




Met het aantreden van Dennis Bosch (die officieel aantreedt met de 
ledenvergadering van oktober, red.) krijgt v.v. Den Ham haar vijfde 
voorzitter in de roemruchte geschiedenis van 70 jaar. Zijn voorganger 
Joop Kleinnijenhuis stond 18 jaar aan het roer en zat in totaal 28 jaar 
in het bestuur. En de man daarvoor, Jan Bakker, heeft de club  
33 jaar geleid. “Ik wil nu niet voorspellen of ik ook zulke cijfers ga 
schrijven”, zegt Dennis Bosch. “De toekomst zal het leren.” Hoe het 
ook zij, de wisseling van Dennis naar Joop is wel een bijzondere. 
Alleen al, omdat Joop de schoonvader is van Dennis. Toeval of niet, 
maar Dennis kwam in januari 2002 in het bestuur en in april kreeg hij 
verkering met Margot, de dochter van Joop. “Maar dat Dennis mij 
zou opvolgen was wat mij betreft geen familieonderonsje. We heb-
ben er in het negenkoppige bestuur goed over gesproken.  
Iedereen vindt hem de beste kandidaat.”

Kennis en kunde
Natuurlijk wordt er door beide heren op zondagmorgen bij de koffie 
veel over de voetbal gesproken. “En dan zijn we het zeker niet altijd 
met elkaar eens. Maar we kunnen het ook heel goed scheiden”, 
zegt Joop. “We gaan elk jaar wel een keer met elkaar op vakantie. 
Gelukkig nemen we v.v. Den Ham dan niet mee in de koffer”, aldus 
Joop, die telkens op zijn telefoon kijkt. “Ja, ze kunnen me nog  
bellen, want we zitten midden in de verbouwing van het sportpark. 
Daar mogen ze mij inderdaad ’s nachts nog voor wakker maken. 
Projecten aansturen is echt mijn ding geweest in mijn voorzitterstijd. 
En die kennis van de afgelopen jaren wil ik ook graag beschikbaar 
blijven stellen aan de club. Wat dat betreft zijn ze nog niet van mij af.” 

Bestuurstafel
“De leden hebben er soms geen weet van, maar het voetbaltechni-
sche deel van het eerste is maar een heel klein onderdeel van wat 
er op de bestuurstafel allemaal ter sprake komt”, zegt Dennis. “We 
praten veel over de invulling van het kader. Maar ook over hoe we 
het geheel in balans houden, nu je ziet dat de aanwas van nieuwe 
leden de komende jaren toch minder wordt. We hebben het over de 
financiële kant van onze club. En over de inzet van vele vrijwilligers, 
allemaal met hun eigen kwaliteiten, want dat is de basis van alles.  
In de afgelopen weken heb je ook weer kunnen zien hoe vrijwilligers 
de schouders eronder zetten voor ons mooie sportpark. Er werden 
met warme dagen zelfs tropenroosters gedraaid om de planning te 
halen. Maar vergeet ook niet al die mensen in commissies en bij elf-
tallen, die zich tijdens het seizoen elke week inzetten om jeugdspe-
lers en senioren te kunnen laten genieten.” 

Sportieve ambitie
Terwijl Joop vooral letterlijk een bouwer is geweest, wil Dennis de 
sportieve ambitie van de club weer meer aandacht geven. “Niet dat 
ik me rechtstreeks met het technische beleid ga bemoeien, maar ik 
wil meer tijd investeren in thema’s als ‘voetbalontwikkeling’, ‘train de 
trainers’ en ‘voetbalplezier’. Ook vind ik het heel belangrijk om het 
‘wij-gevoel’ verder te versterken en te bewaren. En natuurlijk wil ik 
samen met alle anderen het testament van Joop, een fantastische 
accommodatie, op orde houden.” Over het antwoord op de vraag 
wat zijn moeilijkste opgave wordt, hoeft Dennis niet lang na te den-
ken: “Joop was altijd ontzettend fanatiek langs de lijn, maar wist  
dat vanuit zijn voorbeeldfunctie heel goed onder controle te houden. 
Dat wordt voor mij nog een uitdagende opgave.”

De accommodatie is nu nagenoeg klaar. Het zo gewenste fietspad gaat er komen. Kortom, een 
gespreid bedje voor de nieuwbakken voorzitter Dennis Bosch (40). “In ieder geval een uitgelezen 
moment om het stokje over te dragen”, zegt de scheidende man Joop Kleinnijenhuis (63). Hij is trots 
op de manier waarop sportpark de Rohorst er nu bij ligt. Daar heeft zijn opvolger in ieder geval niet 
direct zorgen over. Of er met de komst van Dennis grote veranderingen op stapel staan? “Natuurlijk 
zal ik ook weer eigen accenten leggen. Maar samen maken we de club, dat is al 70 jaar zo.”

Nieuwe voorzitter?

Het blijft in de familie!

Lees verder op de volgende pagina >>

Door Marcel van Dijk
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Een enthousiast team van schrijvers, foto-

grafen en eindredacteuren heeft ook dit jaar 

weer voor een strak geheel gezorgd. Een 

extra motivatie dit seizoen om de lovende 

kritieken van de afgelopen twee edities 

kracht bij te zetten. De vorige twee uitgaven 

gooiden landelijk hoge ogen. Eervol tweede 

worden en een eervolle vermelding ontvan-

gen geeft ons wederom een extra boost om 

alle registers open te trekken. Het is voor de 

redactie een inkoppertje, want de voetbal-

vereniging bruist en leeft als nooit tevoren. 

Wat er in de afgelopen maanden is gebeurd 

en de komende periode nog op de planning 

staat, is bijna met geen pen te beschrijven. 

Wat een aanblik, wat een verandering, wat 

een mooi complex. We komen superlatieven 

te kort om het hoofdveld van v.v. Den Ham 

te beschrijven. Het is een prachtig plaatje.

Zoals u van ons mag verwachten hebben 

we een hernieuwde poging gedaan om de 

club in haar volle glorie te tonen. Traditioneel 

komt het afgelopen jaar nog in sneltrein-

vaart voorbij, nemen we u mee naar de 

hoofdpersoon van de legendarische derby 

uit 1965, laten we u alvast ruiken aan de 

voorzitterswissel, tonen we de historie van 

de snertwedstrijd, wordt het antidrugsbeleid 

duidelijk gemaakt en wordt het succes van 

de Dennis Demmers Voetbalmania in woord 

en beeld getoond. In deze editie beste-

den we tevens aandacht aan de interne 

F-competitie, laten we de veelzijdigheid van 

trainer Davy Eustacia zien, praat Johan Bos 

over zijn bijzondere damesgevoel, laten we 

het enthousiasme van onze verzorgingstak 

zien en de bijzondere grensrechterwissel bij 

het vlaggenschip. De parel van de Rohorst 

neemt op gepaste wijze afscheid, de 

Veldkampjes tonen hun voetbalgekte, pech-

vogels steken we een hart onder de riem, 

unieke supporters zetten we in het zonnetje 

en de mooiste plaatjes vanaf ons sportpark 

komen aan u voorbij. Een breed scala aan 

onderwerpen en personen laten de club in 

haar totaliteit zien. Sportpark de Rohorst: 

het bruisend centrum van Den Ham.

Veel leesplezier en een sportief,  

fantastisch voetbalseizoen toegewenst!

Redactionele aftrap

Voor u ligt de zestiende 
editie van onze jaarlijkse 
Presentatiegids. Met deze 
seizoensopener proberen we u 
een kijkje te geven in wat onze 
club allemaal te bieden heeft. 

De doelen van Dennis 

•  Voetbaltechnisch verenigingsbreed beter worden.  

Budget vrijmaken voor opleidingen voor trainers en leiders.

•  Het ‘wij-gevoel’ binnen de club versterken en de verbondenheid  

met het dorp verder uitbouwen. Er ligt nu een sterke basis om  

op voort te borduren.

•  Meer sturen op vooraf vastgestelde budgetten en mensen  

binnen de vereniging meer verantwoordelijkheid geven.

•  Onze rol als begeleider van jonge mensen nog meer versterken.  

We hebben al heel wat maatschappelijke thema’s opgepakt,  

zoals pesten en drugs. Maar ook het aanstellen van vertrouwens-

personen. Ik wil dat ouders kunnen zeggen:  

naar die club kun je je kind prima toesturen. 

• Doorgaan op de ingeslagen weg, met eigen accenten.

De jaren van Joop

•  Mooiste herinnering? Het kampioenschap in 1997 en daardoor  

de promotie naar de 1e klasse en direct daarna het behalen  

van de 1e periodetitel uit bij IJVV.

•  Trots op ons fantastische vrijwilligerskorps,  

waarmee we mooie projecten konden uitvoeren.

•  Het predicaat ‘Groenste vereniging van Nederland’ vind ik  

echt winst voor de toekomst. Met ledverlichting langs het veld,  

de biomassakachel en zonnepanelen (in samenwerking  

met de Hammer bevolking) op het dak, zijn we een  

voorbeeld voor clubs in heel het land.

•  De samenwerking tussen de zes verenigingen in Twenterand  

is hechter geworden. Daardoor hebben wij de politiek  

kunnen overtuigen en hebben we nu als eerste club  

kunstgras op het hoofdveld. 

<< Vervolg vorige pagina 



06 Jeroen Niks
“Ik heb zelf al diep in de spiegel gekeken. 

Vanaf de eerste wedstrijd moet het echt 

gaan gebeuren.”

16 Johan Bos
Niet alleen de voetbalprestaties hebben hem 

naar Den Ham getrokken, ook de vereniging 

en de gemeenschap zijn belangrijk.

26 Gerjan Ekkel
“Wat het fluiten nog wel eens lastig  

kan maken, zijn de grensrechters.”

28 Jan-Peter Jonkman
“We eindigden met drie ploegen op de 

eerste plek.”

31 Loes Ottens
“Ik vind hersteltraining mooi om te doen, 

maar senioren begeleiden ook. Ik heb niks 

dan respect voor de ouderen.”

32 Robin Bergins
“Op dat moment ging ik er nog vanuit dat 
het om een rol op de achtergrond zou 
gaan. Maar ik kreeg meteen de hoofdrol!”

34 Wilco & Jan
“We geven twee keer in de week training 
aan de spelers en ‘s zaterdags staan we 

samen op het veld.” 

38 David & Thim
Twee zeventienjarige talenten worden 
begeleid in de Talentenpool.

40 Roelof & Justen
“Nee, de taak van assistent-scheidsrechter 
is niet iets waar je naar solliciteert. Je wordt 

ervoor gevraagd.”

46 Jurgen & Erwin
“Wat voor ‘ervaren ouders’ vanzelf-

sprekend is, is dat niet altijd voor  

nieuw komers.”

47 Familie Veldkamp
Helemaal voetbalgek.

56 Henk Schooten
“De jongens daagden elkaar  

wel een beetje uit.”

Omslagfoto
Op de cover staan de B-junioren  

Mart Bonte (links) en Luc Rigault
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Clubgegevens
v.v. Den Ham
Opgericht

 1 augustus 1946

Clubkleuren

 Shirt: Wit

 Broek: Blauw

 Sokken: Blauw

Secretariaat

 v.v. Den Ham

 T.a.v. dhr. T. Timmerman

 Postbus 55

 7683 ZH Den Ham

 Tel: 0546-672822

 secretaris@vvdenham.nl 

Accommodatie

 Sportpark de Rohorst

 De Rohorst 1a

 7683 PE Den Ham

 tel: 0546-671666

 www.vvdenham.nl

E-mailadressen besturen en commissies

Hoofdbestuur:  
 hetbestuur@vvdenham.nl

Jeugdbestuur:  
 jeugdbestuur@vvdenham.nl

Supportersvereniging:  
 sv@vvdenham.nl

Activiteitencommissie:  
 ac@vvdenham.nl

Public Relations:  
 pr@vvdenham.nl

Scheidsrechterscommissie: 
 scheidsrechters@vvdenham.nl

Sponsorcommissie:  
 sc@vvdenham.nl

Technische Commissie: 
 tc@vvdenham.nl

Kantinecommissie: 
 kantinecommissie@vvdenham.nl

Materiaalcommissie: 
 materiaalcommissie@vvdenham.nl

Scoutingscommissie: 
 scoutingscommissie@vvdenham.nl

Wedstrijdsecretariaat

Senioren: 
  Alco Braakman,  

braakman.ae@gmail.com

Junioren: 
  Michiel van Haarst,  

familievanhaarst@caiway.nl

Pupillen: 
  Rogier Kolkman,  

rgrkolkman@gmail.com

Voetbalvereniging Den Ham telt momenteel ongeveer 900 
leden en draagt sinds november 2012 de titel ‘groenste 
sportvereniging van Nederland’. De club neemt met een 
achttal seniorenelftallen deel aan de competitie, alsmede 
met twee vrouwenelftallen, negen juniorenelftallen, vijf-
tien pupillenteams en vijf meidenteams. Verder heeft het 
een 35+-, 45+- en een vrouwenrecreantenteam en spelen 
de jongste F-spelers in een interne competitie. De Hammer 
beloftenelftallen bestaan uit: O.12, O.14, O.16 en O.21.

Als thuisbasis fungeert sportpark de Rohorst in Den Ham. Op deze accommodatie 

heeft de vereniging de beschikking over een fraai clubhuis, dat door de leden en 

supporters in eigen beheer is gerealiseerd. Het complex omvat verder een tweetal 

natuurgrasvelden, twee multifunctionele kunstgrasvelden, een ‘pannaveldje’ en een 

pupillenveld, dat als wedstrijd- en trainingsveld wordt gebruikt. Op het oude trainingsveld 

komt in 2016 een geheel nieuw natuurgrasveld.

Basiswaarden
Als club hebben we een aantal principes die we erg belangrijk vinden om na te streven. 

Deze principes of basiswaarden gelden als richtlijn voor alles wat we binnen onze 

vereniging doen. Ze vormen de pijlers waarop de vereniging functioneert en zijn een 

belangrijk middel voor ons dagelijks handelen. 

Die basiswaarden zijn: 
 PLEZIER 

 RESPECT 

 VERANTWOORDELIJKHEID 

 ONTWIKKELING EN PRESTEREN NAAR VERMOGEN 

 BETROKKENHEID 

 SPORTIVITEIT 

  
Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen. Dus voor alle leden, leiders, 

trainers, bestuursleden, ouders, verzorgers, toeschouwers, et cetera.

v.v. Den Ham wil graag nu en in  
de toekomst een aantrekkelijke  

en bruisende club blijven!

Specifieke informatie 
v.v. Den Ham
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Het bestuur  
Achterste rij v.l.n.r.:
• Jan Dubbink
• Theo Timmerman
• Ronny Drost
• Dennis Bosch
• Joop Kleinnijenhuis

Voorste rij v.l.n.r.:
• Mannes Poel
• Alco Braakman
• Aart ter Harmsel
• Jan Bosch

Winnaar van 
de Nuon Club 
Competitie 2015 
Op zaterdag 30 mei vond de prijsuitreiking van de NUON 

clubcompetitie plaats. Toine van Peperstraten overhan-

digde de waardevolle geldcheque aan de dolblije voorzitter 

Joop Kleinnijenhuis. Als een van de negen winnaars kreeg 

de Hammer voetbalclub het maximale bedrag van maar 

liefst € 10.000. Het prima energieplan van de voetbalclub 

kreeg zo een vorstelijke beloning.





Seizoen 2015-2016 is voor Jeroen 
Niks in meerdere opzichten het jaar 

van de waarheid. “Rond de eerste 
wedstrijden word ik vader van een 

dochter”, straalt de hoofdtrainer 
van het Hammer vlaggenschip. 

“Maar ook in sportief opzicht moet 
het een hoogtepunt worden. Het 

is natuurlijk mooi als je met elkaar 
constateert dat we de afgelopen 

twee seizoenen voetballend 
veel beter zijn geworden. Maar 

uiteindelijk gaat het toch  
om het resultaat. Ik heb zelf al  

diep in de spiegel gekeken.  
Vanaf de eerste wedstrijd moet  

het echt gaan gebeuren.”

Door Marcel van Dijk

De trouwe supportersploeg krijgt komend seizoen dus versterking. “Met een mini,  
die misschien wel het hardste schreeuwt”, lacht de aankomend trotse vader.  
“We hebben een dochter gekregen en dat vind ik fantastisch. En ik weet bijna zeker dat 
die straks vanuit de kinderwagen, samen met haar moeder, Den Ham 1 aanmoedigt.” 
‘Mevrouw Niks’ is regelmatig op de Rohorst te vinden, maar vooral zijn ouders slaan 
vrijwel geen wedstrijd over. “Mijn vader heeft mij het voetbal met de paplepel ingegoten. 
We hadden thuis geel bloed (Dos’37, red.), maar mijn ouders tegenwoordig wel met 
een klein blauwwit randje”, aldus Niks, die een compliment wil maken aan de trouwe 
supportersgroep. “Die zijn ons altijd blijven steunen, ondanks het feit dat de afgelopen 
twee seizoenen ronduit teleurstellend zijn uitgepakt.” 

Ambassadeurs
Samen met zijn assistent John Brakert staat Jeroen Niks opnieuw voor een mooie 
uitdaging. “Als duo matchen we heel goed. Hoewel ik eindverantwoordelijk ben,  
durf ik rustig te stellen dat John en ik de klus samen klaren. Volgens de hoofdtrainer 
moet ‘zijn’ Den Ham de gezonde ambitie hebben om uiteindelijk Vroomshoop en Enter 
achterna te gaan. “En dat moet gezien de kwaliteiten van de selectie ook kunnen.  
We hebben op Robin Bergins na, die gestopt is, geen wijzigingen in het team. En we 
krijgen zelfs versterking van buiten gekregen. Als het om techniek en tactiek gaat zijn we 
gegroeid en staan we ons mannetje. Maar mentaal en fysiek moet het beter. Elk individu 
heeft daarin zijn eigen benadering nodig om het beste uit zichzelf te halen. Maar ik wil op 
het veld weer die absolute winnaarsmentaliteit zien. Niet alleen leuk tegen een bal aan 
schoppen. Nee, samen zijn we ambassadeurs van Den Ham.” 

Resultaat telt
Volgens Jeroen Niks mag het gewoon niet meer gebeuren dat er in één seizoen  
zes wedstrijden met één doelpunt verschil wordt verloren. En dat in twee seizoenen 
110 doelpunten tegen worden genoteerd. “Dat mogen er komend seizoen absoluut 
niet meer zijn dan 40. Dat vraagt ook iets van onze organisatie op het veld. We moeten 
het verdedigend beter voor elkaar hebben. En we moeten tegelijkertijd zakelijker en 
realistischer spelen. Veel meer gericht op wat er op het scorebord staat. Desnoods met 
wat minder fraai spel. Bij een 1-0 voorsprong kan het heel verstandig zijn om de zaak 
helemaal dicht te gooien, in plaats van dat je toch op zoek gaat naar de mogelijkheden 
voor een doelpunt erbij.” Discipline is wat Niks betreft ook een item waar hij nog meer 
aandacht aan wil besteden. 

