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Historie vv des
Deel 1 > 1942-1962
Na de bevrijding van Nijverdal op 10 april 1945 worden
alle leden aangespoord om op 23 april naar het huis van
G. Scholten aan de Nijkerkendijk 33 te komen. Hieraan
werd massaal gehoor gegeven. De club zou haar bestaan
weer oppakken en op 9 mei vindt de eerste Bestuursvergadering plaats.
Op 12 mei worden de eerste wedstrijden alweer gespeeld. Doordat ons eigen clublokaal ‘Hotel Hofstee’ door
het bombardement op de spoorbrug te zwaar beschadigd was, wordt er uitgeweken naar het Jeugdgebouwtje
achter ‘Bethel’. Op 28 mei speelt DES 1 tegen een team
van de Canadezen.
In het secretarieel verslag van 1942-1945 dat na de bevrijding is geschreven lezen we het volgende. De vereniging is tijdens de oorlog niet opgeheven, maar men wilde
niet meer op het veld spelen met dat vervelende bord bij
de ingang. De Bond ging hiermee niet akkoord en derhalve moesten we noodgedwongen stoppen met voetballen. De contributieheffing ging echter gewoon door.
Bij de senioren werd dit teruggebracht van 55 cent naar
15 cent en de junioren waren vrijgesteld van contributie.
In het seizoen 1945-1946 wordt weer gevoetbald onder
de vlag van de TVB. Dit is een groot succes, want een
seizoen later wordt er al een 4e klasse KNVB Oost ingevoerd. De best geklasseerde ploegen uit de TVB promoveren naar deze nieuwe klasse. Zo ook vv DES.
Doordat er in de naoorlogse jaren schaarste en armoede heerst worden er op iedere ledenvergadering gratis
schoenen toegewezen aan personen die ze zelf niet
kunnen betalen. De club betaalt dit niet zelf, maar vraagt
dit aan bij de KNVB. Telkens als ze aan iemand zijn toegewezen worden er meteen weer nieuwe aangevraagd.
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Ditzelfde systeem geldt ook voor nieuwe ballen. In de
zomer van 1946 spelen we een wedstrijd tegen het grote
Feyenoord Rotterdam. We spelen een goede wedstrijd
maar verliezen kansloos met 2-6.
In 1946 worden de eerste plannen bekend gemaakt voor
een nieuw sportpark. Besloten wordt om het nieuwe terrein zo snel mogelijk speelklaar te maken voor de competitie. De eerste wedstrijden worden al in het seizoen
1946-47 gespeeld, waarschijnlijk alleen het 1e elftal.
Kleedkamers zijn er nog niet, maar voor 20 gulden huren
we de kleedgelegenheid bij het 'oude zwembad'. Tevens
worden er dat jaar 'eigen' kleedkamers gebouwd.
Het ledenaantal is in de oorlogsjaren ongeveer gelijk
gebleven, maar direct na de bevrijding is er mede door
een aantal ledenwerfacties een enorme aanwas. In 1947
heeft v.v. DES dan al meer dan 200 leden. Tijdens een Ledenvergadering in 1947 wordt een fusie tussen v.v. DES,
Volharding en OKK besproken. Er zijn echter te weinig
leden aanwezig om hierover een beslissing te kunnen
nemen. Het bestuur schrijft alle leden een brief met de
vraag hoe ze hierover denken. Zoals iedereen inmiddels
wel weet is deze fusie niet van de grond gekomen.
Tijdens het 25-jarig jubileum wordt er door Truus Wibbelink een DES-clublied geschreven. Het wordt voor het
eerst gespeeld tijdens de revue 'Rood-Zwart…. en nog
wat'.
Ook nu is dit lied nog regelmatig te horen in onze kantine.
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In 5 jubileum-edities nemen we u mee door de historie van vv DES. In 5 delen van
20 jaar vv DES lichten we kort de hoogte- en dieptepunten van ons 100-jarig bestaan
toe. Voor een uitgebreidere historie kunt u kijken in onze digitale archiefkast op onze
website!

zwart
Laat ons lied weer klinken voor de kleuren rood en
hart
ons
in
je
plaats
een
nog
Want ze hebben altijd
DES je rijk verleden ja met helden zonder tal
Voor ons ben je altijd nog de club van Nijverdal
Waar zich D.E.S. een weg moog banen
Refrein:
Til de vlag, de strijd ontplooit,
		
nee die vlag verlaat ik nooit
		
Waar zich D.E.S. een weg moog banen
		
Altijd volgen wij haar vanen
		
Maar die vlag verlaat ik nooit
		
		D.E.S.
Als de strijd weer wordt gestreden op de voetbalwei
Staan suppor ters aangetreden netjes in de rij
Geven wij ons alle krachten tot de tijd ons stopt
Bij de poorten glorie van de kleuren rood en zwart
Waar zich D.E.S. een weg moog banen
Refrein:
Til de vlag, de strijd ontplooit,
		
nee die vlag verlaat ik nooit
		
Waar zich D.E.S. een weg moog banen
		
Altijd volgen wij haar vanen
		
Maar die vlag verlaat ik nooit
		
		D.E.S.
doet slaan
Rood zwart zijn de kleuren die ons hart weer snel
an
bovena
staat
DES
en
gebeur
Mag gebeuren, wat
vol
We zullen nimmer deserteren staan voor rood-zwart
l
bovena
staat
DES
n
bewere
Wat men elders mag
Waar zich D.E.S. een weg moog banen
Refrein:
Til de vlag, de strijd ontplooit,
		
