaast vind ik dat je uit moet gaan van de eigen kracht van
het team. Zet dit goed neer, kijk daarbij naar waar je spelers goed in zijn en focus je daar volledig op. Dat geeft ze
vertrouwen en positieve energie, waardoor ze vanzelf beter
gaan spelen. Wat dat betreft ben ik wellicht wel eens een
tikkeltje naïef. Vooral op lange termijn ben ik er echter van
overtuigd dat dit tot de meeste resultaten leidt én tot het
meeste plezier.
Wees niet te veel bezig met de tegenstander, want daar
heb je in eerste instantie weinig invloed op. Je team moet
wel in staat zijn in te spelen op verschillende speelstijlen
van de tegenstander, maar dat is te trainen en daarmee
ben je als team flexibel zonder van je eigen stijl af te wijken.
Houd het simpel, daarmee bedoel ik logisch te begrijpen.
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Stop je team niet vol met opdrachten, maar houd het bij
duidelijke basisprincipes. Ik ben ook niet van lange wedstrijdbesprekingen. Als je daar op de zaterdagen nog veel
tijd in kwijt bent, dan heb je doordeweeks iets niet goed
gedaan als trainer.
Een trainer mag slechts enkele keren per seizoen zeggen
dat het team zijn dag niet had, of dat het "slappe hap" was.
Ik vind dat zo’n dooddoener, als trainer moet je zelfkritisch
zijn, want in de meeste gevallen stond je team bijvoorbeeld
simpelweg niet goed.

tiewedstrijd leidde tot een kansenfestijn aan beide kanten.
Heerlijk! Als je praat over ervaring: ik merk dat de jonge
spelers deze speelstijl relatief makkelijker oppakken dan
oudere spelers, doordat zij hieraan gewend zijn. Je zou dan
ook kunnen stellen dat zij over meer ervaring beschikken….

Werk je veel samen met de trainer van DES 1
en hoe loopt dat? Moet je bijvoorbeeld vaak een
speler afstaan aan het eerste?
Ja, we werken nauw samen en dat verloopt erg goed. De
onderlinge communicatie daarbij is essentieel en daar steken we veel energie in. Regelmatig moeten spelers door
van 2 naar 1 en dat moet ook, een belangrijk doel van het 2e
is spelers daarvoor klaar te stomen. Samen met Jeffrey Ekkelkamp steek ik daar veel energie in en we stimuleren de
ambitie van jongens om voor het 1e te gaan. Al jarenlang
is het verschil in handelingssnelheid daarbij het grootste
struikelblok. Tijdens wedstrijden en trainingen is dat dan
ook het devies: tempo, tempo, tempo!
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Eerst de jeugd, nu de senioren… Hoe zie jij de toekomst
van DES en hoe staat de jeugd ervoor?
We zijn met veel clubs in Nijverdal en dat maakt elke club
kwetsbaar. Heb je een paar mindere lichtingen, kwalitatief en kwantitatief, en ook nog eens geen goed beleid,
dan heeft dat erg vervelende consequenties. We hebben
nu dus geen JO19, heel jammer maar mijn inziens een gevolg van matig beleid vele jaren geleden. Wat gebeurd is, is
echter gebeurd. Op alle andere lichtingen zijn de basisvoorwaarden op veel gebieden echt heel goed. Er is voldoende
kwantiteit én kwaliteit en we hebben het met de materialen echt goed op orde. Waar we nu mee verder moeten is de kwaliteit van onze trainers. Ook daar zie ik heel
veel potentie. Ik heb echter heel veel geprofiteerd van de
begeleiding van mensen als Bertho van Petersen, Joost
Mensink en Marco Nijenhuis. Verder heb ik heel veel gehad aan de gevolgde cursussen. Een volgende stap is
daar meer in te investeren. Ik hoop echt dat de huidige
groep trainers in de jeugd dezelfde soort begeleiding en
cursussen krijgen die ik heb gekregen. Daar mag (moet)
DES echt nog wel een stap in maken. Ik constateer
soms te veel gelatenheid. Mooi dat er een enkel team
sterk presteert, maar die intentie zouden we met elk
elftal eigenlijk moeten hebben.