Corebusiness
Ook komend seizoen rijdt Niks elke zaterdag met hetzelfde cd’tje ‘kaboemmuziek’  
weer naar Den Ham. “Die nummers heb ik al sinds ik zelf nog actief voetballer was. 
Bijgeloof? Ik vind het gewoon een plezierige manier om in de goede mood te komen.”  
De Rijssenaar geniet van de sfeer bij de club. “Prachtig ook, al die jeugd. Die jongens 
zien dat, als ze extra hun best doen, er een reële kans bestaat dat ze mee mogen spelen 
in het vlaggenschip van de vereniging.” Niks vindt het een goede zaak dat de focus weer 
wordt verlegd van gezelligheid naar prestatie. “Want in mijn visie is het spelletje voetbal 
de corebusiness van een vereniging. Zeker, gezelligheid hoort daarbij, maar kan niet de 
belangrijkste drijfveer zijn.” 

Seizoen van de waarheid voor Jeroen Niks
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“Ik wil een absolute 
 winnaars

mentaliteit zien”

“We moeten 

het verdedigend 

beter voor  

elkaar hebben!”
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Vooruitblikken
op het nieuwe seizoen

Een nieuw seizoen: nieuwe ronde, nieuwe kansen. In de voorgaande edities keek een aantal hoofd-
selectieteams vooruit op het komende seizoen. Dit jaar gooien we het roer om en we polsen diverse 

‘lagere’ teams binnen de vereniging wat de verwachtingen zijn voor seizoen 2015/2016.

Den Ham E6
Met een team dat op twee spelers na volledig is overgegaan vanuit de F2 wil Den Ham E6 

als eerstejaars E-pupillenteam de stijgende lijn van de tweede seizoenshelft van het afgelopen 

jaargang voortzetten. “E6 hoopt het verlies van Dain en Rik goed op te vangen met het aan-

trekken van Robbin, Thijs en Chiel. We beschikken over een mix van een goede keeper, ster-

ke verdediging, goed bezette buitenkanten en een sterke aanval. Een goed uitgebalanceerd 

team”, volgens Fred Stoel, op de foto met zijn zoons. De technische staf van E6 bestaat dit 

seizoen uit de leiders Hendri Heerschap en Fred Stoel en de trainers Wouter Kleinjan en Daan 

Timmerman. “Den Ham E6 is ingedeeld in de 5e klasse en heeft de ambitie hoge ogen te 

gooien, hoewel plezier en gezelligheid te allen tijde voorop blijven staan. Dus komt allen gerust 

eens kijken op een zaterdagochtend als de jongens van E6 zo rond de klok van negen  

hun beste beentje voor zetten om er een gedenkwaardig seizoen van te maken.”

Den Ham D2
Tom Hallink is alweer bezig aan zijn derde seizoen als trainer van Den Ham D2. “We hebben een erg 

leuke en fanatieke begeleiding die leerzame dingen kunnen overbrengen op de spelers. Elk jaar is weer 

een uitdaging, want je begint weer ‘opnieuw’. Er zijn spelers die komen en er zijn spelers die gaan.  

Zo krijgen we te maken met spelers uit de E-teams, die gewend zijn zeven tegen zeven op een klein veld 

te spelen. Dit betekent voor die spelers dat er meer aandacht komt voor de veldbezetting en de verschil-

lende taken per positie. Naast techniek en tactiek vinden wij winst en verlies ook een belangrijk onder-

deel. De spelers moeten er alles aan gedaan hebben om te winnen en daarbij mag de tegenstander best 

voelen dat je wilt winnen, want voetbal is een contactsport. Voor spelers is de D-lichting een belangrijke 

periode: ze hebben met veel veranderingen te maken. Als trainer moet je er veel tijd in steken om de 

spelers grote stappen te laten maken. Komend seizoen wil ik dat de spelers vorderingen maken in het 

aanvallen, verdedigen en omschakelen en uiteindelijk is een goed eindresultaat mooi meegenomen,  

maar dit is niet de focus. Samen met Richard Zandbergen, René Ramakers (de leiders) en  

Bas Wemekamp (assistent-scheidsrechter) gaan we er een mooi seizoen van maken.”

Den Ham C2
Youri Wiggers staat komend seizoen weer voor de selectie van C2. “Afgelopen voetbaljaar was een seizoen 

met twee gezichten, in de eerste helft zijn we bovenin de middenmoot geëindigd maar na de tweede compe-

titiehelft stonden we onderin. Zoals elk jaar zijn er veel wisselingen in de selectie. Enkele spelers gaan naar de 

B-junioren en vanzelfsprekend krijgen we enkele nieuwe spelers uit de D-pupillen.

In de C-periode is de ontwikkeling van de spelers belangrijk. Ze moeten zowel technisch als tactisch beter 

worden. Tijdens de trainingen proberen we de spelers zoveel mogelijk bij te brengen om dit zaterdags tijdens 

de wedstrijden uit te voeren. Ik wil graag met goed verzorgd voetbal van achteruit opbouwen en proberen elke 

wedstrijd te winnen. Helaas is dit niet altijd mogelijk, maar ze moeten elke wedstrijd alles geven om zo hoog 

mogelijk te willen eindigen. De ontwikkeling van de spelers staat wel voorop. Het geeft uiteindelijk een ‘kick’  

als de spelers na een jaar in C2 overgaan naar C1 of zelfs B1.”

Door Jan Willem Kuiper



Den Ham MB1
“Voor het seizoen 2015/2016 bestaat de selectie van MB1 uit een groot 

gedeelte van het elftal van vorig jaar, daarbij hebben we vier nieuwe meiden 

die overkomen van MC1. Onze verwachting is dat we dit seizoen voor de 

bovenste plaatsen gaan strijden. We hebben voldoende kwaliteit in de selec-

tie. Daarnaast hebben de meiden al ervaring in het strijden om de koppositie 

van de ranglijst. Zowel de meiden van MC1 als MB1 zijn afgelopen seizoen 

kampioen geworden. Ze zijn nog niet vergeten hoe leuk dit is en ze willen 

dit graag nog eens meemaken. We gaan dit seizoen met goede moed de 

competitie in en hopelijk ligt er aan het einde van het jaar weer een mooi 

kampioenschap in het verschiet”, aldus Gerben Leemhuis.

Den Ham 8
We hebben met het 8e al jaren een stabiel team: een goede mix van spelers en de 

afgelopen twee jaar bovenin onze competities meegedaan. Telkens waren er één of twee 

teams net even iets beter op de beslissende momenten. Afgelopen seizoen was de 

doelstelling kampioen worden, maar we kregen misschien daardoor al vroeg in het jaar te 

maken met erg veel blessures. Het lijkt me voor komend seizoen niet verstandig om ons 

deze doelstelling weer op te leggen. Ik denk dat we dit jaar ook in een pittige competitie 

zijn ingedeeld met o.a. Den Ham 7 en SVZW 10. De doelstelling is om een mooi seizoen 

te draaien en we proberen natuurlijk zo hoog mogelijk te eindigen. Elk team wil een keer 

op ‘het hoogste treetje’ staan. De spelers hebben er vertrouwen in en ik natuurlijk ook.  

Ze willen elke wedstrijd winnen en gaan voor elkaar door het vuur. Als het allemaal  

meezit en we staan bovenaan dan hebben we natuurlijk groot feest aan het einde  

van het seizoen”, aldus teambaas Arjan Lucas.

DORPSSTRAAT 14, DEN HAM   TEL. (0546) 67 14 44   WWW.VANTENDE.NL
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Kunstgras 
hoofdveld

Het is een plaatje: het nieuwe hoofd-

veld van v.v. Den Ham. Een biljartlaken, 

omringd door nieuwe boarding en 

nieuw straatwerk. Dagen, nee, weken 

zijn er in gestoken. Niet in de laatste 

plaats door de talloze vrijwilligers die 

hun vrije tijd opofferden om te zorgen 

dat alles op tijd af zou komen. Voor 

het eerst in de historie van de club 

speelt het eerste elftal alle thuisduels 

op kunstgras. De voetbalromantici 

moeten wellicht even wennen aan het 

nepgras en de zwarte, rubberen kor-

rels. Maar voor club en spelers is de 

nieuwe mat een uitkomst. Het nieuwe 

kunstgrasveld biedt extra mogelijkhe-

den om onder alle weersomstandighe-

den te trainen. Bovendien ontstaat op 

het oude trainingsveld ruimte voor een 

nieuw wedstrijdveld. Dat wordt in 2016 

aangelegd. Daarmee is het veldentekort 

helemaal opgelost.   
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U gaat toch ook voor de winst?
Er zijn heel veel terreinen waarop u winst kunt behalen. Bijvoorbeeld door effi ciënter te werken, of duurzamer. 

Dasko werkt aan de beste opstelling voor beide zaken. Bijvoorbeeld met onze nieuwe ecocombi, waarmee nog 

meer wordt bespaard op brandstof en CO2-uitstoot. Daarmee haalden we zelfs RTL Transportwereld. Brandstof-

beheer en effi ciënt wagenparkbeheer is en blijft belangrijk voor ons. Onze speciale Driver & Fuel Manager werkt 

hier elke dag aan. Zo weet u zeker dat u voor de winst gaat.

Dasko Koel- en Vriestransporten B.V.  Bedrĳ venpark Twente 341, 7602 KL  ALMELO - +31 (0) 546 561 005 - info@dasko.nl - www.dasko.nl

ONZE 
WINNENDE
OPSTELLING
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De eigenaren van GroenRijk 
Den Ham zijn Bert en Janneke 
Timmerman. Hij komt uit 
Den Ham, zij uit Vroomshoop. 
Vroeger althans, want Janneke 
is niet meer weg te denken uit 
ons brinkdorp. Samen hebben ze 
drie kinderen: Bas (19), Daan (15) 
en Lotte (12). Alle drie zitten ze op 
voetbal en daar is de familie bij-
zonder druk mee. 

Janneke is nagenoeg iedere zaterdag op het 

voetbalveld te vinden. Eerst kijkt ze bij Lotte 

(MC), daarna bij Daan (B1) en dan ook nog 

even bij Bas (tweede). Bert zou wel vaker willen 

komen, maar ja, de winkel hè… Zoon Bas  

voetbalt al sinds zijn vijfde bij v.v. Den Ham.  

Hij is uitgegroeid tot een goede linksbuiten en 

speelt komend seizoen in het tweede elftal. Zijn 

favoriete club, naast v.v. Den Ham, is Heracles 

Almelo. Hij is momenteel bezig met een sportop-

leiding en wil graag sportinstructeur bij Defensie 

worden. Een drukbezette jongeman, want naast 

naar school gaan en voetballen, werkt hij bij 

Health & Wellness Centrum Den Ham en Sport je 

Fit. De spaarzame uurtjes die hij over houdt in de 

week, werkt hij in het familiebedrijf. 

Daan gaat nog naar school. Hij zit al sinds zijn 

vierde op voetbal. Hij was niet weg te slaan van 

het voetbalveld en mocht meehobbelen met ‘de 

grote jongens’. Nu, elf jaar later, is hij een goede 

aanvallende kracht van B1, die af en toe een uit-

stapje maakt naar A1. Ook hij wil graag ‘iets met 

sport doen’ in zijn verdere carrière. Helpen in de 

winkel doet hij niet met tegenzin, maar het is ook 

zeker niet zijn favoriete bezigheid. Een vrijbuiter, 

een levensgenieter, een jongen die overal plezier 

in heeft.

Dochter Lotte is de oogappel van pa. Zij danst 

al vanaf haar vierde en toen zij op voetbal wilde, 

was pa het daar niet helemaal mee eens. Op 

voorwaarde dat broer Bas training ging geven, 

mocht ook zij zich aansluiten bij de v.v. Den Ham. 

Ondertussen is zij uitgegroeid tot een flinke voet-

balster die zich binnen en buiten het veld niet laat 

intimideren door al die mannen. Komend seizoen 

speelt zij in MC.

Janneke heeft, zoals ze zelf zegt, ‘de ballen ver-

stand van voetbal’. Zelf heeft ze gekorfbald en 

ook volleybal is haar niet vreemd. “Ik vind voetbal 

echt wel leuk en ik vind het ook geweldig om bij 

de kinderen te gaan kijken, maar ik snap lang 

niet alles hoor. Ik vind het vooral belangrijk dat de 

kinderen het leuk vinden. Ik ben ook blij dat Bas 

nu in het tweede zit. Dan kan hij elke week voet-

ballen en misschien later nog doorstromen naar 

het eerste. Maar voor dit moment is het prima zo. 

Bij de senioren gaat het allemaal wel wat anders 

dan bij de junioren, dat vind ik wel spannend.” 

Janneke vindt het ook geen probleem om mee 

te gaan naar uitwedstrijden. “Het enige dat ik wel 

jammer vind, is dat ik soms moet kiezen bij wie 

ik ga kijken. Daan en Lotte spelen nog wel eens 

tegelijk.” Bert heeft helaas maar weinig tijd om te 

gaan kijken. “Ik vind voetbal echt wel mooi hoor, 

ik heb zelf ook wel gevoetbald. Ik kon het ook 

best goed. Maar ja, ik moest helpen in de winkel 

bij mijn vader en dus had ik er geen tijd meer 

voor. Als het zo uitkomt, dan ga ik zeker kijken bij 

de kinderen.” Natuurlijk is hij trots op zijn bedrijf 

en vindt hij het ook mooi dat er teams rondlopen 

in shirts met de naam van zijn onderneming erop. 

“Dat heeft wel wat, ja. De sponsoring is begon-

nen toen Bas op voetbal ging. We zitten ook al 

vanaf het begin aangesloten bij Starselect. Ik 

vind het belangrijk dat sporten mogelijk wordt 

gemaakt en ben van mening dat we daar op 

deze manier een mooi steentje aan bij kunnen 

dragen.

Behalve zijn bedrijf en de voetbalsport heeft 

Bert nog een passie: werken bij de brandweer. 

Dat doet hij ondertussen al vijftien jaar. “Ik moet 

er niet aan denken dat ik dat niet meer kan 

doen. Onlangs heb ik nog een keuring gehad. 

Dat was ’s morgens. ’s Middags hadden we al 

een oproep. Ja, daar doe je het toch wel voor. 

Natuurlijk gebeuren daar nare dingen, maar 

zolang Janneke er geen problemen mee heeft…” 

Janneke en de kinderen vinden het geen pro-

bleem. Volgens eigen zeggen heeft Janneke nog 

maar één of twee keer meegemaakt dat ze wer-

kelijk ongerust was. “Maar als Bert en die  

jongens dan weer terug zijn, is het ook weer 

prima hoor.”
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De vv Den Ham wordt ondersteund door een 
aantal sponsoren. De belangrijkste steunpi-
laren zijn de hoofdsponsorgroep Starselect, 
het Hammer Ondernemers Collectief (HOC), 
maar ook de zeer actieve supportersvereni-
ging en natuurlijk de onderhoudsploeg die 
zorgt voor het dagelijks onderhoud van  
het complex. Op deze plek stelt één van  
de Starselectsponsoren zich voor.  
Dit keer GroenRijk uit Den Ham.

Met ster geselecteerd...

De familie Timmerman  
voelt zich prettig in een 

‘groene’ omgeving

Door Shirley Arrindell



De waar-
schuwende 

vinger van drugs-
hulpverlener Jans van 

Wieren op de voorlichtings-
avond over de gevaren van 
genotsmiddelen past precies in 
het straatje van v.v. Den Ham. 
De club wil haar (jeugd)spelers 
in een veilige en vertrouwde 
omgeving laten voetballen. 
Het beleid van de club is hel-
der: geen drugs op de Rohorst. 
Leden die betrapt worden op 
het gebruik of dealen, worden 
voor langere tijd geschorst en/
of de toegang tot het voetbal-
complex ontzegd. Om perio-
diek jeugdleden te informeren 
organiseert het (jeugd)bestuur 
voorlichtingsavonden over de 
negatieve bijwerkingen van 
drugs en alcohol. 

Voorlichting
De bijeenkomst in april 2015, speciaal 

bestemd voor de jeugdspelers van 14-16 

jaar en hun ouders/verzorgers wordt goed 

bezocht. Van Wieren houdt een ingrijpend 

en pakkend betoog over de gevaren van 

drugs en alcohol. Zijn verhaal wordt onder-

steund met filmpjes van jongeren die op 

festivals, evenementen en in discotheken 

flink uit hun dak gaan. Het zijn schokkende 

beelden van waargebeurde verhalen, 

die op de aanwezigen goed overkomen. 

Drugs en alcohol: het zijn genotsmiddelen 

die tijdelijk een aangenaam effect op het 

bewustzijn hebben, maar in één avond 

kun je de rest van je leven op het spel 

zetten. Het begint met een lijntje, een pil-

letje, een blowtje…… In het beginstadium 

wordt het gebruik van dergelijke middelen 

meestal omlijst door positieve en span-

nende gevoelens. De drug als genotmiddel 

die bijdraagt aan de kwaliteit van het leven. 

Voor je het echter weet, raak je verslaafd. 

Het voelt tijdelijk fijn, maar onmiskenbaar is 

het gevolg: de kater komt later. Als puber 

kun je denken: je bent maar één keer jong, 

maar één keer goed doorzakken en je hebt 

‘levenslang’. Alcohol en drugs brengen 

schade toe aan het lichaam en je belandt 

in een negatieve spiraal. Het kortetermijn-

geheugen wordt aangetast en het wordt 

nooit meer zo als vroeger. Nederland kent 

maar liefst 560.000 verslaafden, van wie er 

480.000 overmatig drinken en 80.000  

frequent drugs gebruiken, dit zijn schok-

kende aantallen. Hier wil je toch niet bij 

horen? Weet wat je doet en gebruikt,  

maar bovenal: bezint eer je begint! 

Resultaat
Verslaving is al jarenlang een problematiek 

in de gemeente Twenterand en dus ook in 

het brinkdorp Den Ham. Waar tref je in de 

vrije tijd de meeste jeugd? Inderdaad:  

bij de voetbal. Zo is dus ook het idee 

ontstaan om voorlichtingsavonden in 

het clubhuis van de voetbalvereniging te 

organiseren. De thema-avonden hebben 

een verplicht verschijningskarakter. Volgens 

jeugdvoorzitter Ronny Drost worden de 

bijeenkomsten positief ontvangen.  

“De meeste jeugdspelers en hun 

ouders/verzorgers zijn aanwezig en het 

gevoelige onderwerp wordt zo thuis ook 

bespreekbaar. Het is natuurlijk helemaal fijn 

als een ouder jou later nog eens aanschiet 

en zegt: ‘Bedankt nog voor die nuttige 

bijeenkomst’. We zijn gelukkig op de goede 

weg in het dorp. De horeca geeft aan dat 

het gebruik afneemt en op het sportpark 

zijn de ‘geheime plekjes’ niet meer of 

moeilijk toegankelijk voor de gebruikers 

en dealers. Maar we moeten niet te hard 

juichen en denken dat het probleem al 

opgelost is. Dat het bespreekbaar is en 

dat jong en oud er samen over praten is al 

een mooi resultaat”, besluit een tevreden 

Ronny Drost. De voetbalvereniging werkt 

inzake de drugsproblematiek samen 

met de plaatselijke horeca en Waypoint 

Twenterand (verslavingszorg en preventie). 

v.v. Den Ham erkent hierin duidelijk haar 

sociale en maatschappelijke functie en 

maakt zich daarom nog steeds druk om 

drugs.

Den Ham maakt zich druk om

drugs 

Door Koos Hallink

“Dat het bespreek-
baar is en dat jong 
en oud er samen 
over praten is al 

een mooi resultaat”
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“Het begint met een lijntje,  een pilletje, een blowtje...”