nee die vlag verlaat ik nooit
		
Waar zich D.E.S. een weg moog banen
		
Altijd volgen wij haar vanen
		
Maar die vlag verlaat ik nooit
		
		D.E.S.
DOOR EENDR ACHT STERK
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Vanaf het seizoen 1947-1948 hebben we
rood-zwart geblokte shirts, lange mouwen,
rode kraag en 3 knopen
18 mei 1950 wordt in Nijverdal het nieuwe
Sportpark 'Erve Gagelman' aan de Duivecatelaan officieel geopend. Het huidige veld 1 bestaat dan
nog niet. Het hoofdveld van 1950 ligt ongeveer op de plek
waar nu veld 2 ligt. Niet alle wedstrijden worden op Gagelman gespeeld. Het terrein aan de Spoorstraat zal nog een
paar jaar in gebruik blijven.
Door de toename van het aantal zaterdagclubs moet de
KNVB het aantal klassen opnieuw uitbreiden. In het seizoen 1950-51 spelen we in de nieuwe 3e klasse KNVB
Oost. Dat DES 1 een goede keeper onder de lat heeft
staan is niet alleen bij DES bekend. Ook in de regio en in de
rest van Nederland is zijn naam wijd en zijd bekend. Kas
Woudsma (zie artikel verderop in deze jubileumuitgave).
In november 1951 ziet het allereerste clubblad het levenslicht. Helaas is deze eerste editie, als één van de weinigen,
niet bewaard gebleven. De tweede editie (december 1951)
is hieronder afgebeeld.

De clubbladredactie is in december 1955 helaas gedwongen te stoppen met het uitbrengen van dit cluborgaan. Er
wordt zo weinig kopij aangeleverd dat daar geen fatsoenlijk blad mee gevuld kan worden.
Vanaf het seizoen 1952-1953 wordt een trainer van formaat aangesteld. De bekende Leo Halle uit Deventer zal
tot het einde van seizoen 1957-1958 DES 1 onder zijn
hoede hebben. In zijn eerste jaar wordt DES direct kampioen van de 3e klasse.
Hotel Dalzicht fungeert vanaf 1958 als clublokaal. In 1959
wordt het 300e lid ingeschreven. Een nieuwe mijlpaal.

Vanaf het seizoen 1959-60 spelen we in een
wit shirt met rood-zwart embleem, lange
mouwen met zwarte manchetten.
De jaren 60 beginnen rumoerig. Als vereniging kun je je inschrijven voor de organisatie
van de toto. Er zijn veel voorstanders, maar evenzoveel
tegenstanders. Tijdens de ledenvergadering in april 1960
moet er worden gestemd of vv DES wil gaan deelnemen
aan de Toto. De uitslag is 30 stemmen vóór en 27 tegen.
Het voorstel wordt dus aangenomen. Nog tijdens de vergadering zegt een 7-tal leden het lidmaatschap op. Hiermee is aan de hele discussie echter nog lang geen einde
gekomen. Er dreigt een tweedeling binnen de leden en
zelfs binnen het bestuur. Het zal nog tot halverwege de
jaren zestig duren alvorens de voetbaltoto uiteindelijk
unaniem wordt aangenomen.
Eind 1960 wordt de ‘vrije’ zaterdag ingesteld. Kinderen
hoeven op zaterdag niet meer naar school en de werkenden hebben vanaf die tijd ook vrijaf op zaterdag. Hierdoor
kunnen pupillen ook voetballen en zijn er genoeg volwassenen om deze groep te begeleiden. Dit zorgt opnieuw
voor een mooie ledengroei van onze vereniging.

Vanaf het seizoen 1961-62 spelen we in een
rood shirt met zwarte kraag en een zwarte
bies rond de hals, lange mouwen met zwarte manchetten.
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eregalerij
In ons 100-jarig jubileum hebben we meer dan 150 doelpuntenmakers (gescoord in officiële wedstrijden,
competitie en beker) gehad in DES 1. Deze aantallen zijn helaas niet gebaseerd op de wedstrijden vanaf
1922, maar vanaf de seizoenen 1956-1957 en van 1960 tot en met mei 2020.
Een aantal van deze doelpuntenmakers hebben zelfs meer dan 100 doelpunten gemaakt voor DES 1.
Hieronder ziet u een overzicht van de 10 spelers die de meeste doelpunten voor DES 1 hebben gemaakt.
Voor het complete overzicht kunt u kijken op onze website www.vvdes.nl onder het kopje archiefkast.

TOP 10 DOELPUNTENMAKERS DES 1

Herman Zwiers

Rini Poelakker

1937-1962
zie ook het artikel:
Herman Zwiers: DES-icoon

97 doelpunten
1952-1968
Aantal wedstrijden: 260*
Gemiddelde: 0,37

Dick Bergman:

Harry Poorterman

118 doelpunten
1981-2000
Aantal wedstrijden: 287
Gemiddelde: 0,41

78 doelpunten
1970-1991
Aantal wedstrijden: 296
Gemiddelde: 0,26

Pieter Rozema:

Marthijn Wissink

107 doelpunten
2002-2020
Aantal wedstrijden: 358
Gemiddelde: 0,29

69 doelpunten
2004-2011
Aantal wedstrijden: 117
Gemiddelde: 0,59

Herman Mensink:

Henk Slettenhaar

106 doelpunten
1960-1977
Aantal wedstrijden: 276
Gemiddelde: 0,38

62 doelpunten
1956-1971
Aantal wedstrijden: 250*
Gemiddelde: 0,25

William Rozendom:

Jeroen Exoo

102 doelpunten
1994-2013
Aantal wedstrijden: 304
Gemiddelde: 0,33

59 doelpunten
1984-1999
Aantal wedstrijden: 235
Gemiddelde: 0,25

*Het aantal gespeelde wedstrijden van deze beide spelers zijn aannames, omdat aan het begin van hun carrière in DES 1
nog niet goed werd bijgehouden wie er allemaal speelde.
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Herman Zwiers: DES-icoon
In een jubileumeditie over de jaren 1942-1962 mag een
item over Herman Zwiers niet ontbreken. Deze befaamde
linksbuiten maakte immers al ruim vóór de Tweede Wereldoorlog zijn debuut in DES 1. Hij was pas 15 jaar oud
toen hij in 1937 kampioen werd met ons vlaggenschip
en hij stopte ruim 25 jaar later pas als eerste-elftalspeler. Gedurende deze kwart eeuw was hij een onbetwiste
basisspeler. Hij was befaamd om zijn fraaie traptechniek
en snelle rushes langs de zijlijn. Hij kon enorm hard en
zuiver schieten en wist dan ook regelmatig het net te vinden. Niet zelden deed hij dit door een cornerbal met een
inswinger tot doelpunt te promoveren. Voetbal was voor
Herman alles. Hij leefde ervoor en was enorm fanatiek.
Van zijn medespelers eiste hij dat de bal op maat aangespeeld werd. Gebeurde dit niet dan kreeg je van hem te
horen: ”Kerel waar is je maatgevoel?” Buiten het veld was
hij juist zeer rustig. Dat hij een echte voetballiefhebber
was, blijkt ook wel uit het feit dat hij tot na zijn 60ste is
blijven voetballen. Daarna werd hij een fanatieke supporter van ons eerste elftal.
Dat hij als bijna veertiger nog steeds belangrijk was, bleek
wel uit een paar krantenartikelen uit die tijd. Op 27 februari 1961 schreef dagblad Trouw over de wedstrijd tegen
Enter Vooruit: ”De Nijverdallers waren overwegend in de
aanval en brachten na 6 minuten in de tweede helft de

balans in evenwicht door een fraaie kopbal van Zwiers,
die zich ondanks zijn leeftijd, de beste van de voorhoede
toonde.” In oktober 1962 weet hij in de wedstrijd tegen
DETO zijn laatste doelpunt in DES 1 te maken. Hij is dan
bijna 40 jaar oud.

Erelijst
Herman Zwiers mag 5 maal een kampioensfeest vieren
met DES 1. Daarmee is hij onbetwist recordhouder. In de
kampioenswedstrijd van het seizoen 1948-1949 tegen
Excelsior weet Herman twee keer te scoren (eindstand
4-1). Ook in de kampioenswedstrijd tegen BCSV in 1952
wist Herman te scoren (1-3 winst). In de wedstrijden om
het Nederlands kampioenschap der zaterdagamateurs in
1953 is Herman bovendien de topschutter van DES. Hij
weet drie van de in totaal acht gescoorde DES-doelpunten op zijn naam te zetten. Helaas werden in de jaren dat
Herman speelde de statistieken nog niet zo goed bijgehouden. Daarom is het niet precies bekend hoeveel wedstrijden Herman in DES 1 heeft gespeeld en hoeveel doelpunten hij heeft gemaakt. Het archief van DES gaat uit
van ongeveer 340 wedstrijden in DES 1 en kijkend naar de
statistieken die ik heb kunnen vinden lijkt het me dat hij
toch zeker tot de selecte groep spelers behoort die meer
dan 100 doelpunten hebben gemaakt in DES 1.

1952-1953
een legendarisch seizoen
Het seizoen 1952-1953 geldt als één van de meest succesvolle seizoenen uit de historie van onze club. Het is
dan ook zeker een seizoen dat het verdient om uitgebreid bij stil te staan. DES begint het seizoen met een
nieuwe trainer. Leo Halle is de naam en dat is niet zomaar iemand. De bijnaam van Leo Halle luidt ”De leeuw
van Deventer” en dat heeft hij te danken aan zijn jaren
als doelman van Go Ahead. Met deze club weet hij in 1930
en 1933 landskampioen te worden. Bovendien speelt hij
tussen 1928 en 1937 in totaal 15 interlands voor het Nederlands elftal. Het is dus een bekende oud-international
die ons komt trainen dat seizoen. Het seizoen ervoor is
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DES kampioen geworden van de 4e klasse. Daarmee zijn
we na één seizoen weer terug in de 3e klasse (destijds de
hoogste klasse voor zaterdagamateurs). Het is niet echt
de verwachting dat we als promovendus hoge ogen zullen gooien in deze klasse. Een positie in de middenmoot
wordt realistisch geacht.

De competitiestart
De start van de competitie is uitstekend te noemen. Op
de eerste wedstrijddag staat een thuiswedstrijd gepland
tegen DOS uit Vriezenveen. De geel-zwarten worden met
7-2 aan de zegekar gebonden. Een duidelijke overwinning

die uiteraard het nodige vertrouwen geeft. De volgende
wedstrijd is uit tegen DOVO uit Veenendaal. Een hele reis
en uiteraard is de terugreis nog langer zonder punten in
de tas. Die punten gaan dan ook mee terug. Door onder
andere een hattrick van Jan Ponsteen wordt DOVO met
2-6 verslagen. Ook de volgende wedstrijden tegen DVS’33
(4-2 thuis) en Nunspeet (0-2 uit) worden gewonnen. Na
vier wedstrijden staan we dus fier aan kop en hebben we
al een voorsprong van twee punten op WHC.