Welke toegevoegde waarde heb jij voor de
clubbladredactie?
Dat moet uiteraard blijken, haha. Het lijkt me leuk
voetbalinhoudelijk wat te gaan schrijven, een beetje
zoals in dit interview. Ik weet niet of mensen daar
op zitten te wachten, dat moet blijken, maar we zijn
nog altijd een voetbalclub ;-)
RF
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Column:

Kom in actie voor het
gras op het Malieveld!
De afgelopen maanden is er veel gebeurd en veranderd.
Dat hoef ik jou als lezer natuurlijk niet nog eens uit te leggen. De weerstand stijgt. Niet de weerstand tegen "het
virus", maar de weerstand tegen van alles. Overal is wel
een demonstratie voor op het moment, iedereen heeft
wel iets waar hij/zij het totaal niet mee eens is. De coronaregels, discriminatie, uitstootproblemen, salarissen, de
schoenen van Hugo de Jonge etc. etc. Het gras op het Malieveld heeft het niet alleen vanwege de droogte zwaar,
maar ook omdat er iedere week, wat zeg ik, meerdere keren per week wel een demonstratie is. Misschien moeten
we demonstreren voor het welzijn van het gras op het
Malieveld?
Maar positief als ik ben wil ik mij niet richten op de dingen
die we niet gemeen hebben en wil ik mij niet richten op de
dingen waar we het mee oneens zijn. Het is belangrijker
om te kijken wat we gemeen hebben, waar we het over
eens zijn en dingen die ons dichter bij elkaar brengen.
Dichterbij, maar wel op afstand. De belangrijkste overeenkomst die ik kan bedenken, die mijns inziens iedereen weer op 1 lijn kan krijgen. Door het uitstellen van het
EK-voetbal is dat helaas niet het steunen van onze ‘Oranje-jongens’. Door het uitstellen van de Olympische spelen
is dat niet het juichen voor een medaille in het Holland
Heineken House. Door het uitstellen van het Songfestival is dat niet het massaal zwaaien met een Nederlands
vlaggetje. Helaas.

Nee, het punt waarvan ik denk dat we het er allemaal
over eens zijn en dat ons weer opnieuw kan verbinden
is het volgende. De overeenkomst tussen ons allen is dat
we het op dit moment allemaal wel ergens niet mee eens
zijn. De verbinding tussen ons ligt niet in alle verschillende onderwerpen waar iedereen een andere mening over
heeft, maar in het grote geheel, de paraplu boven onze
onvrede. Jij bent het ergens niet mee eens, jouw buurman
is het ergens anders niet mee eens, jouw kameraad is het
weer anders ergens niet mee eens. Maar de verbinding
tussen jullie allen is dat jullie het allemaal ergens niet
mee eens zijn. Waarom zouden we dan tegenover elkaar
gaan staan, boos op elkaar worden, ruzie maken? Hoe tof
zou het zijn dat er 1 demonstratie is en dat je hoort:
A)
B)
A)
B)
A + B)

"Waarvoor sta jij hier te demonstreren?"
"Ik ben tegen het geluid bij het maken van een
foto met een mobiele telefoon, en jij?"
"Ik ben tegen het drinken van energiedrank in
een trein."
"Oké, samen staan we sterk. Zullen we samen
protesteren?"
"Wij zijn het oneens! Wij zijn het oneens!
Wij zijn het oneens!

Ik ben mij heel goed bewust dat wat hierboven staat onzin is. Dat het wederom een stukje is waar je geen moer
mee kan. Dat is het ook, maar als iedereen dat nou vindt…
Is dat dan punt twee weer we het over eens zijn?
PM
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