Als trainer heeft Johan  

al een imposante CV  

opgebouwd

Eén van de nieuwe gezichten 
dit seizoen op de Rohorst is 

Johan Bos (47) uit Zwolle.  
Wie is hij, waar komt hij  

vandaan en wat gaat hij doen?



De mannen zijn de sportievelingen binnen de familie. Ronald heeft jaren op 

hoog niveau gevoetbald maar door zijn legeropleiding heeft hij het voetballen 

op moeten geven, tot grote spijt van pa. Zoon Vincent speelt nog wel en 

komt uit voor CSV’28. Johan heeft zelf jaren gekeept. Met HTC heeft hij aan 

de top geroken, echter: ‘werk ging voor het meisje’. Zoon Ronald heeft het 

dus niet van een vreemde: de maatschappelijke carrière gaat voor. Daniëlle 

is het rustpunt in deze voetbalgekke familie. Volgens eigen zeggen is ze niet 

sportief, maar is ze wel een enthousiast toeschouwer en vindt ze voetbal 

‘best wel aardig’. Ze is het klankbord voor haar man en heeft ondertussen 

de ins en outs van het voetbal aardig onder de knie. 

Als trainer heeft Johan al een imposante CV opgebouwd. Zo heeft hij 

maar liefst vijf keer een kampioenschap mogen vieren met vijf verschillende 

teams. Ook heeft hij met het damesteam van IJVV de districtsbeker in de 

wacht gesleept in het seizoen 2011-2012. Dit was overigens het eerste jaar 

dat hij vrouwen trainde en sinds dat seizoen heeft hij geen jongens meer 

onder zijn hoede gehad. Op de vraag waarom is het antwoord: “Dames zijn 

fanatiek en leergierig en je kunt er meer aan kwijt. Ze zijn vaak ook serieuzer 

dan mannen.”

 

De overstap naar Den Ham is er één uit ambitie geboren. Johan wil graag 

een stabiele tweedeklasser trainen. De degradatie van Vrouwen 1 naar 

de derde klasse was dan ook een kleine schok voor hem, maar in de 

voorbereiding heeft hij al wel een kleine inschatting van het vermogen van 

het team kunnen maken. Zelf wil Johan geen uitspraken doen over komend 

seizoen, maar de uiteindelijke doelstelling is dan toch in die tweede klasse 

meedraaien in de middenmoot. Hij heeft de selectie al aardig voor elkaar.  

Hij heeft maar liefst vijf jonkies uit het tweede gehaald en ook al een 

specifieke speelwijze in gedachten. 

Niet alleen de voetbalprestaties hebben hem naar Den Ham getrokken, 

ook de vereniging en de gemeenschap zijn belangrijk. “Het is hier niet zo 

massaal en alles gaat er gemoedelijk aan toe. Dat is prettig werken en dat 

spreekt mij bijzonder aan.” De zogeheten keerzijde van de medaille heeft hij 

ook al ontdekt: “Het is wel grappig dat heel veel mensen ook al weten wie 

ik ben, terwijl ik nog bijna niemand ken.” Ja Johan, ook dat is een kleine 

gemeenschap! Over pak ’m beet een jaar zullen we weten of de chemie 

tussen team en trainer heeft gewerkt en of de beoogde plaats op de 

ranglijst is bereikt.

‘Vrouwen  
zijn serieuzer  

dan mannen’ 
Johan Bos is een vrolijk ogende Zwollenaar. Hij is getrouwd met Daniëlle en samen hebben 

ze twee kinderen: Ronald (18) en Vincent (12). Sinds kort hebben ze ook een nieuwe hond: 
Bikkel. Bos’ roots liggen in Zwolle, maar hij heeft ook enkele uitstapjes gemaakt. Zo heeft hij 
een tijd in IJsselmuiden gewoond en getraind. Vandaaruit zijn hij en Daniëlle verhuisd naar 
Apeldoorn omdat daar hun eigen snoep- en cadeauwinkel is. Toen het huurcontract van de 

winkel in Apeldoorn door de eigenaar werd opgezegd, hebben ze alle voors en tegens van het 
ondernemerschap op een rijtje gezet en de knoop doorgehakt: de winkel ging definitief dicht. 

Het ondernemerschap wordt gemist – Johan ziet zich nog wel een keer aan het roer van een 
zaak staan – maar dat weegt niet op tegen de rust van een zorgelozer bestaan. Ze zijn terug-

gegaan naar Zwolle waar ze nog steeds wonen. Zij is teamleider van de kassaploeg in een 
grote supermarkt, hij is verkoopleider bij een decoratiegroothandel in Maastricht. 

Door Shirley Arrindell
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Afscheid
Pensioen. Ondanks dat de menselijke leeftijds-
grens om met pensioen te gaan steeds hoger 
komt te liggen mag het papieren voetbalkrantje 
op 61-jarige leeftijd stoppen. Het krantje is 
decennialang het meeste populaire nieuwsblad 
van Den Ham. De verdere digitalisering heeft 
echter de slag met de nostalgie gewonnen. De 
alom geprezen en legendarische speaker Jan 
Lindenhovius mag eveneens van zijn welver-
diende rust gaan genieten.

Bergins
Goalgetter. Elf jaar lang heeft Den Ham en verre 
omstreken mogen genieten van de gouden 
parel uit Zuid Afrika. Robin Bergins laat met 
zijn fluwelen techniek menig tegenstander en 
doelman huiveren en met 129 doelpunten is hij 
de witblauwe topscorer aller tijden. Jerry Poel 
wordt na 30 jaar door het topmodel van de 
troon gestoten.

Cruciaal
Zenuwslopend. Rechtstreekse handhaving is 
voor het eerste elftal een dubbeltje op zijn kant. 
Voor het tweede opeenvolgende jaar volstaat 
een 1-1 gelijkspel op de slotdag, maar nu 
wordt pas na een ware ‘Houdini-act’ het vege 
lijf gered. Vlak voor tijd, via een golden goal van 
Roy Zorgdrager, wordt het verlossende punt 
gepakt. Bas Timmerman is het goudhaantje 
van A1, daar hij op de valreep de 3-2 scoort en 
zo prolongatie van de eerste klasse veilig stelt.

Duurzaam 
Energieverspilling! De Hammer club zet al jaren 
in op duurzaamheid. Dat echter het competi-
tieduel OZC 1 - Den Ham 1 106 minuten moet 
duren, dat is verkeerde duurzaamheid, hele-
maal omdat na de reguliere speeltijd een zeker 
lijkende 2-0 voorsprong wordt verspeeld.

Eendracht 
Sensatie. De formatie van Niks laat zien dat ze 
goed (samen) kunnen voetballen en het zorgt 
in de winterstop voor een daverende verras-
sing door in de vriendschappelijke wedstrijd 
tegen het grote DETO Twenterand met 2-0 te 
zegevieren. 

Finale
Bekerthriller. Den Ham E3 is in Nijverdal finalist 
in de beker. De sterren van E3 worden in een 
heuse slijtageslag verslagen door de reuzen uit 
Bruchterveld. Onze jongens maken een 3-1 
achterstand nog wel ongedaan, maar trekken 
in een ellenlange strafschoppenserie helaas aan 
het kortste eind.

Glossy
Chapeau. De presentatiegids, met de nieuwe 
look sinds 2013, wordt landelijk zeer gewaar-
deerd en geprezen. De editie 14/15 krijgt een 
eervolle vermelding na de sensationele tweede 
plek in 2014. De kenners voorspellen zelfs al een 
hoofdprijs voor de jaarlijkse blauwwitte kroonju-
welen. Echter aan de top blijven is………………

Heuver
Sterke band. De relatie met Profile Tyrecenter 
Heuver is wederom verstevigd door de sponso-
ring van nieuwe coachjassen door de banden-
specialist. De samenwerking tussen Heuver en 
Den Ham is al jarenlang een prima een-tweetje.

Indrukwekkend
Aangrijpend. Ontroerende en meeslepende tafe-
relen tijdens de Vechtgenotenrit op zaterdag 6 
juni 2015. De vele deelnemers op de motoren en 
trikes laten een onvergetelijke herinnering achter. 

Jumbo
Super deal. Den Ham E2 profiteert optimaal van 
de supermarktwisseling en krijgt nieuwe tenues 
van Jumbo Rudy Veldkamp. De gepromoveerde 
meiden van MB1 worden zelfs voor de promotie-
campagne ingezet.

Komeet
Fabuleuze start. Na een magere bekercampagne 
tapt het vlaggenschip in de competitie uit een 
ander vaatje en is na zes wedstrijden zelfs mede-
koploper in de 2e klasse. Helaas komt hoog-
moed voor de vrije val…… en krijgt het team 
wederom met een enorme inzinking te maken. 

Ledenvergadering
Trekpleister. De op handen zijnde metamorfose 
van het sportpark is een grote blikvanger. 
Kunstgras op het hoofdveld en een extra 

speelveld op het huidige trainingsveld doet het 
enthousiasme van de leden tot grote hoogte 
stijgen. 

Monsterscore
Goaltjesdieven. De grootste overwinning van het 
seizoen wordt behaald door Den Ham E5 dat 
DOS ’37 E5 met maar liefst 23-0 verslaat. In 2 x 
25 minuten is er dus 25 maal afgetrapt.

Noviteit
Gastvrij. Je bent blijkbaar nooit te oud om bij 
de voetbal te komen. Dat blijkt op zaterdag 11 
oktober 2014 bij de wedstrijd Den Ham D1 – 
JVC Dedemsvaart D1. Veel opa’s en oma’s van 
D1–spelers geven gehoor aan de oproep om een 
wedstrijd van hun kleinkind te aanschouwen. 

Onderhandelingen 
Veiligheid Voorop! Een grote wens gaat eindelijk 
in vervulling: een fietspad van de Kerkallee naar 
de Rohorst. De vereniging heeft jarenlang voet 
bij stuk gehouden inzake de veiligheid voor fiet-
sers van en naar het sportpark en krijgt in 2017 
een zeer verdiende beloning.

Plezier 
Handboek. Den Ham lanceert het boekwerk: 
‘Plezier, de basis voor prestatie’. Wanneer ple-
zier de basis vormt binnen het team en bij de 
leiding, zowel in de training als in wedstrijden, 
zal dit ten goede komen aan de prestaties en 
ontwikkeling van de individuele speler, het team 
en de begeleiding. 

Quiz
Troonswisseling. De jaarlijkse voetbalquiz is een 
verrassende prooi voor het gelegenheidsduo 
Jeroen Niks en Jaap Schoppink, zij onttronen 
het favoriete koningskoppel en de tweevou-
dige winnaars Ron Hemmink en Jan Willems. 
De sportquiz van de sponsorcommissie wordt 
gewonnen door het bedrijf NIJWA, dat verte-
genwoordigd wordt door het echtpaar Gerrit en 
Caroline Hallink.

HET SEIZOEN 14/15 
IN VOGELVLUCHT
Evenals in voorgaande jaren vliegt het afgelopen 
voetbaljaar in sneltreinvaart aan u voorbij. Door Koos Hallink

Den Ham E3

Opa’s en oma’s bij D1

Onvergetelijke herinneringen 

dankzij Vechtgenotenrit  

op 6 juni 2015  



Rad van Fortuin
Hoofdprijs. De spelers van de F-League worden 
zonder zelf mee te spelen de grote winnaars 
van de verloting en ontvangen de hoofdprijs 
van de supportersvereniging: prachtige nieuwe 
shirts. 

Saamhorigheid
Grote familie. Het nieuwe concept van de jaar-
lijkse afsluiting van het voetbaljaar wordt door 
de grote blauwwitte familie goed ontvangen. 
De iets kortere variant geeft nieuw elan en veel 
mensen in de voetbaltempel.

Topper
Visitekaartje. De website wordt door Stijlgenoten 
in een prachtig nieuw jasje gestoken en voldoet 

aan nagenoeg alle eisen van deze tijd. De site is 
een schitterend pronkstuk van de club.

Uniform
Gelijkheid. Het zijn tegenwoordig niet alleen 
maar mannen die wedstrijden leiden. Een 
nieuwe lichting dames blaast zaterdags ook op 
hun fluitje en brengt duels van E- en F-teams 
tot een goed einde. 

Vriendinnendag 
Topmiddag. De meidenmeeting is een heus 
voetbalfeest en laat zien dat de rek en de groei 
bij de damestak er nog niet lang niet uit zijn. 
Halverwege het seizoen stroomt alweer een 
compleet nieuw team de competitie in.

Worsten
Gouden greep. De nieuwe actie van de activi-
teitencommissie is een groot succes. Met de 
worsten van Uw Slager Bennie Ekkel is Den 
Ham in de herfst van 2014 een even plezierige 
als heerlijke ontdekking.

X
10 Mille. Den Ham is een van de negen grote 
winnaars van de landelijke NUON clubcompe-
titie. Een prima energieplan levert de groenste 
sportvereniging van Nederland het maximale 
bedrag van maar liefst 10.000 euro op.

Yes 
Wereldgoals. De doelpunten van Karin Timmer 
(magnifieke volley in de thuiswedstrijd tegen 
Klarenbeek VR2), Michel Kamphuis (fenome-
naal afstandsschot thuis tegen Kloosterhaar 1) 
en Joost Veurink (weergaloze vrije trap in de 
uitwedstrijd tegen Gramsbergen A1) zijn door 
de kenners als mooiste goals van het seizoen 
aangewezen.

Zeldzaam
Feest. Zelden zijn er in één seizoen bij v.v. Den 
Ham zo veel kampioenen gehuldigd. Maar liefst 
elf teams hebben heerlijk uit hun dak kunnen 
gaan. Dat betekent dat een op de vier v.v. Den 
Ham teams een prachtige hoofdprijs heeft 
gepakt.

Heeft u personeel nodig? 
Marquette Detachering helpt u verder!

Wij nemen u de zorg uit handen voor het vinden van 

gemotiveerd en gekwalificeerd personeel. Profiteer van 

de voordelen zoals flexibiliteit en het afwentelen van alle 

arbeidsrechtelijke risico’s. Vertrouw op onze kennis van 

zaken, motivatie en ons vakmanschap. Maar boven alles 

op de kwaliteit die wij leveren!

Marquette Detachering

Bedrijvenpark Twente 331 - 7602 KL Almelo

Tel (0546) 574 130 - info@marquette-detachering.nl

www.marquette-detachering.nl

Flexibel en kostenbesparend
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E4:  Toppers. Veel doelpunten  
en ongeslagen  
najaarskampioen.

Kampioenen 
Het seizoen 2014/2015 is qua kampioenen enorm 
succesvol verlopen. De club kan maar liefst elf teams 
in de kroniek bijschrijven. Negen titels zijn er in het 
najaar gepakt, waarbij 29 november 2014 als ‘Super 
Zaterdag’ de boeken ingaat. Op deze bijzondere heu-
gelijke dag grijpen een half dozijn teams de hoofd-
prijs. Met in het afgelopen jaar vier damesteams aan 
de top, blijkt dat het vrouwenvoetbal in het brinkdorp 
nog steeds een mooie en succesvolle groei doormaakt. 

Door Koos Hallink 

gala!
F1:  Talenten. Heerlijke, 

spannende competitie wordt 
beloond met een prachtig 
kampioenschap.

E3:  Supergoed seizoen voor deze 
kanjers. Bekerfinale, 2e plek 
in het voorjaar en onbetwist 
de sterkste in de herfst.
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VR3:  Schakelt zeer snel om 
naar een succesvol 
recreantenteam.

MB1:  Spannende 
ontknoping.  
Pakt titel met één  
doelpunt verschil!

C3:  IJzersterk. Op alle 
fronten de sterkste in de 
najaarscompetitie.

MC1:  Solide. Leeuwinnen 
van de Rohorst staan 
terecht op het hoogste 
podium. 

Zie pagina 23 
voor nog meer 
kampioenen!
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SERVICE 2.0

SERVICE die verder gaaT.Wasbeurt
in overleg

Inclusief 
Health 
Check

Persoonlijke
service
adviseur

Gratis 
software 
update*

Vervangend 
vervoer op 
aanvraag

Gratis Volvo
Assistance:
Europese
wegenhulp Origineel

onderhoud

*update van het motormanagement, aandrijflijn en het CAN-netwerk.

Als Volvo-dealer maken we u het leven graag zo gemakkelijk 
mogelijk en zorgen we er ook voor dat u zo veel mogelijk 
plezier van uw Volvo heeft. Daarom bieden we nu Volvo 
Service 2.0: service die verder gaat. Met gratis software 
update bij elke onderhoudsbeurt. Zo wordt onderhoud ook een 
verbetering. Daarnaast geven we uw Volvo een health check 
en u een jaar lang gratis Volvo Assistance, onze Europese 
wegenhulp. Kijk ook op www.volvocars.nl/service2.0

Automobielbedrijf S. van der Veen - Albert Einsteinstraat 9 - 7442 DK NIJVERDAL - T 0548 612471 - svanderveen.nl

Vroomshoop: Hammerstraat 12, tel. (0546) 64 23 89  Vriezenveen: Westeinde 24, tel. (0546) 56 22 99

Den Ham
Geerdijk 4a
Den Ham
0546 - 67 24 20

Nijverdal
Meijboomstraat 1a
Nijverdal
0548 - 612943



 

MD1:  Trots. Hammer meiden  
blijven doorvechten en  
grijpen de 
kampioensschaal.

E5:  Knallende doelpuntenmachine  
(125 goals) pakt de  
verdiende hoofdprijs.

D5:  ‘Limousine-sterren’ zijn met  
een degelijke defensie  
steengoed in het voorjaar.

B2:  De Boys van Beumer  
zijn oppermachtig in  
de lente van 2015.
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Een Snert-
stukkie

De supportersvereniging kent ruim tien jaar 

lang een zeer unieke en traditionele happening 

aan het einde van het jaar, mits er geen 

afgelasting is, namelijk het verstrekken van  

een echt Hollands gerecht snert aan de 

(fietsende) Hammer supporters.

Als er een uitwedstrijd gespeeld moet worden 

in de buurt en het bezoek aan die club is 

op de fiets te doen, dan wordt er steevast 

in de winterperiode een ‘snertwedstrijd’ 

georganiseerd.

De allereerste keer heeft plaatsgevonden,  

zo luiden de bronnen, in 2004 toen de hoofd-

macht in Lemele moest voetballen. Er ontstond 

spontaan het idee om bij de Archemerbrug de 

supporters een hart onder de riem te steken 

om hun jongens met een goed gevulde maag 

aan te kunnen moedigen.

In de afgelopen jaren werden diverse rustieke 

plekjes opgezocht om de ‘snertkroam’ neer 

te zetten. Dat waren bij de uitwedstrijden 

in Lemele (Archemerbrug), Mariënberg (’t 

Hammer-flier), Vroomshoop (Zandstuve) en de 

laatste tijd ook Hellendoorn (Schuilenburg).

Wie er naast de heren van de supportersver-

eniging ook al die jaren aanwezig is, is de heer 

Mummelman. Geen onbekende bij de suppor-

ters, klein van stuk en nadrukkelijk aanwezig. 

Hij zorgt voor een goede afdronk als de snert 

in de maag is beland of ‘ter ondersteuning 

van’. Denk erom, hier wordt niet bedoeld 

‘wegspoelen’, want dat heeft de vaste kok 

‘Harry van de Beukenootjes’ niet verdiend. Het 

‘geheime’ recept kon ik, wat ik ook probeerde, 

niet boven water krijgen. Onder grote hilariteit 

gaf Gaitie aan dat het helemaal geen geheim 

is, want het is ook hoofdzakelijk water. 