De kampioenswedstrijd

Het vervolg van de competitie
DES blijft maar winnen. Apeldoorn wordt met 4-1 verslagen, de wedstrijd in Wezep tegen WHC wordt met 0-2
gewonnen en de wedstrijd tegen Genemuiden eindigt in
een 5-3 overwinning. Pas in de achtste wedstrijd wordt
er voor het eerst een punt gemorst (je kreeg destijds nog
2 punten voor een overwinning). De thuiswedstrijd tegen Sparta Enschede eindigt in een 2-2 gelijkspel. Met 17
punten uit 9 wedstrijden gaan we de winterstop in. Nummer twee DOVO heeft dan al 7 punten achterstand, maar
nog wel een wedstrijd tegoed. Na de winterstop gaat DES
door met waar het gebleven was. Winnen! De thuiswedstrijd tegen WHC wordt met 5-3 gewonnen, Nunspeet
wordt met maar liefst 6-1 verslagen en de uitwedstrijd
tegen DVS’33 eindigt in een 1-2 overwinning. Gaan we dan
ongeslagen kampioen worden? Nee, helaas. Op 28 maart
1953 is de eerste nederlaag van het seizoen een feit. Uit
wordt met 2-0 verloren van een ”enthousiast” Apeldoorn.
Blijkbaar zit het die middag niet mee, want volgens het
verslag in Tubantia ”speelde midhalf Teutelink de bal met
de hand, echter buiten het strafschopgebied, waarvoor de
scheidsrechter een strafschop toekende aan Apeldoorn”
en verderop in het verslag: ”Wel maakte DES nog een tegengoal, maar deze werd om onbegrijpelijke redenen niet
toegekend.” Hoe dan ook, de eerste nederlaag is een feit.
Gelukkig is ons eerste elftal niet echt van slag, want de
eerstvolgende wedstrijd tegen Excelsior wordt met 4-2
gewonnen. Omdat de concurrentie inmiddels op een
straatlengte achterstand staat kunnen we 4 wedstrijden
voor het einde van de competitie al kampioen worden.
Dan moet er wel in Vriezenveen gewonnen worden van
DOS.
Zoals het verslag laat zien boeken we een vrij eenvoudige
0-3 overwinning op DOS en is het kampioenschap een feit.
Hans Kottier maakt een hattrick, al wordt in een ander artikel één van de treffers op naam van Herman Zwiers gezet. Wie er ook heeft gescoord: WE ZIJN KAMPIOEN!
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1952-53: Foto gemaakt na het behalen van het kampioenschap in de 3e klasse

Staand vlnr: G.H. Scholten (elftalcommissie), Gerrit Wieldraayer, D.J. Toeters (voorzitter), Piet Calkhoven, Jan Ponsteen, Ben Teutelink, A.J. Vonkert (2e voorzitter), L. Boeve,
Hans Kottier, Herman, Zwiers, L.H.G. Halle (trainer). Gebukt vlnr: Willem Mondeel, Jo Poelakker, Kas Woudsma, Johan Spenkelink, Dieks (H.) Ekkel (grensrechter)

Leuke bijkomstigheid is dat SVVN op dezelfde dag ook
kampioen wordt van de 4e klasse door met 3-2 van DETO
te winnen. Zaterdag 18 april 1953 is dus een mooie feestdag voor Nijverdal. Advendo en het tamboercorps leveren
eerst SVVN muzikaal af bij hotel Buursink en even later
wordt DES opgewacht bij de Joncheerelaan en feestelijk begeleid naar hotel Hofstee. Als de stoet langs hotel
Buursink trekt komen de spelers van SVVN de DES-spelers feliciteren en vice versa. Beide verenigingen vieren
naar verluidt tot in de kleine uurtjes feest in hotel Buursink en hotel Hofstee.
Na de kampioenswedstrijd mogen we nog 3 wedstrijden
voetballen om de baard van de keizer. Er wordt gelijkgespeeld tegen DOVO en Genemuiden en gewonnen van
Sparta. Dat levert de volgende eindstand op:

De eindstand van het seizoen 1952-1953

De wedstrijden om het landskampioenschap
der zaterdagamateurs
Als toetje mogen we als kampioen van de 3e klasse oost,
samen met de kampioenen van de andere districten,
strijden om het kampioenschap van Nederland (zater-
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dagamateurs). Uiteraard zijn we in 1934 al eens landskampioen geworden, maar het zaterdagvoetbal is in de
daarop volgende jaren duidelijk volwassener en sterker
geworden. Een mooie eer en een unieke gelegenheid dus.
De tegenstanders in de kampioenscompetitie zijn: Quick
Boys uit Katwijk, NSVV uit Numansdorp en Huizen uit de
gelijknamige plaats. Stuk voor stuk sterke tegenstanders
uiteraard. De eerste wedstrijd is thuis tegen Huizen. We
komen nog wel op een 1-0 voorsprong door een prachtig
schot van Jan Ponsteen, maar daarna is Huizen duidelijk sterker. Kwelgeest van de middag is midvoor Slokker
van Huizen. Hij weet 3 keer te scoren en zo verliezen we
de eerste wedstrijd met 1-3. De tweede wedstrijd is ook
thuis en wel tegen de favoriet van de competitie: Quick
Boys. Volgens de verslaglegging is het van beide kanten
een teleurstellende wedstrijd. Pas diep in de tweede helft
wordt er voor het eerst gescoord. Een handsbal van Teutelink wordt bestraft met een strafschop en Quick Boys
komt op een 0-1 voorsprong. Een paar minuten later volgt
de nekslag en maken de Katwijkers de 0-2. Dat is ook de
eindstand. Gaan we dan roemloos eindigen in de kampioenscompetitie? Op 20 juni mogen we de lange reis naar
Numansdorp ondernemen. Om 9.00 ’s ochtends vertrekt
de bus voor een wedstrijd die pas om 15.00 uur begint.
De verwachting is dat de rit zo’n 4 uur duurt en als je zo
lang moet reizen, dan ben je natuurlijk wel gebrand op de
overwinning. En dat gebeurt ook:

Ons goudhaantje Hans Kottier wordt de matchwinner. Kas Woudsma
keept een dijk van een wedstrijd en de 0-1 overwinning is een feit. Een
week later krijgt NSVV de kans om revanche te nemen. Dat gebeurt
helaas ook. Kansloos verliezen we met 1-5. Herman Zwiers weet het
enige doelpunt te maken. Gelukkig krijgen we een week later de kans
om op onze beurt revanche op Huizen te nemen. Ook dat gebeurt:
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Ondanks een groot aantal afwezigen weten we de overwinning uit het vuur te slepen tegen Huizen. Cor Heerdink
en Herman Zwiers weten te scoren. De laatste wedstrijd
is in Katwijk tegen Quick Boys. Zij zijn een week eerder
al gekroond tot ”landskampioen” doordat ze van NSVV
weten te winnen en niet meer te achterhalen zijn door
de concurrentie. In Katwijk wordt het een aantrekkelijke
wedstrijd. Quick Boys scoort de 1-0, maar Herman Zwiers
weet met één van zijn befaamde inswingers de gelijkmaker te scoren uit een cornerbal. Quick Boys komt vervol-

gens op een 3-1 voorsprong, maar door doelpunten van
Kottier en Ponsteen wordt het weer gelijk. Volgens het
verslag kon de wedstrijd vervolgens alle kanten op, maar
het is uiteindelijk Quick Boys dat met 4-3 weet te winnen.
Een mooie pot voetbal om afscheid te nemen van de strijd
om het landskampioenschap. Door dit resultaat eindigt
DES op plek 3 achter kampioen Quick Boys en NSVV, maar
boven Huizen. Een mooie afsluiting van een legendarisch
seizoen.

Datum
Wedstrijd
Uitslag Doelpuntenmakers
6-6-1953
DES – Huizen
1-3
Jan Ponsteen
13-6-1953
DES – Quick Boys 0-2
20-6-1953
NSVV – DES
0-1
Hans Kottier
27-6-1953
DES – NSVV
1-5
Herman Zwiers
4-7-1953
Huizen – DES
1-2
Herman Zwiers en Cor Heerdink
11-7-1953
Quick Boys – DES 4-3
Herman Zwiers, Hans Kottier en Jan Ponsteen
De wedstrijden om het landskampioenschap der zaterdagamateurs seizoen 1952-1953

Kas Woudsma: legende van
Gagelman tot Monaco
Hij speelde interlands in Monaco, Parijs, Brussel, Antwerpen, Winterthur en Brugge. Hij was 14 jaar lang een onomstreden international, die in deze periode slechts één
interland miste door een blessure. Hij stond 20 jaar onafgebroken in het doel van dezelfde club en werd daarmee
3 keer kampioen. Nee, we hebben het hier niet over Jasper
Cillessen, Edwin van der Sar of Hans van Breukelen, maar
over onze eigen Kas Woudsma. De beste doelman die DES
ooit heeft gehad.
Wanneer we 100 jaar DES de revue laten passeren, dan
mag een artikel over Kas Woudsma uiteraard niet ontbreken. In deze jubileumgids besteden we aandacht aan
zijn carrière bij DES, het Nederlands zaterdagelftal en zijn
trainersloopbaan.

Naam: Karste (Kas) Woudsma
Geboren: 10 september 1928
Overleden: 8 juli 2003
Bijnamen: de leeuw van Nijverdal,
de tijger van Parijs, de held van Monaco
Aantal interlands Nederlands zaterdagelftal: 28
Aantal wedstrijden in DES 1: 328
(waarschijnlijk meer)
Gehuwd met: Willy
Kinderen: Wim, Harrie en Hans

Een redding van Kas Woudsma tijdens
DES-DETO (maart 1962)
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Kas Woudsma tikt stijlvol een bal over het doel tijdens de wedstrijd Nederland
– België op 25 april 1953. Ruim 7000 toeschouwers zagen het Nederlands zaterdagteam met 0-2 verliezen, maar ”doelman Woudsma voorkwam een debacle.”

De leeuw van Nijverdal
Kas Woudsma werd op 9-jarige leeftijd lid van DES. In de
jeugd speelde hij linkshalf en pas in de A-junioren kwam
hij voor het eerst op doel te staan. Blijkbaar had hij hiervoor talent en werd dit binnen de vereniging ook snel

opgemerkt, want op 17-jarige leeftijd maakte hij al zijn
debuut in het eerste elftal. Dit was te danken aan een
knieblessure van de vaste doelman Arends. In eerste instantie vonden ze Kas nog te jong om hem te vervangen,
maar toen DES in de eerstvolgende wedstrijd tegen Nunspeet 7 doelpunten tegen kreeg, werd besloten om ”die
jonge Woudsma” een kans te geven. Het seizoen 19481949 vormt het eerste sportieve hoogtepunt in de carrière van Kas. DES 1 wordt namelijk kampioen van de 4e
klasse B door Excelsior met 4-1 te verslaan. Circa 3000
toeschouwers zagen DES de titel binnenhalen. Twentsche Courant Tubantia zegt hierover: ”DES heeft in het
afgelopen seizoen zeer constant gespeeld en het kampioenschap is alleszins verdiend. Belangrijk is dat men een
voorhoede heeft die goals kan maken en dat men tevens
over een uitstekende doelverdediger beschikt.” De naam
van Kas Woudsma was in dit seizoen dus gevestigd en
de eerste oproepen voor regionale elftallen waren een
feit.

Staand vlnr: Hutman (leider), Bert Boeve, Piet Calkhoven, Klaas Wassens, Jan Ponsteen, G.J. Arends (leider/grensrechter), Klaas Dommerholt, Herman Zwiers,
J.W. Harmsen (trainer). 2e rij vlnr: G.J. van de Werfhorst, Egbert van de Broeke, Wim Podt. Gehurkt: Johan Spenkelink, Willem Mondeel, Kas Woudsma, Ep de Ruiter.

In het seizoen 1950-1951 volgt een sportief dieptepunt,
want DES degradeert naar de 4e klasse. Dit is de enige
degradatie die Kas in zijn loopbaan mee zal maken. Gelukkig weet DES het seizoen erop gelijk weer kampioen
te worden en dit kunstje weten ze het seizoen erop, onder leiding van de beroemde trainer Leo Halle, nog eens
te herhalen. Elders in deze jubileumeditie wordt uitgebreid stilgestaan bij dit succesvolle seizoen en dan vooral bij de wedstrijden om het landskampioenschap der

zaterdagamateurs. Feit is dat Kas in deze seizoenen zijn
naam als topkeeper definitief vestigde. Legendarisch is
de wedstrijd in Numansdorp tegen NSVV. DES weet hier
in de strijd om het landskampioenschap met 0-1 te winnen en Kas wordt na afloop door zowel toeschouwers
van DES als van NSVV op de schouders genomen. Wie
maakt dat nou mee, dat je door de verliezende tegenstander op de schouders van het veld wordt gedragen?
Dan moet je toch wel een legendarische doelman zijn.
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zijn generatie werd. Hij had de mentaliteit en de kwaliteit van een prof,
maar het geloof en het respect voor
zijn ouders stond een profcarrière in
de weg. Belangstelling van profclubs
is er zeker geweest. PEC en Heracles
toonden belangstelling, maar het
meest concreet was de Enschedese
profclub Rigtersbleek. Zij kwamen
met een verleidelijk bod. Ze boden
hem een huis aan, de functie van
chef in de spinnerij en een groot bedrag ineens. Kas besloot het niet te
doen. ”Op zondag voetbal ik niet. Dat
heb ik van thuis geleerd en daar heb
ik me aan gehouden.”
Verslag van de wedstrijd NSVV-DES (0-1) op 20 juni 1953

Na het succesvolle seizoen 1952-1953 blijft DES gedurende de loopbaan van Kas (tot halverwege 1965) een stabiele club op het hoogste zaterdagniveau (eerst 3e klasse
en later 2e klasse). Een kampioenschap zat er helaas niet
meer in, maar in 1959 en in 1960 zijn we er wel dichtbij.
Twee maal moeten beslissingswedstrijden eraan te pas
komen om het kampioenschap te beslissen en beide keren trekt DES helaas aan het kortste eind.

Fanatisme en geloof
Om in doelmantermen te blijven legt Kas de lat voor zichzelf en voor zijn medespelers hoog. Hij is bloedfanatiek en
laat dit tijdens trainingen en wedstrijden ook in woord en
gebaar merken. Zelf zei hij daarover: ”Ach ja, ik schreeuwde wel veel, maar daar meende ik niks van hoor…”. Dat
niet iedereen even goed om kon gaan met het fanatisme
van Kas blijkt wel uit het feit dat hij op enig moment voor
een jaar geschorst werd door het bestuur. Gelukkig werd
deze beslissing snel terug gedraaid. Rond het 40-jarig jubileum in 1962 werd de schorsing ongedaan gemaakt en
mocht Kas weer keepen. Wat ik uit de verhalen haal, is dat
Kas eigenlijk te goed en te fanatiek was voor het amateurvoetbal. Hij verlangde van zijn medespelers maximale
inzet. Zelf zei hij hierover: ”Ik kan het niet hebben als ze
zich niet volledig geven of als ze te laat komen. Je speelt in
het eerste en dat betekent dat je er alles voor moet doen.”
Of zoals hij in zijn afscheidsinterview zei: ”Ik heb mij, in
al die jaren dat ik speelde, voor de volle honderd procent
gegeven. Nog nooit sloeg ik een training over, geen enkele
keer kwam ik te laat, noch op de clubtraining, noch op de
bondstraining. Diezelfde instelling verwacht ik van iedere
sportman: alles of niets. Ik ergerde mij eraan als het bij
een ander niet alles was.” Deze instelling heeft ervoor gezorgd dat Kas Woudsma de beste amateurdoelman van
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Het Nederlands zaterdagelftal
Het Nederlands zaterdagelftal was, de naam zegt het al,
het nationale elftal voor amateurvoetballers uit het zaterdagvoetbal. De eerste interland werd gespeeld in 1947
en de laatste in 1971. Gedurende deze periode speelde
het Nederlands zaterdagelftal in totaal 50 interlands. Van
deze 50 interlands heeft Kas Woudsma er 28 onder de lat
gestaan. Daarmee is hij net geen recordinternational. Die
eer is voor Jan Nieuwstraten van Zwart-Wit’28 uit Rotterdam. Hij speelde 30 interlands. Kas Woudsma is de enige
DES-speler die interlands voor het Nederlands zaterdagelftal heeft gespeeld. Hans Kottier was er in 1953 wel
dichtbij. Hij viel vlak voor de interland tegen Frankrijk af.
Hofleveranciers van het Nederlands zaterdagelftal waren clubs als Quick Boys Katwijk, IJsselmeervogels, DOVO,
Huizen en het al eerder genoemde Zwart-Wit’28. Met uitzondering van die laatste club zijn dit allemaal verenigingen die nog in de top van het hedendaagse amateurvoetbal actief zijn. Het Nederlands zaterdagelftal speelde in
de eerste jaren alleen interlands tegen België. Vanaf 1953
kwamen hier interlands tegen Frankrijk bij en werd er een
jaarlijks drielandentoernooi georganiseerd (de Coupe Fernand Canelle). In 1963 werd er twee keer tegen het Olympisch elftal van Zwitserland gespeeld en vanaf 1964 ook
tegen Saarland (een regio van Duitsland). Het Nederlands
zaterdagelftal beschikte over goede, professionele trainers als Karel Kaufman en Evert Sterk. Keeperstraining
kreeg Kas van Jan Zwartkruis, die later zelfs nog bondscoach van het Nederlands elftal werd.