De eerste klanten bij de snertkroam zijn de 

spelers van het eerste team en dat wordt zeer 

gewaardeerd. Over het nuttigen van snert door 

de spelers vlak voor de wedstrijd wordt bij de 

technische staf als voorbereiding verschillend 

gedacht. Trainer Marcel Waaijer was er steil op 

teg’n, want die kost lag veel te zwaar op de 

maag en volgens hem kon je dan van tevoren 

al wel inschatten dat het een ‘snertwedstrijd’ 

zou worden en dat ze met nul punten naar 

huis zouden gaan. Maar over het algemeen 

wordt door die jongens goed gebunkerd onder 

het motto: We zullen de tegenstanders straks 

wel even een poepie laten ruiken. Nou, dat kan 

met snert merakels lukk’n.

Eén voorval werd door de heren niet gauw 

vergeten. Bij een uitwedstrijd naar dé Boys 

werd zoals gebruikelijk standplaats ingenomen 

voor het huis bij oud-speler en nog niet zo lang 

helaas overleden Frits Podde. 

Alles was geïnstalleerd, de tafel, de pan met 

35 liter snert voor circa 150 man, de heer 

Mummelman en de parasol van een groenrijk 

HOC-lid. 

Juist dat laatste gaf de narigheid. Ineens 

 stak er een sterke wind op en blies de  

parasol omver en daarbij werd eveneens  

oud-speler Dick Mondeel meegesleurd.  

Het hele spul belandde in een grote plas water. 

Snertverderrie, Dick zag er niet uit. Eerst was 

het schrikken, maar later zag men de humor  

er wel van in. Of dat bij Dick ook zo was,  

weet ik niet. 

De snertkeerls hebben te kennen gegeven 

hiermee nog vele jaren te willen doorgaan.  

Dit is zo uniek. Volgens hen kent of doet geen 

enkele vereniging dat. Ze willen deze traditie 

erin houden, als er maar aanvoer van snert-

keerlties komt, dan zit het wel snor.

Op een zonnige donderdagavond half juli jl. heb ik een geanimeerd gesprek gehad met gastheer  
Seine Ekkelkamp, Erald Ekkelkamp, Marinus Jurjens, John Veneberg en Gerrit (Gaitie) Vos van de elitegroep:  

de supportersvereniging. Eén van de vele activiteiten, die zij organiseren, is de trouwe aanhang bij een 
uitwedstrijd in de buurt trakteren op stevige kost en wel snat (op zien Hams).  

In Ootmarsum hebben ze de Poaskeerls, maar in Den Ham hebben wij de: 

‘SNERTKEERLS’ 

Heren, ga zo door 

en ‘loat ’t niet in  

de soep loop’n!’

Door Gert Hofman

presentatiegids | 25



Gelukkig zijn er op de zaterdagochtend mensen 
bereid om zich in te zetten op de Hammer 
velden, om zoveel mogelijk duels in goede 
banen te leiden. Eén van de jongste fluitisten van 
de vereniging (F- en E-pupillenscheidsrechters 
niet meegerekend) is erg enthousiast over het 
fluiten tot nu toe. Het is Gerjan Ekkel. 

Op een prachtige zomerdag word ik bij 
binnenkomst hartelijk begroet door een 
blaffende Jackie in huize Ekkel. Gerjan, de jonge 
scheidsrechter om wie het gaat, is nog aan het 
klussen met z’n pa, voordat hij mij te woord kan 
staan. Na even flink zwoegen, zit hij een paar 
minuten later met een heerlijke verfrissing voor 
ons beiden klaar voor het interview. De 21-jarige 
constructiebankwerker begint te vertellen: 
“Afgelopen seizoen heb ik voor het eerst 
een aantal wedstrijden gefloten van de D- en 
C-jeugd. Ik ben benaderd door Lars de Weert. 
Vanuit de vereniging kwam de oproep aan de 
seniorenteams om van elk team minimaal twee 
scheidsrechters te leveren, vanwege het tekort 
op zaterdag. Het leek mij wel interessant om het 
te proberen. Mijn eerste indruk is dat het erg 
leuk en plezierig is om te doen.” 

Uiteraard ben ik benieuwd of Gerjan al 
bijzondere momenten heeft meegemaakt: “Ik 
floot een wedstrijd van D2. De tegenstander 
speelde de bal terug op de keeper, die de bal in 
de handen pakte. Ik moest even nadenken: hoe 
zat het ook alweer? Maar dankzij mijn ervaring 
als voetballer wist ik dat ik een indirecte vrije 
trap moest geven. Die ging er uiteindelijk niet in.” 
Gerjan voetbalt zelf al jaren bij de vereniging 
en komend jaar is hij actief in het zesde elftal 
van Den Ham. Hoe reageert hij zelf in het 
veld op de leidsman? “Zelf ging ik wel eens 
tegen de beslissing in van een scheidsrechter. 

Door het fluiten, heb ik wel meer respect voor 
scheidsrechters en grensrechters gekregen, 
want het is niet gemakkelijk om gelijk een 
beslissing te moeten nemen.” 

Enkele jaren geleden werd de voetbalwereld 
opgeschrikt door het overlijden van grensrechter 
Richard Nieuwenhuizen, die het leven liet na 
geweld op het voetbalveld. Er moest meer 
respect komen voor de arbiters op de velden 
en het geweld moest worden teruggedrongen. 
Heeft Gerjan wel eens situaties meegemaakt 
waarin hij een gebrek aan respect merkte? 
“Bij de meeste wedstrijden heb ik geen 
moeilijkheden gehad. Wel krijg je af en toe 
commentaar van leiders langs de kant. 
Bijvoorbeeld bij een wedstrijd van MD1 tegen 
NEO. Er was een duel tussen twee meisjes 
en eentje bleef op de grond liggen. Ik wachtte 
eerst voordeel af en floot later alsnog voor 
een overtreding. De leider ging langs de lijn 
tekeer, maar heeft later wel netjes zijn excuses 
aangeboden voor zijn commentaar. Ik ben een 
scheidsrechter die veel door laat spelen en 
niet fluit voor elk wissewasje. Uiteindelijk ben ik 
degene die bepaalt en de beslissingen neemt. Ik 
laat mij niet gek maken door commentaar langs 
de lijn.”

“Wat het fluiten nog wel eens lastig kan 
maken, zijn de grensrechters. Je hebt soms 
een grensrechter die niet eerlijk vlagt voor 
bijvoorbeeld buitenspel. Ik zeg dan soms dat ik 
voor de laatste keer heb gewaarschuwd en ik 
de volgende keer het vlagsignaal negeer als ik 
twijfel of het wel buitenspel is. Gelukkig vlaggen 
de meeste grensrechters wel eerlijk.”

Bij het tweede glas drinken gaan we meer 
naar de toekomst kijken. “Ik wil komend jaar 
de scheidsrechterscursus gaan doen. Als er 
genoeg animo voor is, kan deze beginnen. 
Iedereen kan zich aanmelden bij Martin 
(Rolsma, red.) of één van de scheidsrechters 
benaderen. Je krijgt een scheidsrechterstenue, 
een tas, fluitje, notitieblokje: alles wordt door de 
vereniging geregeld. Als je een beetje spelinzicht 
hebt en sterk in je schoenen staat, ben je 
geschikt. Dus als het je wat lijkt, twijfel dan niet! 
Afgelopen jaar ben ik zelf behoorlijk geblesseerd 
geweest. Mocht ik daar last van blijven houden, 
wil ik mij meer op het fluiten gaan richten.” Of 
hij een voorbeeld heeft? “Pierluigi Collina. Wat 
was dat een goede scheidrechter! Die man 
had uitstraling. Maar voorlopig hoef ik nog 
niet op topniveau te fluiten, misschien komt 
dat ooit nog, haha. Ik wil mij nu in ieder geval 
ontwikkelen door veel wedstrijden te fluiten 
in Den Ham en op televisie naar de eredivisie 
te kijken. Dan kijk ik niet alleen naar hoe mijn 
‘cluppie’ Ajax voetbalt, maar probeer ik ook te 
kijken naar een scheidsrechter: welke beslissing 
neemt hij en wat zou ik in die situatie doen?”

Scheidsrechters. Er zullen weinig wedstrijden zijn in het hedendaagse 
prof- en amateurvoetbal waarbij na afloop niet over de arbitrage 
wordt gepraat. De scheids die ‘waardeloos floot’, een beslissing waar 
je het niet mee eens bent geweest of een meevallertje omdat de 
scheidsrechter iets over het hoofd heeft gezien. Toch zijn ze keihard 
nodig, want zonder scheidsrechters geen wedstrijden.

Door Gernando van der Vegt

Gerjan Ekkel: 
Pierluigi Collina 
als voorbeeld
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Rik heeft een standbeencorrectie gehad en 

zowel Rik als Alex wacht, op het moment van 

schrijven, nog een operatie aan de voorste 

kruisband. Remco heeft een schouderblessure 

waardoor hij waarschijnlijk niet meer kan 

keepen. Het toeval wil dat Rik en Alex in 

dezelfde wedstrijd, uit bij HHC Hardenberg, 

geblesseerd raakten. Alex weet nog te vertellen 

dat dit op 18 maart was. Het is niet zo vreemd 

dat hij dit weet, want Alex houdt al tien jaar  

alle wetenswaardigheden bij van zijn ploeg.  

Hij vertelt: “Vorig jaar voetbalden we bij Hulsen. 

Ik had een T-shirt onder mijn voetbalshirt 

gedaan waarop stond dat ik vijftig doelpunten 

had gemaakt. Alleen ik wist dat, omdat ik  

van iedereen alle doelpunten bijhoud.  

Toen ik scoorde, trok ik mijn voetbalshirt uit. 

Mijn teamgenoten waren totaal verrast en 

moesten er wel om lachen. Ik vond dit wel een 

leuke grap!” Alex had het shirt al wel een paar 

weken aan, omdat hij niet wist wanneer hij zijn 

vijftigste doelpunt zou scoren. 

Het afgelopen seizoen is een bewogen 

jaargang geweest voor het hele team.  

Door de blessures van onder meer Remco, 

Rik en Alex waren er in maart nog maar acht 

spelers over. Uiteindelijk is het team opgeheven 

en zijn de nog fitte teamgenoten onder de 

overige seniorenteams verdeeld.  

Erg jammer dat het zo gegaan is, vinden 

ze alle drie. Gelukkig zijn er ook mooie 

herinneringen aan eerdere jaren. De jongens 

spelen al zeven jaar samen in het zevende. 

Het is een echt vriendenteam, met vaak een 

gezellige derde helft. Remco wil de teamtrui 

bewaren als aandenken aan de mooie jaren 

en Rik merkt op dat de ploeg over een aantal 

jaren wel een reünie kan houden.  

Remco vertelt nog dat hij bij wijze van geintje 

in de kroeg vertelde dat hij wel wilde keepen  

in het zevende. “Ik had een paar biertjes op  

en zei het voor de grap. Nou, maandagmorgen 

belde Jan Holland al. Ik wist het niet eens 

meer zo goed, maar ik ben gaan kijken  

bij een wedstrijd en de week erop stond  

ik al onder de lat.”

Voor het nieuwe seizoen zijn Remco, Rik en 

Alex nog nergens ingedeeld. Logisch vinden 

ze, omdat Rik en Alex waarschijnlijk dit seizoen 

nog niet kunnen voetballen. Zij hebben nog 

een lange revalidatie voor de boeg. Toch zijn 

ze beiden positief en willen ze graag weer 

voetballlen in de toekomst. Het liefst dan in het 

vijfde, omdat daar de meeste spelers van het 

zevende naar toe zijn gegeaan. Remco vindt 

het erg jammer dat hij niet meer kan keepen, 

maar wil graag proberen te voetballen in het 

vijfde. Toekijken vinden de mannen maar niks. 

“Niet mee kunnen doen, is erg frustrerend”, 

vertelt Remco. Hopelijk komen ze in de 

toekomst alle drie weer aan spelen toe.  

Als het even kan in hetzelfde team.

Brokken-
piloten  

van het 
oude 

‘zeumde’ 

Aan de keukentafel de ‘harde kern’ van oud-Den Ham 7: Remco Bosch, Rik Poortman en Alex 
Schuurman. Remco, 28 jaar werkt bij TenCate in Nijverdal. Op dit moment is hij bezig met de opleiding 

Operator A. Rik 26, werkt ook bij TenCate in Nijverdal en is toevallig de buurman van Remco.  
Alex is 29 jaar en heeft al sinds zijn vijftiende bij onder meer C1000 en Jumbo Supermarkten gewerkt.  

Wat deze mannen gemeen hebben, is iets triests. Alle drie zijn ze langdurig geblesseerd. 

Door Karin Kolkman

“Niet mee 

kunnen doen, 

is erg frustrerend”
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Drie prachtige 
jaren, ondanks 
dat ene gemis

Door Ron Hemmink Eén doelpunt scheidde v.v. Den Ham in het seizoen 2004-

2005 van de tweede klasse. Eén balletje langs, over of 

onder de doelman van SCD’83 door in de laatste wedstrijd 

van het seizoen was genoeg geweest. Maar de bal wilde 

er niet in. Het bleef 0-0. “Daardoor eindigden we met drie 

ploegen gezamenlijk op de eerste plek”, weet toenmalig 

trainer Jan-Peter Jonkman uit Meppel. Hij heeft het nog 

haarscherp op zijn netvlies staan. “Ik herinner me nog 

dat Tim Nijzink in die laatste wedstrijd in de 92e minuut 

een dot van een kans kreeg. Hij, Gerdo Kuiper én Robin 

Bergins stonden dat seizoen alle drie in de top-5 van de 

topscorerslijst van de derde klasse, maar in die wedstrijd 

bleven ze droog staan. Concurrent SVI speelde ook gelijk en 

KHC won, waarna we met drie ploegen een nacompetitie 

om het kampioenschap moesten spelen. Daarin verloren we 

van KHC en toen was het klaar.”

Jonkman (47) kijkt uit over het hoofdveld van de Rohorst 

waar hij drie jaar de baas was. Zo dicht bij de titel als in zijn 

eerste seizoen kwam hij nooit meer. “In mijn tweede seizoen 

grepen we overal naast en in m’n laatste jaar kwamen we 

één punt tekort voor het kampioenschap. Dat ging naar 

Hatto Heim, waar we uit nog hadden verloren na een rode 

kaart.” De nacompetities in zijn eerste en derde jaargang 

leverden ook niet het gewenste resultaat op. “Op de één 

of andere manier lijkt het dat Den Ham geen zin heeft in de 

nacompetitie. Toen althans. Geen idee waarom. Natuurlijk 

was ik graag gepromoveerd. Ik heb er alles aan gedaan,  

de spelers ook. Ik kon niemand iets verwijten. Maar het is 

ook zo dat je aan het eind van de rit krijgt wat je verdient.”

Ondanks het ontbreken van prijzen kijkt Jonkman met veel 

plezier terug op zijn jaren in Den Ham. “Het was mijn eerste 

taak als trainer buiten mijn eigen club, Alcides in Meppel. 

Daarmee was ik als hoofdtrainer twee keer gepromoveerd, 

van de derde naar de eerste klasse. Ik kon toen ook naar 

FC Wolvega, ook een eersteklasser. Maar daar had ik niet 

de diploma’s voor. Den Ham was de andere geïnteresseerde 

club. Ik sprak met voorzitter Joop Kleinnijenhuis en zijn 

gedrevenheid wekte mijn interesse. Bovendien kwam ik op 

een moment dat de ploeg moest verjongen. Dat sprak me 

erg aan. Van de oude garde waren André Hemmink en de 

tweelingbroers van Kolkman nog over. Verder bestond de 

selectie vooral uit jonge spelers. Tim was, denk ik,  

19 jaar, Gerjan Blekkenhorst een jaar of 17 en dan had je 

nog Wijnand Meijer die ook jong was. Geweldig, al die jonge 

gasten. Sommige trainers zijn alleen op resultaat uit, maar ik 

wil kunnen kneden. Sportief gezien heb ik hier dus heerlijk 

kunnen werken, maar ook buiten het veld was het een 

mooie tijd. Ik heb ervaren hoe hecht de gemeenschap hier 

is. Iedereen praat erover hoe fantastisch de accommodatie 

van v.v. Den Ham is, maar het zijn de mensen die het mooi 

maken. De beleving hier, hoe vrijwilligers van alles en nog 

wat aanpakken; dat vind ik echt geweldig. Ik ben de club 

altijd blijven volgen. Via Twitter kreeg ik mee dat Den Ham 

zich nog handhaafde via die 1-1 bij IJVV.”

Na v.v. Den Ham heeft Jonkman SV Nieuwleusen  

(drie seizoenen) en SCD’83 (vijf jaren) gediend.  

Met beide ploegen degradeerde én promoveerde hij.  

Dit seizoen staat hij voor de groep bij SV Gramsbergen. 

“Een derdeklasser, ‘ze’ zijn er vorig seizoen net in gebleven. 

Ook in Gramsbergen tref ik weer een jonge groep. Er zijn 

veel punten die daar beter kunnen. Het is mijn taak om daar 

aan te werken.” Als zijn werkwijze aanslaat, zou hij zomaar 

weer eens bij v.v. Den Ham in de competitie terecht kunnen 

komen. Jonkman zou dat graag zien gebeuren.  

“Maar ons eerste doel is om dit seizoen weg te blijven  

van de gevarenzone.”

Tien jaar geleden rondde trainer Jan-Peter Jonkman zijn eerste seizoen bij  
v.v. Den Ham af. Hij bleef daarna nog twee seizoenen bij de club. Maar zo’n rare 
competitie als in dat eerste jaar maakte hij nooit meer mee. De huidige trainer  
van SV Gramsbergen denkt nog veel terug aan zijn tijd in Den Ham. 
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“Ik heb ervaren hoe enorm hecht de gemeenschap hier is!”
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Iedere zaterdag is Loes Ottens van 
de partij bij het vlaggenschip van 
v.v. Den Ham. Zij is degene die de 
waterzak draagt. Dat weten en 
zien we allemaal. Maar wie is Loes 
en wat doet ze allemaal nog meer 
binnen de club?

Loes is geboren in Vroomshoop en opgegroeid 

met alleen maar jongens in de buurt. Buiten 

spelen betekende voetballen samen met haar 

twee broers en elf buurjongens. Loes was het 

enige meisje en mocht de ballen vangen achter 

het doel. Na een tijdje mocht ze meedoen 

van de jongens en meteen was ze verknocht 

aan het spelletje. Als ‘klein meiske’ is ze lid 

geworden van Sportlust Vroomshoop en al 

gauw ging dat zo goed dat ze, na selectie-

wedstrijden, bij FC Twente terechtkwam. Daar 

heeft ze een aantal jaren met bijzonder veel 

plezier gevoetbald. Alles voor het voetbal, dus 

zelfs school werd op een lager pitje gezet. 

Echter moest de familie overal zelf in voorzien – 

“want zo ging dat in die tijd. Niet zoals nu, met 

opleidingen en auto’s van de club” – en toen 

dat onmogelijk werd, heeft Loes de overstap 

naar Vroomshoopse Boys gemaakt. Daar heeft 

ze tot ze een ernstige blessure kreeg gespeeld. 