Het debuut tegen België
Twee jaar na het debuut van Kas in DES 1 volgde al de
eerste selectietraining voor het Nederlands zaterdagelftal. Kas was toen nog maar 19 jaar en in eerste instantie

vonden ze hem ook hier nog te jong. Hij moest nog twee
jaar geduld hebben. Op 18 mei 1950 mag hij, op 21-jarige
leeftijd, zijn debuut maken in Brugge tegen België. Hij zou
deze plek gedurende 14 jaar niet meer afstaan. Slechts
éénmaal moest hij een interland in deze periode afzeggen vanwege een blessure (in mei 1956 tegen België).
Over zijn debuut tegen België zei Kas’ moeder overigens:
”Ik heb je nog nooit zo wit gezien als bij het Wilhelmus.”
Blijkbaar was er dus toch wel sprake van enige spanning
bij Kas, maar ondanks dat het Nederlands zaterdagelftal
met 3-1 verloor van de Belgen was er toch sprake van een
succesvol debuut.

daine Monaco maakte nog meer indruk. Zo mocht Kas
meetrainen met de profs van AS Monaco en mocht hij
als aanvoerder de spelers voorstellen aan prins Rainier
van Monaco en diens vrouw prinses Gracia (de beroemde Amerikaanse actrice Grace Kelly). Een unieke ervaring,
want wie kan er nou zeggen ooit de handen te hebben
geschud van dit wereldberoemde koninklijke paar.

Het stadion van AS Monaco

18 mei 1950: debuut van Kas Woudsma in het stadion van Cercle Brugge.

De tijger van Parijs
Eén van de bijnamen van Kas is
”de tijger van Parijs”. Deze bijnaam heeft hij te danken aan de
interland tegen Frankrijk op 30
mei 1953. Deze interland wist het
Nederlands zaterdagelftal met 1-2
te winnen. Dagblad Trouw had het
over ”een levendige ontmoeting in
Parijs” en ”victorie dankzij moed
en strijdlust”. In hetzelfde artikel
wordt Kas ”de tijger van Parijs” genoemd vanwege zijn
goede spel. Blijkbaar droeg Kas die wedstrijd een geel
getinte trui en dit bracht Trouw tot het volgende citaat:
”Onze doelman heeft voortreffelijk gespeeld en was gelijk
een gele bal wol als hij resoluut in de schermutselingen
dook…” Met zowel zijn outfit als zijn spel leek hij die wedstrijd dus op een tijger.

Prins Rainier en prinses Gracia van Monaco

De wedstrijd in Monaco ging kansloos verloren, maar dat
lag niet aan Kas. Zoals onderstaand verslag uit Trouw laat
zien faalde de voorhoede en was doelman Woudsma de
uitblinker. Het veld in Monaco was overigens erg slecht
en keihard. Dit zorgde voor bloedende knieën bij Kas die
gedurende de wedstrijd enkele malen verzorgd moesten
worden. Een mooie anekdote is dat het stadion van Monaco blijkbaar grensde aan de dierentuin en dat als de bal
over het doel werd geschoten de leeuwen begonnen te
brullen.

De held van Monaco
De beste herinneringen bewaarde Kas aan de trip naar
Monaco in april 1957. De interland tegen Frankrijk ging
weliswaar met 2-0 verloren, maar de reis maakte een
onuitwisbare indruk. Zo werd er voor het eerst gevlogen
en wel met het legendarische vliegtuig ”The Flying Dutchman”. De landing op het vliegveld van Nice was al bijzonder aangezien de landingsbaan zo ongeveer aan de
Middellandse zee grenst, maar het verblijf in het mon-

Kas in Monaco
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Telegraaf 23 april 1957: ”In alle onderdelen waren de Fransen superieur, met uitzondering van doelman Woudsma,
die een voortreffelijke wedstrijd speelde.”
Algemeen Dagblad 23 april 1957: ”Doelman voorkwam grotere cijfers”. ”Keeper Woudsma was de enige uitblinker.”

De interlands tegen Zwitserland
Zoals gemeld speelde het Nederlands zaterdagelftal in
1963 twee interlands tegen Zwitserland. Dit was beide
keren tegen het Olympisch elftal van Zwitserland, dat zich

probeerde te kwalificeren voor de Olympische Spelen van
1964 in Tokio. Het team van Zwitserland werd hoog aangeschreven en de verwachting was dan ook dat ze een
maatje te groot zouden zijn voor het Nederlands zaterdagelftal. Niettemin wisten ze ongeslagen te blijven tegen de Zwitsers. De uitwedstrijd in Winterthur werd met
2-2 gelijkgespeeld. Kas beschouwde dit als zijn mooiste
wedstrijd in het Nederlands zaterdagelftal. In Trouw kreeg
hij wederom lovende kritieken getuige de kop: ”Woudsma
excelleerde bij zaterdaginterland.”

Mooiste wedstrijd: Zwitserland – Nederland in Winterthur (1 mei 1963). Ruim 4000 toeschouwers zagen een goed spelend Nederlands zaterdagelftal
en een excellerende Kas Woudsma.
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In oktober 1963 werd de returnwedstrijd tegen de Zwitsers gespeeld in het Cambuurstadion te Leeuwarden.
Ruim 6000 toeschouwers zagen het debuut van een jonge
Henk Kiel (de vader van Mark) in het Nederlands zaterdagelftal en interland nummer 26 voor Kas Woudsma. Henk
Kiel luisterde zijn debuut op met de openingstreffer. Het
Nederlands zaterdagelftal wist deze wedstrijd met 4-3 te

winnen. Overigens werd Kas een maand voor deze interland door DES gehuldigd voor het spelen van zijn 25ste
interland. Tubantia schreef hierover: ”Waarnemend voorzitter Pekkeriet bood Woudsma onder daverend applaus
van de leden een tweetal boeken aan, een geste die door
Woudsma bijzonder op prijs werd gesteld, zoals bleek uit
zijn dankwoorden.”

Foto na afloop van Nederland – Zwitserland (4-3) op 2 oktober 1963 (gehurkt in het midden Henk Kiel, de vader van Mark).