Een kapotte knie maakte een vroegtijdig einde 

aan haar carrière. Toen er gekozen moest 

worden tussen geld verdienen en plezier, ging 

werken bij de post voor. Dat heeft ze lange 

tijd gedaan tot er gereorganiseerd werd en 

Loes, op aanraden en met de steun van haar 

man Leon, koos voor haar geluk. Ze zegde 

haar baan op en ging doen wat ze leuk vindt. 

Ze volgde een cursus sportmassage en 

deed ervaring op als verzorgster bij Sportlust 

Vroomshoop. Dit deed ze twee seizoenen, 

maar haar ambities reikten verder. Ze volgde 

nog meer cursussen en via via kwam Loes 

bij TVC’28 in Tubbergen terecht. Daar heeft 

ze samen met trainer Walter Weghorst 

topseizoenen meegemaakt. Van de derde 

klasse op zondag via één kampioenschap en 

één promotie na nacompetitie naar de eerste 

klasse. “Dat was een mooie tijd”, vertelt ze. 

“Daar heb ik met enorm veel plezier gewerkt. 

Walter is een gepassioneerde, explosieve trainer 

van wie ik veel geleerd heb. Ondanks dat we 

wel eens een conflict hebben gehad, heeft het 

onze band alleen maar versterkt. Hierdoor zijn 

we nu nog steeds goed bevriend met elkaar,  

we gaan een paar keer per jaar uit eten om  

bij te praten, echt fantastisch.” 

In 2005 maakte Loes een ‘uitstapje’ naar het 

fietsen. Toen heeft ze een wielrenner begeleid 

die vierduizend kilometer aflegde in tien dagen. 

Daar kijkt ze met trots en bewondering op 

terug. “Het was heel intensief, we hebben 

weinig geslapen en het waren niet altijd de 

beste omstandigheden, maar diegene heeft het 

wel gehaald. Als je dan bij de finish zo’n sporter 

onthaalt en hij valt huilend in jóuw armen terwijl 

zijn vrouw naast je staat. Tja, dat doet wel wat 

met je, ja.”

In Den Ham begint Loes nu aan haar derde 

seizoen. Jeroen Niks is hoofdtrainer en bemoeit 

zich natuurlijk met de voetbaltechnische zaken. 

Loes is hersteltrainer, fitnesstrainer, personal 

trainer en verzorger. Het is niet alleen een tapeje 

plakken links en rechts, Loes zorgt er juist voor 

dat de tapejes niet nodig zijn. Een traject dat 

ze, mede dankzij de samenwerking met Health 

& Wellness, drie jaar geleden is gestart. Loes is 

vol passie voor voetbal en met nog meer passie 

begeleid ze ‘haar’ jongens van het eerste. 

Voor het eerst dit seizoen monitort ze ook 

de fitheid van de mannen (zie elders in deze 

Presentatiegids). 

Buiten haar werk op de voetbalclub om verblijft 

Loes ook regelmatig in Den Ham. Ze heeft 

van haar hobby haar werk kunnen maken 

en is bijna dagelijks te vinden bij Health & 

Wellness Centrum Den Ham om mensen 

op diverse manieren te begeleiden. Zo is ze 

seniorenbegeleider en sport ze drie maal per 

week met ouderen die fit willen blijven. Als 

personal trainer begeleidt ze verschillende 

mensen bij revalideren, afvallen en of (weer) fit 

worden. Op de vraag wat ze het leukst vindt, 

komt geen uitgesproken antwoord. “Ik vind 

hersteltraining mooi om te doen, maar senioren 

begeleiden ook. Ik heb niks dan respect voor 

de ouderen. Zij hebben er voor gezorgd dat wij 

zo kunnen leven als we nu doen.” 

Loes heeft nog veel ambities in de voetballerij. 

“Ik zou heel graag eens een kijkje nemen in 

de keuken van een club als PEC Zwolle, dat 

lijkt me mooi. Gewoon om te zien hoe het er 

daar aan toegaat. Maar eerst promoveren naar 

de eerste klasse met deze groep. En daarin 

stabiel meedraaien.” Ergens in het vat zit ook 

nog het plan om een fitheidsplan voor de jeugd 

op te zetten: handvatten voor de jeugdtrainers 

aanreiken als het gaat om fit zijn en fit blijven. 

Maar natuurlijk zit ze ook dit seizoen weer 

iedere zaterdag in de dug-out bij het eerste. 

Want ja, Loes is ook nog steeds het meisje met 

de waterzak. 

Door Shirley Arrindell

De ambities van de 
vrouw met 
de waterzak
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Weg van het  
voetbalveld

maar nog steeds in de spotlights



Grote kans dat de vaste volgers van v.v. Den Ham Robin Bergins dit seizoen 
vaker in actie zien dan de afgelopen elf jaren. Niet op het veld, maar op tv.  

Als voetballer is hij gestopt, maar zijn modellencarrière neemt een grote vlucht.

Het is ergens in het voorjaar. Den Ham speelt tegen Hulzense 
Boys als aanvaller Robin Bergins ongelukkig ten val komt. “Ik voel-
de meteen: dit is een kruisbandmomentje.” De vleugelspeler laat 
zich wisselen, niet wetende dat het zijn laatste wedstrijd als voet-
baller is geweest. “In de avond werd m’n knie al erg stijf, de vol-
gende ochtend was die heel dik. En het ergste was: ik moest die 
dag nog een modeshow lopen.” Daarover later meer. Eerst over 
zijn afscheid: “Ik heb altijd het idee gehad dat ik mijn voetbalcarri-
ère op het veld zou afsluiten en dan komt er zo’n blessure tussen-
door. Dat ik de laatste wedstrijd van het seizoen tegen IJVV niet 
mee kon doen, was een teleurstelling.” Toch is hij daar snel over-
heen gestapt. “Dat is iets wat ik gemakkelijk doe.” Stoppen zou hij 
na afgelopen seizoen sowieso. “Ik speelde al twee of drie jaar met 
die gedachte. Mijn spel was niet goed. Ik genoot niet, het was niet 
leuk meer. Voor mijn gevoel zat er meer in, maar dat kwam er niet 
uit. Erg frustrerend. Maar op zo’n manier wilde ik mijn loopbaan 
niet afsluiten. Gelukkig kwam ik in mijn laatste seizoen weer in mijn 
ritme. Jammer van die blessure, maar het moment om te stoppen 
is goed. Het is mooi geweest”, aldus de 35-jarige. 

Elf jaar heeft hij deel uitgemaakt van de eerste selectie. “In 2004 
haalde Jan-Peter Jonkman mij erbij. Ik had de hele voorbereiding 
met het tweede meegedaan en voorafgaand aan de eerste com-
petitiewedstrijd van het eerste – ik had er net een duel met het 
tweede op zitten – zei hij: ‘kom maar op de bank zitten’.  
Ik viel niet in, maar zat sindsdien 
wel bij het eerste.” De rest is 
geschiedenis. Bergins groeide 
uit tot één van de meest suc-
cesvolle spelers in de historie 
van de club. Hij promoveerde 
met zijn ploeg van de derde 
naar de tweede klasse en neemt 
afscheid als topscorer aller tijden 
van de vereniging met 129 doel-
punten. Altijd was er sluimeren-
de interesse van andere clubs. 
“Berkum, DOS’37 en Alcides 
uit Meppel toonden belangstel-
ling. Bij Alcides ben ik op gesprek geweest. Toen ik er ging kijken, 
hoorde ik een jonge jongen op de tribune zeggen: ‘er komt een 
hele snelle spits bij ons spelen’. Dat ging dus over mij. Maar toen 
puntje bij paaltje kwam, ben ik toch niet gegaan. Of ik daar spijt 
van heb? Nee. Ik doe alles op gevoel. Het heeft zo moeten zijn.”

Nu zijn spelersloopbaan ten einde is, wil Bergins meer tijd door-
brengen met zijn partner Marthe en dochter Zoë (2). “En tennis-
sen vind ik leuk om in beweging te blijven.” Maar veel vrije uurtjes 
heeft hij, ondanks zijn aangekondigde afscheid als voetballer, 
niet meer. Sinds hij bekend is als de gespierde man uit de Fit For 
Free-reclame wordt hij veelvuldig gevraagd voor modellenklussen. 
Hij kan het nog steeds nauwelijks bevatten. “Ik werk 32 uur in de 
week als instructeur bij Fit For Free. Daar kwamen een keertje wat 
mensen van het hoofdkantoor langs. We raakten in gesprek, praat-
ten gewoon over alledaagse dingen. Tot ik opeens de vraag kreeg 
of ik mee wilde doen in de reclamecampagne van het bedrijf.
‘Ja, cool’, zei ik. Op dat moment ging ik er nog vanuit dat het 

om een rol op de achtergrond zou gaan. Maar ik kreeg meteen 
de hoofdrol! Ik had me ooit al eens bij een modellenbureau inge-
schreven, maar na ‘Fit For Free’ heb ik me bij meerdere bureaus 
aangemeld. Sindsdien krijg ik vijf, zes of zeven aanvragen per 
week. Best veel.” En dus moet hij flexibel zijn. “Aan het eind van 
vorig seizoen zijn we met de voetbalploeg naar Lissabon geweest. 
Op maandag kwamen we terug, waarna ik dinsdag nog een dagje 
vrij had om uit te rusten. Toen ik mijn mailbox opende, had ik een 
oproepje van een modellenbureau om auditie te komen doen voor 
een klus in Bulgarije. Die reclame zou een jaar lang op tv komen 
in meerdere landen. Ben ik met m’n lichtverbrande, rode hoofd 
meteen in de auto gestapt naar Amsterdam voor de casting.  
Ik hoor nog of ik die opdracht heb gekregen.” Hij moet nog 
steeds wennen aan de nieuwe wereld die voor hem is openge-
gaan. “Van al die aandacht ben ik geschrokken, want ik doe het 

alleen om iets naast mijn werk 
te hebben. Overal waar ik kom, 
hoor ik: ‘we kunnen je in de 
toekomst wel gebruiken. Wil je 
jouw visitekaartje achterlaten?’ 
Een visitekaartje… Dat had ik 
tot voor kort niet eens. Voor de 
zekerheid heb ik er toch maar 
wat laten drukken. Ook heb ik 
een Instagram-account aange-
maakt om wat meer van mezelf 
te delen. En dat terwijl ik altijd 
een hekel heb gehad aan social 
media.” 

Een bekende Hammenaar was hij al, nu ook welhaast een beken-
de Nederlander. “Bij een casting voor een promofilmpje van een 
programma van RTL kreeg ik al de vraag: ‘jij bent toch van die 
reclame van die sportschool?’ Thuis vinden ze het allemaal mooi. 
Als de begintune van de Fit For Free-reclame klinkt, heeft Zoë al 
door dat papa op tv komt. En Marthe vindt het ook leuk, die is 
best een beetje trots.”

Ondanks zijn drukke leven heeft hij zich voorgenomen om na zijn 
actieve spelersloopbaan elke thuiswedstrijd van v.v. Den Ham 1 
te bezoeken. “Of ik van het modellenwerk ooit mijn beroep kan 
maken? Ik ga niets plannen, laat het op z’n beloop. Ik zie het 
wel. Een modeshow lopen geeft in ieder geval een kick. Maar 
als ik moet kiezen tussen het gevoel dat ik krijg van een mode-
show lopen of dat na een doelpunt, dan kies ik voor dat laatste. 
Honderd procent!”.

Door Ron Hemmink

‘Jij bent toch van 

die reclame van  

die sportschool?’
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Hoe lang zijn jullie al trainer?
  “Veel te lang”, zegt Jan lachend waarop hij 

snel toevoegt dat het maar een grapje is. 
Jan en Wilco tellen hardop. “Dit wordt het 
vierde jaar E1, daarvoor nog twee jaar E2, 
een jaar E5 en een jaar E6, of niet? Wilco: 
We zijn de tel al kwijt, maar het zal een jaar 
of acht zijn.”

Wat zijn de resultaten van jullie teams?
  Wilco en Jan lopen de seizoenen kort na. 

“Het eerste jaar in E1 speelden we 1e 
klasse, we werden geen kampioen maar 
draaiden een mooi seizoen. Het jaar erop 
zijn we ingeschreven in de hoofdklasse en 
sindsdien spelen we met E1 in deze klasse. 
Meestal eindigen we in de middenmoot, het 

ene seizoen bovenin de middenmoot, het 
andere seizoen iets onder de middenmoot. 
Met Den Ham E6 en E2 zijn we kampioen 
geworden, erg mooi om mee te maken!”

Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
  “Voor een jeugdelftal zochten ze nog 

trainers. Gert Nijmeijer heeft ons toen 
gevraagd of wij trainer van een team wilden 
worden, zodoende zijn we begonnen. Gert 
heeft wel oog voor talent”, vertelt Jan met 
een knipoog. Wilco: “Gert vond ons goed bij 
elkaar passen en daar heeft hij gelijk in, want 
we zijn nog steeds een duo.”

Wat maakt jullie duo zo sterk?
  Jan: “We geven twee keer in de week 

training aan de spelers en zaterdags staan 
we samen op het veld. We kunnen het goed 
met elkaar vinden.” Wilco vult aan: “Na al 
die jaren samen op het veld weet je goed 
wat je van elkaar kunt verwachten en wat je 
aan elkaar hebt.”

  Jan is FC Twente-supporter, Wilco is een 
Ajax-supporter, gaat dit wel goed? Werken 
jullie volgens de Cruyff-filosofie dat de 
teamprestatie niet belangrijk is in de jeugd 
en alleen de ontwikkeling van het individu?

  Wilco: “Dit gaat prima samen hoor. Aan het 
begin van het seizoen stellen we ons voor 
aan de spelers en vraag ik direct voor welk 
team ze zijn, afgelopen jaar hadden we 
veel Ajax-supporters.” Jan haakt in: “Maar 
komend seizoen zijn de meesten voor FC 
Twente!” “Bij de jeugd is teamprestatie en 
het individu belangrijk, beide moeten beter 
worden”, aldus Wilco.

Wat zijn de plannen voor de  
toekomst, willen jullie doorgroeien  
naar een ander team?
  Jan: “Komend seizoen start ik met 

de trainingscursus TC-III. Na deze 
trainingscursus van een half jaar is het 
mogelijk om een hoger elftal te trainen.  
Het lijkt me mooi om in de toekomst trainer 
van D1 of C1 te worden maar eerst maken 
we ons op voor een mooi seizoen met E1.” 
Wilco weet het nog niet precies. “Komend 
jaar ga ik mijn studie afronden met een 
stageperiode. Het ligt er ook aan of ik nog 
voldoende tijd heb en hoe het uit komt met 
het werk.”

Wat verwachten jullie  
van komend seizoen?
  Wilco: “Het mooiste is natuurlijk om 

kampioen te worden, maar we moeten ook 
realistisch blijven. Als je naar voorgaande 
jaren kijkt, zal het mooi zijn bovenin de 
middenmoot te eindigen. “We hebben een 
geheel nieuw team, met potentie. We gaan 
hard ons best doen en proberen er een 
mooi seizoen van te maken en zo hoog 
mogelijk te eindigen”, aldus Jan.

Het duo Jan Plaggenmars en Wilco Meijerink is al jarenlang 
samen trainer van diverse jeugdteams. Hoog tijd om ze eens  
aan de tand te voelen hoe ze bij elkaar gekomen zijn en hoe  
ze het zo lang met elkaar vol houden.

Wilco en Jan  
Al jarenlang een goed duo Door Jan Willem Kuiper
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Wilco Meijerink en Jan Plaggenmars

“ Mijn vader was 
 trouwe supporter
 langs de lijn”



Schoon,
schoner,
schoonst!

Ondanks dat ie een geweldige 
carrière bij schoonmaakbedrijf 
Klaas Harms (deschoonste.
nl) is misgelopen, is Gerrit 
Zandbergen nog steeds een van 
de schoonste Twenteranders. 

Deze Vroomshoper zorgt er al twee en 

een half jaar voor dat de bestrating op het 

sportpark er niet alleen super strak maar 

ook zeer schoon bij ligt. Gerrit, die werk-

weken van meer dan 40 uur niet schuwt, 

geniet van de vele uren op de Rohorst 

en is zeer content met de waardering 

die hij voor zijn werkzaamheden krijgt.
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A-Selectie 
vv Den Ham seizoen 2015-2016



Bovenste rij v.l.n.r.: Rane Kootstra, Tommie Dam, Rick Meijerink, Nick Endeman, Tom Hallink, Jelmer Bolks, 

Dewy Drost, Melvin Hallink.

Middelste rij: Loes Ottens (verzorger en hersteltrainer), Davy Eustacia (stagiair), Rini Vos (materiaalman),  

Tim Nijzink, Louis Vijfhuizen, Michel Kamphuis, Justen Kamphuis (grensrechter), Harry de Ruiter (elftalleider),  

Henk Lamberink (scheidsrechterbegeleider).

Onderste rij: Kevin Ruiterkamp, Roy Zorgdrager, Niek Schuldink, Jeffrey Ekkel, Jeroen Niks (hoofdtrainer),  

John Brakert (assistent-trainer), Mark Knol, Erwin Donker, Dennis Kolkman, Gerjan Blekkenhorst. 

Op de foto ontbreken Wim Lindenhovius (materiaalman) en Henri Nieuwenhuis (keepertrainer).



Nieuw in de selectie
De selectie van Den Ham begroet dit seizoen vier nieuwe mensen:  
twee Hammer voetballers die instromen vanuit het tweede en  
twee aanwinsten van ‘buiten’.

Rick Meijerink
Leeftijd: 21 
Positie: Verdediger
Vorig seizoen: 2e

Nick Endeman
Leeftijd: 23
Positie: Middenvelder
Vorig seizoen: 2e

Jelmer Bolks
Leeftijd: 22
Positie: Aanvaller
Vorig seizoen: 
Vroomshoopse Boys

Mark Knol
Leeftijd: 24
Positie: Keeper
Vorig seizoen: OZC
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De selectie van Den Ham begroet dit seizoen vier nieuwe mensen:  
twee Hammer voetballers die instromen vanuit het tweede en  
twee aanwinsten van ‘buiten’.

intensiveren samenwerking
Vereniging en gezondheidscentrum

Tommie Dam neemt geen blad 
voor de mond. “Bij Vroomshoopse 
Boys lopen ze een paar jaar op ons 
voor.” Die club werkt samen met 
Fysiotherapie De Haere. v.v. Den 
Ham haalt de banden aan met 
Health & Wellness Centrum Den 
Ham. Het doel: gezondere, betere 
en fittere spelers kweken.

Health & Wellness Centrum Den Ham en  
v.v. Den Ham willen hun samenwerking dit 
seizoen intensiveren. Zo moet er ruimte komen 
voor conditie- en behendigheidstraining binnen 
de voetbalvereniging. Beide partijen trekken al 
een aantal jaren samen op. Maar er zit nog rek 
in, zo vinden Tom Rang (55) van het centrum 
en ‘zijn’ fysiotherapeuten Tommie Dam (31) en 
Wendy Hegeman (26) en sportinstructrice  
Loes Ottens (44). Laatstgenoemde is binnen 
v.v. Den Ham actief als hersteltrainster en 
verzorgster en kent het belang van korte lijnen 
tussen de voetbalclub en het gezondheids-
centrum. “Als je een blessure hebt, zit je 
binnen 24 uur bij de fysiotherapeut.”  
Wie vragen heeft over een kwetsuur,  
kan bovendien op maandag tussen 17.45 uur 
en 18.45 uur op de club terecht bij Hegeman 
die dan daar haar inloopspreekuur houdt 
voor alle leden. “Vorig seizoen kwamen hier 

gemiddeld vier leden per maandagavond.  
Ik kan bij pijntjes snel een diagnose stellen en 
waar nodig spelers doorverwijzen naar Health 
& Wellness Centrum Den Ham”, zegt ze.

De activiteiten van het medisch team hebben 
zich altijd beperkt tot genoemde activiteiten, 
maar daar komt met ingang van dit seizoen 
een aanvulling op in de vorm van conditie- en 
behendigheidstrainingen. “Twee keer per jaar 
gaan we metingen doen, aan het begin van 
de voorbereiding en bijvoorbeeld vlak voor de 
winterstop. De resultaten van allerlei testjes 
die iets zeggen over conditie en behendigheid 
slaan we op. Op die manier kunnen we 
zien op welke terreinen spelers zich kunnen 
ontwikkelen”, legt Ottens uit. Dam: “Sommige 
spelers scoren bijvoorbeeld ‘laag’ als het gaat 
om snelheid en behendigheid. Wij kunnen dan 
schaven aan bijvoorbeeld hun looptechniek of 
hun core stability. Looptrainer Ben Samsen kan 
dat ook. Soms bevestigt zo’n test wat je als 
toeschouwer langs de kant al lang hebt gezien. 
Maar je moet het eerst weten, pas dan kun je 
er aan werken.” Voor elke speler die de tests 
doet, rolt er een persoonlijk advies uit. “Een 
verdediger moet in een wedstrijd veel ‘kort 
werk’ verrichten, terwijl een aanvaller misschien 
tien keer per duel een sprint van twintig meter 
aflegt. Dat vereist andere kwaliteiten en dus 
ook andere oefenvormen”, vertelt Rang.  
Als speler van Den Ham 1 ziet Dam het nut in 
van conditie- en behendigheidstrainingen.  
“Ik wist bijvoorbeeld nooit wat mijn sprong-

kracht was. Als je dat eenmaal weet, wil je dat 
niveau op peil houden of verhogen. Die tests 
houden je scherp en vormen een motivatie om 
jezelf te verbeteren.” 

Als het aan het viertal ligt, worden niet 
alleen de spelers van de eerste selectie 
aan de tests onderworpen. De conditie- en 
behendigheidstrainingen moeten uiteindelijk 
verder worden uitgerold binnen de vereniging. 
“Je kunt dit programma aanbieden aan 
jeugdploegen en prestatieteams. Wellicht 
kunnen ook de supportersvereniging of de 
scheidsrechters binnen de club onderdelen 
volgen. Zij kunnen bijvoorbeeld voor de lol een 
piepjestest doen. Want het hogere doel is om 
mensen gezonder te laten leven”, aldus Rang. 
Dam voegt er aan toe dat trainers binnen de 
vereniging op de hoogte worden gebracht 
van de oefenvormen die er zijn om conditie en 
behendigheid te verbeteren.

Voor Health & Wellness Centrum Den Ham 
zit de winst ’m in het gegeven dat leden van 
v.v. Den Ham naar het gezondheidscentrum 
komen, waar zij tegen gereduceerd tarief 
terecht kunnen. Dam hoopt dat ook 
de vereniging de vruchten plukt van de 
verregaande samenwerking. Die moet er toe 
leiden dat er fittere, betere spelers worden 
afgeleverd waardoor sterkere teams ontstaan. 
Je moet niet doordraven, vindt hij. Maar deze 
stap is volgens hem nodig. “Want als je niks 
doet, dan sta je stil.”

Door Ron Hemmink
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Twee talenten uit de pool: 
Thim Boers en  
David Melenboer 

Door Shirley Arrindell

“Maar bij het  eerste komt er  fysiek gezien nog  meer bij kijken”



David is een jongen van 17 jaar. Hij gaat naar de havo, met 

al een vmbo-diploma op zak. Vorig seizoen maakte hij de 

overstap naar A1. Dat betekende voor hem een welkome 

nieuwe challenge. “Den Ham B1 speelde in de tweede 

klasse en dat niveau kon ik in de wedstrijden goed aan.  

Bij A1 is de uitdaging groter. Het gaat er ‘meer fysiek’ 

aan toe. Al snel na zijn overstap van de B’s naar de A’s 

kwam David terecht in de talentenpool. “Dat vond ik wel 

spannend, ja. Vooral in het begin. In de kleedkamer zocht 

ik rustig een plekje. Eenmaal op het veld vond ik het ook 

wel spannend, maar ook mooi. De ruimtes zijn kleiner, er 

wordt meer druk op de bal gezet.” David heeft zodoende al 

behoorlijk wat ervaring opgedaan bij het eerste en maakte 

zelfs al zijn debuut, in een oefenwedstrijd. “Als linksbuiten. 

Vind ik een mooie positie. Daar kan ik een actie maken en 

de bal voorgeven.” In A1 speelde David vorig seizoen op 

het middenveld. Wellicht dit seizoen opnieuw. 

Thim Boers is ook 17 jaar en heeft eveneens een vmbo-

diploma behaald. Na een jaartje havo begint hij dit 

schooljaar aan de mbo-opleiding Sport & Bewegen.  

Na die opleiding wil hij Fysiotherapie gaan studeren.  

Thim is vorig seizoen al na een maand van B1 naar A1 

overgegaan. De jongens van A1 kende hij al wel redelijk 

goed. “In C1 heb ik al met hen gevoetbald.” De overstap 

kwam ook voor Thim op het juiste moment. “In B1 was ik 

aanvoerder en speelde ik op het middenveld. In A1 ben ik 

centrale verdediger, dat vind ik net zo leuk.” Ook Thim heeft 

veel geleerd qua fysieke tegenstand in A1. “Maar bij het 

eerste komt er fysiek gezien nog meer bij kijken.  

Die trainingen waren best pittig, maar ook heel mooi. 

Ik vond het vooral leuk om mee te doen, niet zozeer 

spannend. Nou ja, ik heb ook wel eerst rustig rondgekeken. 

Maar ik wilde vooral graag laten zien wat ik kan.  

Trainer Jeroen Niks geeft goede trainingen en legt goed uit. 

Hij zegt ook dat we fouten mogen maken.” Indruk heeft 

hij zeker gemaakt. Want een gesprekje met Jeroen Niks 

die toevallig langs komt lopen, levert Thim al de nodige 

complimenten op. “Hij is een mooie, rustige speler met 

overzicht.” 

Jaarlijks worden zes jeugdige talenten 
geselecteerd om mee te trainen met het 

eerste elftal. Op die manier leren zij bij en 
maken zij kennis met het voetbal bij de 

senioren, dat ‘meer fysiek’ is dan het spel  
bij de jeugd. De jongeren maken deel uit  

van de talentenpool.

In samenspraak met de trainers en de technische 

commissie worden jaarlijks zes talenten geselecteerd om 

hen te laten ruiken aan het eerste team. Bij het selecteren 

van de spelers wordt gekeken naar de technische, tactische 

en fysieke kwaliteiten en ook naar de mentale weerbaarheid. 

De spelers die worden geselecteerd, moeten zich voor  

100 procent willen inzetten en tot op het bot gemotiveerd 

zijn. In overleg met de trainers en de fysiotherapeuten wordt 

gekeken in hoeverre deze jonge spelers belast kunnen 

worden. Want blessures moeten worden voorkomen. 

Tijd om eens met hen kennis te maken

De talentenpool:  
zes uitverkorenen 

die meetrainen  
met het eerste

“Maar bij het  eerste komt er  fysiek gezien nog  meer bij kijken”
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Nee, de taak van assistent-scheidsrechter is 
niet iets waar je naar solliciteert. Je wordt ervoor 
gevraagd. En niet omdat je die perfecte specialist 
op dit gebied bent waar het team al jaren naar 
op zoek is. Maar simpelweg omdat iemand het 
moet doen. Zo ging het met Roelof Nijzink (59) 
toen hij bijna vijftien jaar geleden werd gevraagd 
om te gaan vlaggen en zo verging het Justen 
Kamphuis (24), Nijzinks opvolger met ingang van 
dit seizoen. “Ik ben ooit begonnen in A1”, zegt 
Nijzink. “Han Prenger was trainer van dat team en 
vroeg of ik wilde vlaggen.”Nijzink was net, na een 
carrière die hem langs het eerste, tweede, vierde 
en zevende team van v.v. Den Ham voer, gestopt 
met voetballen en dus had hij ’s zaterdags wel tijd. 
Het viel hem echter niet mee. En niet omdat hij de 
functie an sich nou zo lastig vond. “Mijn zoon Tim 
voetbalde in A1. Het leek me daarom niet leuk 
om te vlaggen bij een team waar één van mijn 
jongens in speelt. Ik had niet zozeer de angst dat 
ik het niet goed zou doen, maar wel dat ik te veel 
aanwijzingen naar hem zou roepen. Dat moet je 
als grensrechter niet doen, want daar is de trainer 
voor. Maar ik had mijn mond altijd open…”

Toen binnen de club eenmaal bekend was dat 
hij als assistent-scheidsrechter fungeerde, bleek 
er geen weg terug. Want toen Henk Lamberink 

stopte als grensrechter bij het eerste kwam de 
vereniging al gauw uit bij Nijzink. Die zei wederom 
‘ja’. “Toen Tim naar het eerste ging, ben ik mee-
gegaan.” Tijd om zijn zoon aan te moedigen had 
hij niet meer. “Want bij de senioren gaat het spel 
een stuk sneller.” Maar hij leerde ook anders een 
wedstrijd te volgen. “Je moet je ogen gericht 
houden op de laatste lijn én de bal en dus niet op 
het hele spelletje letten.” Een les die zijn opvolger 
Kamphuis zich goed in de oren knoopt. “Al is 
vlaggen voor mij niet helemaal nieuw. Ik ben al 
een seizoen grensrechter geweest bij Dames 2 
en heb ook gevlagd bij wedstrijden van D1, C1 
en Den Ham 3.” Vlaggen bij het vlaggenschip van 
de vereniging is voor hem nieuw. “Het zal sneller 
gaan, maar gelukkig vormen sprints trekken en 
hardlopen voor mij geen probleem.” 

Kamphuis kan echter niet meer helemaal pijnvrij 
bewegen. Het korte draaiwerk en springen; dat 
gaat niet meer. De oorzaak: ontstekingen in de 
liesstreek. De nasleep van meerdere liesbreuken 
die hij in zijn leven heeft gehad. Die zijn er debet 
aan dat de voormalige verdediger dit seizoen 
niet meer binnen maar buiten de lijnen zijn acties 
maakt. “Op 14 december 2013 heb ik mijn laatste 
wedstrijd gespeeld: Kloosterhaar-uit. We verloren 
met 5-2.” Ook dat nog. Hoe graag hij nog zou wil-

len voetballen, het gaat niet meer. “Trainer Jeroen 
Niks en zijn assistent John Brakert hebben me 
toen benaderd met de vraag of ik grensrechter 
wilde worden. Ik heb toen niet meteen ‘ja’ gezegd. 
Maar later vroegen ze me het nog eens. Ik ben er 
op ingegaan, omdat ik op deze manier toch nog 
onderdeel van het team kan zijn. Anders zou ik 
niks meer met de voetbalvereniging hebben, nu 
hoor ik nog ergens bij.” Bang voor toeschouwers 

van de tegenstander die hem willen beïnvloeden 
is hij niet. “Je weet dat je soms wat over je heen 
kunt krijgen.” Nijzink haakt in: “Dan hoor je langs 
de kant: ‘Hey, woarum vlag ie nie?’ En even later: 
‘Ja, noe vlag ie weh…’. Daar moet je helemaal 
niet mee bezig zijn. Als je hapt, dan hebben ze je.” 
Dat ‘spel’ hoort er volgens Kamphuis een beetje 
bij. “Voetbal is emotie. Ik heb zelf als speler ook 
wel dingen gedaan die niet mogen…”

Volgens Nijzink doet Kamphuis er als grensrechter 
beter aan het overzicht te houden. Het overzicht 
dat hij zelf één keer kwijt was, zegt hij als hem 

Assistent-scheidsrechters kijken 

elke wedstrijd met  
een andere blik

Na bijna vijftien jaar draagt Roelof Nijzink het stokje over aan Justen Kamphuis.  
Letterlijk, want per ingang van dit seizoen is Kamphuis de drager van de stok 

met de geeloranje vlag als assistent-scheidsrechter van Den Ham 1. Over het 
gaan van de één, de komst van de ander en de kunst van het vlaggen.

Beide jongens 
werden kampioen op 
26 november 2011

‘‘Hey, woarum  
vlag ie nie?’’

Door Ron Hemmink
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Blauw en witte kleuren:
Den Ham, de club 
waar ik van hou!
Wat er ook hier gebeure,
ik blijf je altijd trouw!

www.stijlgenoten.nl

(eerste regels clublied vv Den Ham)

wordt gevraagd naar het vreemdste dat hij ooit 
als assistent-scheidsrechter heeft meegemaakt. 
“Het gebeurde in een wedstrijd uit bij ASC’62. We 
stonden 1-0 achter en doelman Jurgen Bosma 
ging mee naar voren. Op dat moment was 
Tommie Dam onze laatste man. We kregen een 
counter tegen en een speler van ASC’62 maakte 
2-0. Maar ik had moeten vlaggen, omdat er nie-
mand meer achter Tommie liep. De scheidsrechter 
zag het ook niet en het doelpunt telde.”

Voor het seizoen begint, wil Kamphuis nog de 
uitleg van een aantal onbekende spelregels 
opzoeken. Maar volgens zowel hemzelf als Nijzink 
is vlaggen vooral iets waar je simpelweg aan moet 
beginnen. “En dan je ‘koppie’ erbij houden”, zegt 
de man die vertrekt. Een ondankbare taak heeft hij 
het vlaggen nooit gevonden. “Al zou ik deze taak 
niet tegen betaling willen vervullen bij FC Twente 
of Heracles Almelo, als dat al zou kunnen. Je doet 
het voor je ‘cluppie’. Vindt ook Kamphuis: “Iedere 
ploeg heeft een grensrechter nodig, want anders 
kun je het team wel opdoeken.”

“Je doet het 

voor je 

cluppie
”
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“Het seizoen 14/15 was mijn eerste seizoen bij Den Ham. Hiervoor heb ik twee jaar DOS’37 B1 getraind. 

Het eerste jaar tijdens mijn TC-III cursus en het tweede jaar zelfstandig. Daarna ben ik naar Den Ham 

gekomen om C1 te trainen. Afgelopen seizoen eindigden we in de middenmoot.”  

Voor dit seizoen zijn de plannen duidelijk: “De doelstelling is wederom om bij de eerste vijf te eindigen.”  

Dit jaar begint Davy met de TC-II cursus en loopt hij stage bij ons eerste elftal.

Eustacia is een veelzijdig voetbalman en werkt geregeld in Amsterdam bij Ajax Camps en Clinics. 

“Bij een Ajax Camp of Clinics is het mogelijk voor spelers extra training te krijgen en komen alle Ajax-

trainingsmethoden aan bod. Denk hierbij aan balcontrole, voetenwerk, passeertechnieken, passen, 

trappen, positiespel en partijspelen. Bij de sessies krijgen de spelers een dag een training volgens  

de Ajax-school. Bij een Ajax Camp blijven ze een week en krijgen ze gedurende deze week diverse 

trainingen. Kinderen en high schools komen uit de hele wereld naar De Toekomst om deze Camps  

en Clinics bij te wonen.”

Naast het trainen is Davy ook druk bezig met andere zaken binnen de voetbalsport. “Ik heb een eigen 

voetbalschool: KWA-voetbalschool. KWA staat voor Kids With Attitude. Het is een voetbalschool voor 

spelers van de F- tot en met D-jeugd. Respect en sportiviteit zijn bij veel sportclubs zeer belangrijk,  

toch ontstaan op dat vlak nogal eens problemen. De KWA-voetbalschool richt zich vooral op het aanleren 

van positief gedrag in de sport. Dit is aan te leren, net zoals de techniek van het voetbal kan worden 

aangeleerd. De voetbalschool geeft ook lezingen en begeleidt sportclubs in het kader  

van gedrag. Verder ondersteunt ze diverse projecten.”

“Een onderdeel van de KWA-voetbalschool is seniorenvoetbal, dit komt oorspronkelijk uit Engeland waar 

het Walking Football wordt genoemd. Het is een potje voetbal van zes tegen zes op een veld van 20 bij 

40 meter, zonder buitenspel. Zoals de naam al aangeeft, mag er niet gerend worden, maar alleen gelopen. 

Dribbelen is toegestaan, maar zonder te rennen. Verder moet de bal onder heuphoogte blijven en is het 

alleen mogelijk te scoren vanaf de helft van de tegenstander. Het doel is om ouderen te laten bewegen,  

al is gezelligheid ook belangrijk.”

Ondanks dat deze creatieve duizendpoot met veel facetten van de voetbalsport bezig is, zet Eustacia zich 

volledig in voor v.v. Den Ham en wil hij zijn team en zichzelf dit seizoen naar een hoger plan brengen.

Vorig seizoen maakte Davy Eustacia de overstap van DOS’37 B1  
in Vriezenveen naar Den Ham om daar het C1-elftal te trainen.  

Voetbal is een belangrijk onderdeel van zijn leven. Ook zijn werk 
bestaat grotendeels uit sportactiviteiten en voetbal.  Maar wat zijn 

deze activiteiten? We vragen het aan de hoofdrolspeler zelf.

Davy 
Eustacia: 

Creatieve  
duizendpoot  

Door Jan Willem Kuiper
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Davy richt zich vooral  op het aanleren van positief gedrag  
in de sport



Spitsen zijn er in alle soorten en maten. Je hebt technische spitsen als Robin van Persie, 
doelpuntenmakers à la Miroslav Klose, beresterke kerels als Adebayo Akinfenwa  
(AFC Wimbledon, Engeland) en bijzondere doelpuntenmakers als Zlatan Ibrahimovic.  
De spitsen van v.v. Den Ham hebben zo hun eigen kwaliteiten. Drie van hen aan het woord. 

NAAM: JAN WILLEMS
Leeftijd: 29 jaar  |  Team: 2e    
Aantal jaren bij vv Den Ham: 18 jaar

Afgelopen seizoen is Maud samen met MD1 kampioen 

geworden. Een bijzondere prestatie, waarin Maud als spits 

haar aandeel heeft gehad. Hoeveel ze er heeft gemaakt, 

weet ze niet meer. “Maar ik heb wel een prachtige goal 

gemaakt. Een vrije trap rond de middenlijn schoot ik recht in 

de kruising.” Niet alles was raak. “Afgelopen seizoen schoot 

ik een penalty ver naast, terwijl we al achter stonden. 

We verloren uiteindelijk met 10-5.” Een echte spits moet 

volgens Maud in ieder geval beschikken over veel snelheid en een hard schot, iets wat ze in 

zichzelf terugziet. Toch vindt ze zichzelf geen ‘pure spits’. “Verdedigen kan ik niet, maar ik kan 

ook op het middenveld of op de flanken spelen. Al kom ik wel het best tot mijn recht in de 

spits.” Deze jongedame begon haar carrière in ME2 en speelt komend seizoen in MC1.  

“Het team is bijna hetzelfde gebleven. Alleen zullen de tegenstanders iets groter zijn,  

dus wordt het wel moeilijker”, aldus de fanatieke aanvaller, die de komende jaren hoopt om te 

leren koppen en beter met links wil leren schieten. “Dat hoort ook bij een spits.” We zullen de 

komende jaren zien of het haar lukt zich op die punten te verbeteren en of ze haar doel weet 

te verwezenlijken: “Dat doel is spits worden bij Dames 1. Want die vrouwen zijn goed!” 