Na zijn spelerscarrière
Op 9 mei 1964 speelt Kas zijn laatste interland tegen België en ongeveer een jaar later is ook zijn laatste competitiewedstrijd in DES 1 een feit. In beide gevallen had Kas nog wel langer doorgewild, maar hij was inmiddels 37 jaar en de jeugd
begon aan de poort te rammelen. Fanatiek als hij was kon Kas er slecht mee leven dat hij werd gepasseerd. De relatie
met (het bestuur van) DES werd ook nooit meer de oude, maar de band met zijn oude voetbalmaten bleef sterk. Hans
Kottier was een goede vriend en
kwam onder andere de sinterklaasavonden bij de familie Woudsma opluisteren. Ben
van der Velde en Rini Poelakker kwamen regelmatig langs
en zeker ook Henk Slettenhaar.
Ook met zijn voetbalmaten uit
het Nederlands zaterdagelftal
bleef hij contact houden. Met
name Gerrit Kerkdijk van Sparta
Enschede en Harm van Dalfzen
van Genemuiden waren goede
voetbalvrienden.
Kas Woudsma (grijze jas en pet) met zijn oude voetbalmaten tijdens het 75-jarig jubileum van DES in 1997
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Kas stortte zich na zijn carrière op het trainersvak en werd
hoofdtrainer bij SVVN, Vesos, Daarle en Hulzense Boys.
Het langst is hij echter trainer bij De Zweef. Maar liefst 12
jaar lang is hij hier jeugdtrainer en legt hij de basis voor
een succesvolle generatie voetballers die medio jaren 80
zelfs de hoofdklasse weet te bereiken. ”Nooit opgeven; altijd doorgaan en vechten tot je erbij neer valt” dat bracht
Kas de jeugd van De Zweef bij. Een mentaliteit die hij zelf
als speler altijd had en die hij dus over wist te brengen op
de jeugd. Bij De Zweef had hij het enorm naar zijn zin. Door
gezondheidsproblemen moest hij in 1986 helaas stoppen
met het trainersvak. Als waardering werd hij benoemd tot
lid van verdienste van De Zweef en werd er jaarlijks het
Kas Woudsma jeugdvoetbaltoernooi georganiseerd.

dag. Ook de zonen Harrie en Hans konden goed voetballen. Zij hebben jarenlang in het eerste elftal van Hulzense
Boys gespeeld. De voetbalgenen zijn ook doorgegeven
aan kleinzoon Lars, die inmiddels al een aantal jaren het
rood-zwarte tricot van DES draagt. Daarmee is er weer
een Woudsma bij DES en dat is natuurlijk mooi. Voetbal
bleef altijd een belangrijke rol spelen in het leven van Kas,
ook toen zijn gezondheid achteruit ging. Uiteindelijk overlijdt Kas op 8 juli 2003, maar zijn legende leeft voort.

Familieman Kas met zonen Wim en Harrie en echtgenote Willy

Kas Woudsma als trainer bij De Zweef

Buiten het voetbal
Zoals gemeld speelde het geloof een belangrijke rol in het
leven van Kas. Hij was naast de voetbal ook voorzitter van
het zangkoor van de Vrij Evangelische Kerk. Ook hield hij
erg van vissen en uiteraard van het volgen van de voetbalwedstrijden van zijn zonen Wim, Harrie en Hans. Zoon
Wim wist het betaalde voetbal te halen en heeft jarenlang
voor Go Ahead Eagles gevoetbald. Kas gunde, in tegenstelling tot zichzelf, zijn zoon een profcarrière. Hij ging ook
regelmatig kijken in de Adelaarshorst, maar nooit op zon-
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Zaterdag 10 april 1965. Degradatiekandidaat DES speelt voor ruim 3000
toeschouwers met 1-1 gelijk tegen koploper Excelsior. Dit dankzij een
uitblinkende Kas Woudsma. Uiteindelijk bleek dit het laatste seizoen
van Woudsma in DES 1 te zijn.

Jubileumshirt 100 jaar vv DES

Binnenkort verkrijgbaar via de webshop! Houd onze website en sociale mediakanalen in de gaten.
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Jubileumkalender 2022
De jubileumcommissie heeft samen met de A-com en de supportersvereniging een jubileumkalender opgesteld.
Het hele jaar door worden er naast de activiteiten die normaal ook plaatsvinden diverse jubileumactiviteiten
georganiseerd. De activiteiten die we normaal ook organiseren zullen een speciaal ‘jubileum’ tintje krijgen.
In de week van 23 september t/m 1 oktober is de jubileum-feestweek! Hou deze data dus vrij in je agenda.
Op de website staat altijd de meest actuele versie.
APRIL

zaterdag 23 april

Vrijwilligersavond

MEI

zaterdag 7 mei

DES-SVVN derby i.cm. een sponsoractiviteit

		

JUNI

JULI

feestweek

SEPTEMBER
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en afterparty m.m.v. Zwarte Jannes

donderdag 26 mei

Historische DES wandeling

donderdag 16 juni

Jubileumveiling

zaterdag 18 juni

Familiedag

vrijdag 1 juli

Nacht van Gagelman (pupillen)

zaterdag 2 juli

Pupillenuitje

zaterdag 2 juli

Voetbal City (junioren)

zaterdag 9 september

Seizoensopening (open dag)

zaterdag 16 september

Sponsorloop

donderdag 22 september

Klaverjasavond

vrijdag 23 september

Mini-Playbackshow

zaterdag 24 september

Aftrap van het seizoen, Super Saturday, Playbackshow

maandag 26 september

n.n.b.

dinsdag 27 september

n.n.b.

woensdag 28 september

Jeugdactiviteit

woensdag 28 september

Amusementsavond m.m.v. FC De Rebellen

donderdag 29 september

Reünie

vrijdag 30 september

Jubileumreceptie

zaterdag 1 oktober

Afsluitend jubileumfeest

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

n.n.b.

Oktoberfest

n.n.b.

Twentse Voetbalquiz

n.n.b.

Speciaal bieravond (mannen)

n.n.b.

Wijnavond (vrouwen)

vrijdag 25 november

Sinterklaasfeest

zaterdag 17 december

Wildvleesfeest

n.n.b.

Shoarmatoernooi

n.n.b.

Klaverjasmarathon
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