Al bijna een decennia lang voetbalt Mathijn bij v.v. Den Ham. 

Hij is niet vanaf het begin spits geweest. “Ik heb wel veel 

voorin gestaan op verschillende posities. Maar vanaf het 

eerste jaar in de C-jeugd ben ik een echte spits geworden.” 

Daarin wist hij gelijk zijn grootste misser te maken.  

“Van dichtbij wist ik de bal over de goal te schieten.”  

Wat zijn volgens Mathijn de kwaliteiten van een echte spits? 

“Het maken van doelpunten, want daar word je op afgerekend. Ik heb veel snelheid en lengte. 

Dat is wel nodig tegen de vaak ‘grote’ voorstoppers van de tegenstanders.” Afgelopen sei-

zoen is Mathijn kampioen geworden in C3. Hij maakte daarin een werelddoelpunt.  

“Vanaf de middenlijn schoot ik raak met een volley. Een prachtig doelpunt! Helaas werd de 

goal afgekeurd wegens buitenspel.” Komend seizoen hoopt hij opnieuw in de spits te spelen 

in de B3, al kan hij ook als ‘midmid’ uit de voeten. Uiteindelijk hoopt Mathijn het eerste elftal 

van Den Ham te halen. “En als dat niet lukt, wil ik zo hoog mogelijk spelen.”

spitsenSpecialiteiten 
van de 

Hammer

“Een stuk of 200 doelpunten.” Zoveel heeft  

Jan Willems er inmiddels wel in liggen.  

De goal die hem het meest is bijgebleven,  

is die tegen Enter Vooruit 2. “Die uitwedstrijd 

met het tweede wonnen we met 1-0, in de strijd 

om het kampioenschap. Ik kreeg de bal, in de 

kluts, vanaf de punt van de zestien ineens op 

de pantoffel. Via de onderkant lat was het raak.” 

In het tweede liep het in de gloriejaren sowieso 

lekker. “Toen zijn we tweemaal kampioen 

geworden en heb ik veel doelpunten gescoord.” 

Jan begon in de D’s echter achterin en niet in  

de spits. “Wout Roelofs zette mij achterin.  

Ik had een goed schot in de benen en kon de 

bal mooi naar voren pleer’n. Na in de C’s op 

het middenveld te hebben gespeeld, belandde 

ik in de B’s en A’s in de spits.” Het maakt Jan 

niet zoveel uit waar hij speelt. “Als ik maar kan 

voetballen, maar het liefst natuurlijk voorin.”  

Wat zijn kwaliteiten zijn als spits? “Ik ben sterk 

aan de bal en sta vaak op de goede plek om te 

scoren.” Afgelopen seizoen liep het in het derde 

elftal van Den Ham iets minder dan verwacht.  

“Ik hoop komend seizoen de draad weer op  

te kunnen pakken en belangrijk voor mijn team te 

kunnen zijn. En veel ‘gestolen’ overwinningen  

te boeken. Die zijn het lekkerst.”

NAAM: MAUD PAS
Leeftijd: 12 jaar  |  Team: MC1     
Aantal jaren bij v.v. Den Ham: 5 jaar

NAAM: MATHIJN WEMEKAMP
Leeftijd: 15 jaar  |  Team: B3     
Aantal jaren bij v.v. Den Ham: 10 jaar

Door Gernando van der Vegt
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Door Karin KolkmanDe voetbalgekke
familie Veldkamp

Voor diegenen die niet weten wie de familie 

Veldkamp is, eerst even een korte kennis-

making. 

Vader Rudy is 45 jaar. Hij werkt bij Asito in 

Almelo. Zijn hobby’s zijn voetbal en mountainbi-

ken. Hij probeert elke week zeker twee keer te 

fietsen. Moeder Hetty is ook 45 jaar. Ze werkt bij 

het Liefferdinck. Haar hobby’s zijn voetbal kijken, 

zingen in een koor, lezen en wandelen met de 

hond. Dochter Evelyn (16) zit op het Noordik in 

Vroomshoop. Haar hobby’s zijn winkelen, lezen 

en voetballen. Ze was even gestopt met voet-

ballen, maar sinds kort is ze met veel enthousi-

asme weer begonnen. 

Zoon Bas (14) zit ook op het Noordik in 

Vroomshoop. Naast het voetballen, houdt hij net 

als zijn vader van mountainbiken. Vaak fietsen 

de twee samen. De jongste is Chiel (12), hij gaat 

na de zomervakantie ook naar het Noordik. 

Naast school bestaat zijn hele leven bijna uit 

voetbal. Voetballen met zijn neefjes bij opa en 

oma op de boerderij of voetbal kijken, doet Chiel 

erg graag. Hij is al zeven jaar keeper. 

Rudy heeft ook altijd gekeept, maar is na vorig 

seizoen definitief gestopt. Voornamelijk omdat hij 

meer bij zijn kinderen wil kijken. Het afgelopen 

seizoen was Rudy keeper bij het tweede.  

Hij was daarvoor al met voetbalpensioen 

gegaan, maar werd gevraagd voor een plek 

onder de lat bij Den Ham 2 en hapte toe. Rudy 

zegt te hebben genoten van het samenspelen 

met jonge jongens. Hij vond het leuk om te zien 

dat zij hele andere interesses hebben naast het 

voetbal. Helaas werd het voor Rudy een seizoen 

vol pech. Tot de winterstop ging het redelijk 

goed en keepte hij met veel plezier, maar toen 

Rudy zijn kaak brak was het gedaan met zijn rol 

in het elftal. Al keepte hij de laatste wedstrijd van 

het seizoen weer even mee. Dat duel vormde 

tevens zijn afscheid. Vanaf dit seizoen is hij 

keeperstrainer. Hij neemt de keepers vanaf de 

E-jeugd onder handen. Ook zit Rudy sinds de 

zomervakantie in het bestuur van de supporters-

vereniging. Kortom, hij is een echte clubman. 

Chiel mist geen wedstrijd van het eerste.  

Hij weet precies wat er in welke wedstrijd 

gebeurde. Hetty merkt op dat het wel raar is dat 

Chiel die details wel weet en andere dingen nog 

wel eens vergeet... Chiel heeft erg genoten van 

de wedstrijd uit bij Dieren. Tim Nijzink en Dennis 

Kolkman hadden geregeld dat de spelers van 

D1 mee mochten in de spelersbus. Dat was een 

hele happening voor de jongens. 

Hoe ziet een zaterdag eruit in huize Veldkamp? 

Over het algemeen blijven de kinderen zo lang 

mogelijk in bed liggen. Evelyn wordt wel eens 

wakker gemaakt door een teamgenootje dat op 

haar wacht. Dan snel eten, tas inpakken en op 

naar de Rohorst. Vroeger at de familie Veldkamp 

tussen de middag samen tosti’s, net zoals in de 

kantine. Dit is nu niet meer mogelijk.  

Rudy en Hetty maken een rondje langs de vel-

den als de drie kinderen allemaal thuis voetbal-

len. Ze proberen het zo in te passen dat ze van 

alle drie wat zien. Ook uitwedstrijden worden 

bezocht. Ze vinden het leuk om samen met de 

andere ouders in de rust even gezellig koffie te 

drinken. Hetty vertelt dat een paar jaar terug bij 

Chiel in het team, de ouders elke week om de 

beurt iets lekkers bij de koffie meenamen.  

Ze vinden het jammer om te zien dat nu de 

kinderen groter worden er vaak minder ouders 

komen kijken. 

De balans tussen Ajax-fans en FC Twente-

supporters in het huis slaat licht door naar 

Amsterdamse zijde: 3-2. Maar toch gaat dit 

meestal prima samen. Chiel heeft een paar oude 

keeperhandschoenen van Sander Boschker, 

hier is hij erg trots op. Evelyn houdt niet van 

voetbal kijken op tv. Ze gaat liever shoppen in 

Amsterdam. Rudy en Chiel proberen regelmatig 

een wedstrijd van FC Twente te bekijken. Rudy 

en Bas gaan ook een paar keer per seizoen 

naar de Amsterdam Arena om een wedstrijd van 

Ajax te zien. En de mannen bezoeken met enige 

regelmaat een duel van Heracles Almelo, omdat 

Rudy via zijn werk nog wel eens aan kaartjes 

kan komen. Het is een wens van het hele gezin 

om nog eens samen naar een wedstrijd van het 

Nederlands Elftal te gaan. Tja, je bent een voet-

balfamilie of je bent het niet.

Rudy is definitief gestopt:  
Voornamelijk omdat hij meer 
bij zijn kinderen wil kijken.

Je hebt families en je 
hebt voetbalfamilies. Het 
gezin Veldkamp uit Den 
Ham valt onder die laatste 
categorie. Elk gezinslid 
heeft wel iets met voetbal. 
En hoewel de voorkeuren 
voor favoriete clubs 
uiteenlopen, hebben alle 
vijf gezinsleden nog wel 
één gezamenlijke wens.

presentatiegids | 47



Een kopje koffie, een praatje van 
een jeugdbestuurder, onderlinge 
kennismaking en informatie 
over de voetbalvereniging in 
het algemeen. De coördinatoren 
Jurgen Bootsveld (F-jeugd) 
en Erwin Donker (E-jeugd), 
verzorgen eens per maand een 
warm welkom voor nieuwe 
spelers en hun ouders.

“Bij nieuwe kinderen gaat kennismaken heel 

snel. Ze worden het veld ingestuurd en doen 

vanaf het begin volop mee”, vertelt Bootsveld. 

“Maar als je als ouder nooit eerder kinderen 

op de voetbal hebt gehad, dan is het toch 

even wennen. Je weet niet precies hoe het 

reilt en zeilt binnen de club. Wat voor ‘ervaren 

ouders’ vanzelfsprekend is, is dat niet altijd 

voor nieuwkomers. Daarom organiseren we 

tijdens het gehele seizoen eens per maand een 

welkomstbijeenkomst.”

Praktische vragen
“Hoe zit het met de kleding? Hoe gaat het 

rondom de wedstrijden? Wat zijn interne 

spelregels? Allemaal vragen, die we tijdens 

de bijeenkomst bespreken”, zegt Donker. 

“Natuurlijk verzorgen we ook een rondleiding 

over onze accommodatie en krijgt iedereen 

volop mogelijkheden om vragen te stellen.  

We hebben het afgelopen seizoen gemerkt 

dat de startbijeenkomst echt in een behoefte 

voorziet. Tijdens de eerste sessie in september 

vorig jaar, waren er meer dan 30 deelnemers.”

Verbondenheid
Natuurlijk heeft de vereniging ook een belang. 

“Mensen, die zich betrokken en verbonden 

voelen, zeggen wellicht ook eerder: ik wil me 

inzetten voor die club. Dat is natuurlijk geen 

verplichting, maar zoals bekend kunnen we 

de komende jaren vele handen gebruiken om 

samen een sportieve en bruisende vereniging 

te blijven”, zegt Jurgen.

‘De Voetbal’
als warm bad voor nieuwe  
spelers èn hun ouders
Door Marcel van Dijk

De welkomstbijeenkomsten 
vinden in principe plaats elke 
eerste zaterdag van de maand 
om 10.00 uur op de bovenver-
dieping van de kantine.  
In vrijwel alle gevallen lukt het 
om de ouders persoonlijk uit te 
nodigen. Maar de bijeenkom-
sten worden ook aangekondigd 
op de website en op Facebook. 
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“Elke training vier 

techniekoefeningen 

en één partijtje”

Uit onderzoek van de KNVB blijkt dat een 
gemiddelde F-speler in de reguliere setting 
slechts vijf à zes balcontacten per wedstrijd 
heeft. De betere jongens en meiden gaan er 
telkens met de bal vandoor. “Dat is niet altijd 
motiverend voor spelertjes, die ook gretig mee 
willen doen. Voor het spelplezier en de eigen 
ontwikkeling is het dan ook heel belangrijk 
dat het aantal balcontacten wordt verhoogd. 
Daarom kiezen we vanaf komend seizoen voor 
een systeem, waarbij de spelers in wisselende 
samenstelling van vier tegen vier intern op  
de Rohorst wedstrijden tegen elkaar spelen”,  
licht Jurgen de keuzes toe. “Elke zaterdag 
worden nieuwe teams van vier personen 
geformeerd. Met veel minder spelers in 
het veld, moet iedereen zijn stinkende best 
doen om samen een mooi resultaat neer te 
zetten. Volop uitdaging dus. Per individuele 
speler worden de gewonnen wedstrijden 
bijgehouden. En eens per kwartaal worden ze 
in het zonnetje gezet met een leuke prijs.” 

Circuittrainingen
In de nieuwe opzet wordt de trainingsaanpak 
ook veranderd. “Het was tot nu toe de 
gewoonte om bij de nuldejaars F-jeugd 
tijdens trainingen vooral partijtjes te spelen en 
tikkertje. Spelplezier en leren omgaan met de 
bal stond centraal. De eerstejaars kregen al 
wel een eigen training, maar altijd in een vaste 
groep. Nu echter blijkt dat deze spelers ook 
veel kunnen leren op het gebied van techniek 
gaan we komend seizoen de trainingen anders 
invullen”, vertelt Erwin. “We krijgen echte 
circuittrainingen, waarbij de spelers in het 
trainingsuurtje wisselen in een carrousel van 
vijf onderdelen. Daarbij komen ze elke training 
langs vier techniekoefeningen en ze spelen één 
partijtje.”

Geen mega-uitslagen
Met de nieuwe competitievorm moeten ook 
de mega-uitslagen, zoals die er nu regelmatig 
zijn, worden voorkomen. “Leren verliezen is 
niet erg. Maar als je een half seizoen telkens 
met dikke cijfers verliest, omdat de indeling 
domweg niet klopt, doet dat wel iets in 
de koppies van jonge spelers. Het kan de 
motivatie en het spelplezier behoorlijk geweld 
aan doen. En ook dat fenomeen willen we  
met deze interne competitie voorkomen”, aldus 
Bootsveld, die aangeeft dat de nieuwe aanpak 
rond de herfstvakantie wordt geëvalueerd. 
“Mocht dan blijken dat een aantal spelers 
toch al toe is aan meer weerstand, dan kan 
er alsnog een team worden gevormd dat mee 
gaat draaien in de externe F-competitie tijdens 
de tweede helft van het seizoen.”

Voor de ontwikkeling van de allerjongste spelertjes is het ontzettend belangrijk dat ze veel balcontact 
hebben op het veld. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek van de KNVB dat juist die beginnende groep ook 
al heel veel kan leren op het gebied van techniek. “Deze feiten zijn voor ons aanleiding geweest de 
trainings- en wedstrijdinvulling van onze F-jeugd anders aan te pakken”, zegt Donker, die de nieuwe 
opzet samen met Bootsveld heeft voorbereid. “Dat betekent concreet dat de nulde- en eerstejaars F-spelers 
niet meer tegen andere clubs voetballen, maar op de Rohorst een eigen interne competitie starten, 
waarbij vier tegen vier wordt gespeeld.”

Jurgen Bootsveld
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In mei 2015 kleurde sportpark de Rohorst rood-
zwart. 185 voetballers van de F-League, F-, E- en 

D-pupillen namen deel aan het Dennis Demmers 
Voetbalmania in prachtige nieuwe tenues. Twee 

dagen lang hebben de jongens en meiden zich 
onder andere kunnen vermaken met het spelen 

van veel partijtjes, mikken op verschillende 
doelen, bij het poeierbal mochten ze de bal zo hard 

mogelijk het veld inrammen en alle teamgenootjes 
laten zien dat zíj bij de snelheidsmeter het hardst 

kunnen schieten van allemaal. 

Het was lekker warm weer en vele vrijwilligers hebben geholpen om 

deze dagen mogelijk te maken: de leiders, de EHBO, de fotografe,  

het kantinepersoneel en natuurlijk de organisatie. Gelukkig werden  

we goed verzorgd en kregen we een heerlijke lunch aangeboden  

(met een frikandel en knakworst!). Sommige talentjes aten meer dan dat 

ze normaalgesproken in een hele week eten. Dat ze fanatiek hebben 

gesport en daardoor trek hebben gekregen was wel duidelijk! Na al dat 

voetballen kwam er een eind aan deze twee topdagen met als afsluiting 

een wedstrijd tegen enkele heel fanatieke ouders en voor een aantal 

kinderen was er nog een mooie prijs. En het rood-zwarte tenue?  

Dat zal komend seizoen ongetwijfeld nog bij veel kinderen te zien  

zijn op ons sportpark.

Gerlinde Reimink 
18 jaar

Twee dagen heb ik ME1, ME2 en 

E7 mogen begeleiden, samen met 

Gerben en Lisa. Het is erg gezellig 

geweest en ik heb er veel plezier 

aan beleefd te mogen helpen.  

Je ziet het plezier van de kinde-

ren, vooral de boarding vonden 

de kinderen erg leuk om te doen. 

Het is goed georganiseerd. Top! 

Jorian Schaap
12 jaar
(Op de foto met hesje)

Lekker sportief bezig zijn en 

voetballen, heerlijk! De pannakooi 

vond ik het mooiste onderdeel. 

Verder heb ik veel extra posi-

tiespel geleerd. Mijn mooiste 

moment? Dat Chiel onderuit ging 

in de kleedkamer!

Wout Miskotte
8 jaar
(Op de foto in het midden)

Ik heb heel veel partijtjes mogen 

doen, dat was het allerleukste! 

Van de leiders heb ik geleerd hoe 

ik moet dribbelen: de bal mag een 

metertje van mij af. Dan moet ik 

de bal dichtbij mij houden.  

Een ‘kopbal’ met mijn schouder  

en toen een doelpunt, die zal ik 

niet snel vergeten. En mijn tenue? 

Die kan ik mooi met de training 

gaan gebruiken!

Laura Haandrikman
11 jaar

Gelukkig mocht ik nog mee-

doen aan het Dennis Demmers 

Voetbalmania. Want ik zit nog 

maar nét op voetbal. Het is leuk 

om met de andere meiden (en 

jongens) te voetballen. Vooral bij 

de boarding. Ik heb geleerd hoe 

ik moet aannemen en penalty’s 

moet raakschieten. De volgende 

keer doe ik zeker weer mee!

Dennis Demmers 
Voetbalmania

Door Gernando van der Vegt
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Door Ron Hemmink

“Ik heb veel partijtjes 

mogen doen, dat was 

het allerleukste”
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Hugo 
Venebrugge

Toernooi
Achilles ’12 E1 wint in Den Ham
De zevende editie van het Hugo Venebrugge Toernooi is gewonnen door 

Achilles ’12. In een zenuwslopende finale versloegen de Hengeloërs 

nieuwkomer USV Hercules na het nemen van strafschoppen. In de 

troostfinale was Schalkhaar Elburger SC de baas. De organisatie en 

de vele vrijwilligers kunnen wederom terugkijken op een zeer geslaagd 

toernooi. Het evenement op sportpark de Rohorst bracht evenals in 

voorgaande jaren een aantal kippenvelmomenten teweeg. Het oplaten 

van de 150 ballonnen, de spectaculaire opkomst van de finalisten 

en de motoren en trikes van de Vechtgenotenrit staan inmiddels in 

het geheugen van veel deelnemers en toeschouwers gegrift. Dat het 

prestigieuze E1-toernooi enorm leeft, blijkt wel uit de overweldigende 

reacties (o.a. tweet van Excelsior ’31: Wat een topdag, toptoernooi!)  

en giften van de deelnemers. Twee clubs hadden gezamenlijk maar liefst 

700 euro binnengehaald. Mede hierdoor kan Stichting Vechtgenoten het 

mooie bedrag van 3.450 euro tegemoet zien. 
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Bennie ter Elst
Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl

V.V. Den Ham brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende kracht die veel verder gaat dan

voetbal alleen. Want de vereniging betekent ook veel voor Den Ham en dat ondersteunen we van

harte.

Rabobank ondersteunt V.V. Den Ham

Waardoor 
iedereen wint.

Uw club én de 
buurt versterken.



Al jaren is Bennie ter 
Elst een bekend gezicht 

op sportpark de Rohorst. 
Geboren in Hellendoorn en 

via Ommen in Den Ham 
neergestreken.

Trouwe supporter en leider 
Bijna elke zaterdag is hij van negen tot vijf te vinden op ons sportpark: langs de velden,  

in de kantine of voor de kantine een ‘peukie’ roken. Het aantal jaren dat Bennie bij de voetbal 

komt, is hem niet meer bekend. “Poeh, dat is lastig, ik komen hier al een hele lange tijd, 

misschien al wel tien jaar.” Bennie vertelt rustig hoe hij bekend werd met de voetbal:  

“Op een dag vroeg een begeleider of ik ook hobby’s had. Nou, dat had ik niet echt en hij vroeg 

of ik misschien een keer naar de voetbal wilde kijken. Dit vond ik wel goed klinken en zo gezegd 

zo gedaan. Op een zaterdag ben ik naar de voetbal gegaan en dit beviel me heel erg goed,  

ik kwam er steeds vaker. Na enkele weken vroegen ze aan mij of ik dan geen leider wilde 

worden. Ik heb er een middag met de trainer over gesproken en hij zei: ‘Bennie, als jij het mooi 

vindt, mag jij leider zijn bij C2.’ Dit vond ik hartstikke mooi en via C2 en B2 ben ik al jaren leider 

bij B1. Zowel bij thuis- als uitwedstrijden ben ik van de partij.” 

Bennie heeft ook nog een korte periode in Vroomshoop gewoond, maar op de vraag of hij bij de 

Boys ging kijken was hij duidelijk: “Nee, natuurlijk niet.” Bennie regelde zelf het vervoer toen hij 

in het kanaaldorp woonde. “Een taxi kwam me rond kwart voor negen ophalen uit Vroomshoop 

en die bracht me naar Den Ham. ’s Avonds werd ik rond vijf uur weer opgehaald, hoewel dat in 

het begin nog wel eens een probleem was. Dan zat ik er soms om half zeven nog! Maar alles is 

altijd goed gekomen.” 

De zomerstop duurt Bennie iets te lang: “Het nieuwe seizoen kan eindelijk weer beginnen.” 

Afgelopen jaar kwam B1 ver in het bekertoernooi maar helaas werd dit niet gewonnen.  

“Dat was jammer, we hadden de beker kunnen winnen. Dit jaar hebben we enkele nieuwe 

spelers van C1 en C2 en we gaan ons best weer doen om er een mooi seizoen van te maken.” 

Door Jan Willem Kuiper

Bennie ter Elst
De zomerstop 

duurt Bennie  

iets te lang

Door Siem Kamphuis
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Op zaterdag moet Ina meestal werken.  

Zij werkt in een schoenenwinkel. De jongens 

slapen uit en Henk gaat ’s morgens vaak nog 

even klussen. ’s Middags is hij op de Rohorst 

te vinden om zijn zoons aan te moedigen.  

“Ik kijk bij diegene die thuis moet voetballen. 

Dan fiets ik in de rust naar Daarle om bij het 

eerste van Daarle te kijken.” Dat doet Henk om 

de week. Na de wedstrijd drinkt hij nog een 

biertje in de kantine. Henk heeft zelf ook altijd 

in Daarle gevoetbald en vindt het erg gezel-

lig om met zijn vrienden uit Daarle voetbal te 

kijken. Vroeger nam hij de jongens mee op de 

fiets. Afgelopen zomer was Henk 45 jaar lid 

van Sportclub Daarle. Helaas moest hij stop-

pen met voetballen omdat hij veel last had van 

zijn knie. Tegenwoordig gaat Henk vaak naar 

de sportschool. 

De huidige voetbalvader vertelt dat hij niet 

afgelopen seizoen maar de jaargang daarvoor 

heel veel bij het team van Mathijs heeft geke-

ken. Dit kwam zo uit omdat Mathijs vaak om 

12.30 uur moest voetballen. Het toenmalige 

tiende deed het toen erg goed. Uitwedstrijden 

bezocht hij ook vaak. “Er was best veel publiek 

en het was vaak erg gezellig langs de lijn.” 

Uiteindelijk is het team kampioen geworden. 

Bij de spannende beslissing die viel tegen 

Vroomshoopse Boys – in Vroomshoop – was 

Henk uiteraard van de partij. Mathijs voetbalt 

in een leuk team, volgens Henk. Jeroen zit in 

een team met meer jonge voetballers. Ook erg 

leuk, maar de sfeer is er iets anders. 

In het voorbije seizoen moesten zijn zoons 

tegen elkaar voetballen. Beide teams zaten in 

dezelfde competitie. Voor de wedstrijden hing 

er een gezonde spanning in huize Schooten. 

“De jongens daagden elkaar wel een beetje 

uit”, zegt Henk. “Ik moest er wel om lachen.” 

De eerste ontmoeting, op een hele koude 

zaterdag, won Den Ham 4 dik (5-2). De twee-

de onderlinge confrontatie was erg spannend. 

Den Ham 5 kwam voor terwijl het vierde beter 

was. Het werd uiteindelijk 2-2. Henk vindt dat 

de mentaliteit wel wat veranderd is. “Vroeger 

leefde je meer voor het voetbal. Het gaat er nu 

minder fanatiek aan toe.” 

Dit seizoen blijft Jeroen in Den Ham 4 voetbal-

len en gaat Mathijs naar het zevende. Henk is 

van plan om weer zoveel mogelijk bij zijn beide 

zoons te gaan kijken. Hier kan hij erg van 

genieten en hij vindt het vaak gezellig langs de 

lijn. De fietstochten naar Daarle gaan zeker ook 

weer plaatsvinden, want Sportclub Daarle zit in 

zijn hart, net als inmiddels v.v. Den Ham. 

Door Karin Kolkman

De twee liefdes van 
Henk Schooten

“Er was best  

veel publiek en  

het was vaak erg 

gezellig langs de lijn’’

Als ik binnenkom bij de familie Schooten word ik hartelijk ontvangen door Henk, zijn vrouw Ina en opa. 
Met een kopje koffie erbij komt het gespek al gauw op gang. Henk is 57 jaar geleden geboren in buurdorp 
Daarle. Hij is vader van twee zoons: Mathijs en Jeroen. Henk werkt bij Gebroeders Kleinjan in zijn 
geboorteplaats. En dat Daarle, daar heeft ie nog steeds iets mee.
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1965: Henk Nijzink is de 
koning van de derby
Hammer gelegenheidsspits scoort snelste hattrick ooit

Den Ham  
bleef leider

Het is ongetwijfeld een van de meest bijzondere 
voetbalmomenten in de bijna 70-jarige geschiede-
nis van v.v. Den Ham. Hoe is het mogelijk dat een 
speler, die in zijn gehele imposante carrière (331 
duels in de hoofdmacht!) ‘slechts’ tien doelpunten 
scoorde in zo’n twintig seizoenen Den Ham 1, in 
recordtijd wel driemaal succesvol was in de derby 
tegen de Boys 2? 

Het antwoord van Henk Nijzink, de hoofdpersoon in kwestie, is heel 

eenvoudig: “Het was een meesterlijke zet van de trainer om mij (een-

malig) als spits te laten opereren. We wisten dat de Vroomshopers ver 

van de goal af zouden spelen en met mijn sprintsnelheid zou ik de trage 

blauwgele defensie kunnen verrassen. Na een dramatische eerste helft 

had ik in het tweede bedrijf aan acht minuten voldoende om een zuivere 

hattrick te maken. De 2-0 achterstand werd omgebogen in een 3-2 

voorsprong en uiteindelijk wonnen we met 4-3.” Henk kwam al als zes-

tienjarig jochie bij het vlaggenschip. Hij speelde waar de trainer hem het 

beste kon gebruiken en altijd in dienst van het elftal. Het was in de jaren 

zestig en zeventig niet saai: kampioenschappen en degradaties volgden 

elkaar in sneltreinvaart op. Een bijzondere herinnering heeft hij verder 

aan de wedstrijd tegen DETO. “In deze wedstrijd werd ik gekoppeld aan 

superster Freek Becker, nou en dat heeft ie geweten. Ik speelde Becker 

finaal uit de wedstrijd, wat heet de latere wethouder werd zelfs in de rust 

gewisseld.” Twee decennialang was Henk op alle posities inzetbaar, dus 

ook als de beroemde ‘slingerback’, de stofzuiger in de achterhoede. 

Hoewel de inmiddels 70-jarige Nijzink al jaren actief is als scheidsrechter, 

lijnentrekker en timmerman op de Rohorst blijft de herinnering van een 

halve eeuw geleden als eenmalige superspits en blauwwitte held als een 

memorabel hoogtepunt door zijn voetballeven lopen. Henk Nijzink was 

op 16 oktober 1965 onbetwist de koning van de derby en bezit nog 

steeds het record van de snelste hattrick ooit in een officiële competitie-

wedstrijd van Den Ham 1. 

Een groot aantal Hammenaren was zaterdag naar Vroomshoop getogen 

om getuige te zijn van de derby Vroomshoopse Boys 2 - Den Ham 1 met 

als inzet de toppositie in 2A. In de eerste helft bleef het Hammer elftal 

ver beneden zijn normale kunnen. In de voorhoede liet men zich vaak 

kinderlijk eenvoudig van de bal zetten, terwijl de achterhoede meermalen 

‘de zenuwen’ had. Het kwam dan ook niet als een verrassing dat de 

gastheren weldra de leiding namen. Rechtsbuiten Klaas Gerrits versloeg 

Gerrit Veldhuis op pure snelheid en tegen zijn schuiver had Theo Bijlstra 

geen verweer (1-0). De witblauwen konden maar niet uit de houdgreep 

van de thuisclub geraken, en de 2-0 was dan ook een kwestie van tijd. 

Inderdaad kwam het zover, toen een afschuwelijke dekkingsfout Klaas 

Gerrits alweer in staat stelde om te doelpunten, waarna de rust kwam 

met deze voor Den Ham hopeloos lijkende stand. 

De tweede helft zou men kunnen rangschikken onder de voorbeelden 

van ‘mysterieuze krachten in de sport’. Immers, de Hammer 

voorhoede, die voor rust volledig aan banden gelegd was, maakte 

zomaar ineens, binnen een tijdsbestek van acht minuten drie goals. 

Hoofdverantwoordelijke was Nijzink ‘2’, die alle drie treffers voor zijn 

rekening nam, en zodoende een hattrick scoorde, die waarschijnlijk als 

snelste in de Hammer historie vermeld zal worden! De Boys-reserves 

waren de kluts helemaal kwijt en moesten zelfs de 2-4 toestaan via 

Egbert Blekkenhorst. Toen Timo Stoop alsnog voor 3-4 zorgde, volgde 

er nog een spannende slotfase. Een schot op de paal van Klaas Gerrits 

deed Den Ham ineenkrimpen, maar toch hield men stand en kon men 

zodoende dolgelukkig de kleedkamers opzoeken. 

Opstelling Den Ham :

doel : Theo Bijlstra; achter : Jan Kelder en Jan Nijzink (Nijzink ‘1’); 

midden : Gerrit Veldhuis, Freek Lindenhovius en Gerrit Timmer;  

voor : Gerrit Jaspers, Jan Maneschijn, Henk Nijzink (Nijzink ‘2’),  

Egbert Blekkenhorst en Roelof Talen.

Bron: Kroniek van v.v. Den Ham, JJDL

Door Koos Hallink

Verslag Vroomshoopse Boys 2 - Den Ham 1  |  za. 16-10-1965.
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Voetbalt jouw kind in onze 
jeugd? Of ben je als vrijwilliger 
betrokken bij de jeugdafdeling 

van onze vereniging? Dan mag 
je dit niet missen! De (gratis) 

theatervoorstelling ‘En nou is het 
afgelopen!’ is een humoristische 

voorstelling speciaal voor ouders 
en trainers/leiders van onze jeugd. 

Iedere ouder wil natuurlijk dat het goed gaat met zijn of haar kind in de sport. Maar hoe zorg 
je voor de juiste balans tussen prestatie en plezier? Dat valt niet altijd mee. En hoe voorkom je 
bijvoorbeeld dat je (onbewust en onbedoeld) dingen doet of zegt die een tegengesteld effect 
hebben op de sportprestaties van je zoon of dochter? 

In de theatervoorstelling volgen we een gezin op een zaterdag, waarvan de drie kinderen een 
wedstrijd hebben. We zien de hectiek in het gezin en hoe ze omgaan met de prestatiedrang. 
Hilarisch en soms ontroerend. Over wat je zegt aan de ontbijttafel op de dag van een span-
nende wedstrijd. Wat je langs de kant roept als het echt ergens om gaat. En wat je in de auto 
zegt na een verloren uitwedstrijd. 

Ook als trainer/leider of anderszins vrijwilliger binnen onze jeugdafdeling is de voorstelling abso-
luut interessant en bruikbaar. Immers heeft ons hele jeugdkader een belangrijk aandeel in de 
sportbeleving van de jeugdleden én van hun ouders. 

De theatervoorstelling staat gepland op maandag 5 oktober om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 
uur) in de gereformeerde kerk in Den Ham. Met de gekozen datum sluiten we aan bij de Week 
van de Opvoeding, waarbinnen ‘sportplezier’ één van de vijf thema’s is. 

‘En nou is het afgelopen!’ is een initiatief van de vertrouwenscontactpersonen van v.v. Den Ham 
en wordt ondersteund door het Centrum voor Jeugd & Gezin/LOES Loket en het project Actief 
Betrokken Club van ZorgSaam Twenterand. De theatervoorstelling hoort bij Positief Coachen, 
een maatschappelijk project dat zich richt op de ontwikkeling van een positieve cultuur binnen 
de sport. 

Meer informatie over de voorstelling en over Positief Coachen vindt u op: 

www.ennouishetafgelopen.nl 

Theatervoorstelling:

‘En nou is het afgelopen!’
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De leden van de groep maken allemaal al 

meerdere jaren de kleedkamers schoon.  

Albert zelfs al meer dan twintig jaar.  

Elke maandagmorgen rond 9.00 uur drinken 

ze eerst koffie in de kantine, samen met de 

andere vrijwilligers en vrijwilligsters. De vrouwen 

wisselen de laatste nieuwtjes uit die ze gehoord 

hebben in het dorp. De mannen bespreken  

de laatste wedstrijd van het eerste elftal. 

Daarna gaan ze snel aan de slag.

De schoonmaakploeg begint met het vegen 

van de kleedkamers en het opruimen van 

de vuilnis. “Hoe je de kleedkamers aantreft, 

is altijd weer een verrassing”, vertelt Albert. 

Daarna worden de toiletten schoongemaakt 

en de muren en vloeren geschrobd. In totaal 

worden veertien kleedkamers schoongemaakt. 

Op maandag heeft de schoonmaakploeg hier 

echt een dagtaak aan. “Dit seizoen is redelijk 

goed verlopen. Er waren gelukkig weinig 

vernielingen”, zegt Mans. De deuren hebben 

veel te lijden, deze worden nogal eens met 

de voeten open gedaan. De schoonmakers 

hebben allemaal vaste kleedkamers die ze 

poetsen. Gelukkig worden de ruimtes meestal 

redelijk netjes achtergelaten. Het meest smerig 

zijn de kleedkamers na de trainingen. “Je moet 

nergens wat bij hebben”, zegt Gert.  

“Als je niet tegen rommel en viezigheid kunt, 

moet je dit werk niet doen.” De smurrie 

afkomstig van voetbalschoenen die zijn 

afgeklopt tegen de muren is het ergste. 

Dergelijke wanden krijg je bijna niet meer 

schoon. Gezina: “Je snapt toch niet dat iemand 

dat doet. Zoiets doe je thuis ook niet.” Wat 

volgens de ploeg opvalt, is dat hoe beter het 

voetbal is en hoe hoger het team speelt, hoe 

netter de kleedkamers worden achtergelaten. 

“Heeft te maken met discipline en het aantal 

begeleiders rond het team dat op kan letten”, 

zegt Albert. Na een nederlaag moeten 

sommige spelers zich klaarblijkelijk afreageren. 

Dat resulteert dan vaak in bekers en andere 

rommel op de vloer. Mocht er iets kapot zijn, 

dan worden er foto’s gemaakt.  

Deze gaan naar bestuurslid Ronny Drost. 

Hij zoekt uit welk team er in de kleedkamer 

gezeten heeft en neemt contact op met het 

desbetreffende team. In de maanden november 

en december zijn de kleedkamers het meest 

smerig. Straks, met het extra kunstgrasveld,  

is er minder modder en de borstels buiten 

helpen ook om zand in de kleedkamer tegen  

te gaan. Wat de schoonmaakploeg opvalt,  

is dat er best veel kleding blijft liggen. Na een 

bepaalde tijd gaan de kleren naar een project  

in het buitenland. 

Elke maandag wordt er heel grondig 

schoongemaakt. En ’s vrijdags gaat de 

ploeg nog eens alle kleedkamers door om 

ze na te kijken en waar nodig te vegen. 

Ook de toiletten worden dan nog eens 

schoongemaakt. Als er doordeweeks 

wedstrijden zijn, worden de kleedkamers nog 

een extra keer schoongemaakt. Twee keer per 

jaar worden de ramen gelapt en de plafonds 

schoongemaakt. Winter- en zomerstop kent de 

schoonmaakploeg niet. Het werk gaat het hele 

jaar door. 

Op de vraag wat het meest vieze is dat 

aangetroffen is in een kleedkamer, antwoordt 

Gert: “De uitwerpselen van de beruchte 

‘wc-terrorist’. Elke donderdag was het raak. 

Wel vier weken lang. Na een bericht van 

Koos Hallink op de website hierover was het 

afgelopen”. “Wc-rollen in het toilet zijn ook 

vies”, vertelt Gezina. “Of aan het plafond”,  

vult Mans aan. De nieuwe kleedkamers zijn  

een stuk gemakkelijker schoon te maken en 

het feit dat de toiletten nu zijn gecentraliseerd, 

helpt ook mee volgens de ploeg. 

Schoonmakers hebben 
nooit winter- en zomerstop

Het zijn de vrijwilligers met niet de meest dankbare taak binnen de club: zij die de kleedkamers 
schoonmaken. Gert Bijlstra, Mans en Henny Voort, Albert en Gezina Braakman en reservekracht  

Bianca Bijlstra doen dit iedere week meerdere keren. Toch klagen ze nergens over. 

Door Karin Kolkman

De schoonmaakploeg krijgt 
een kleine vergoeding voor het 
werk. De vijf – en soms dus 
zes – hebben niet het mooiste 
vrijwilligersbaantje van de wereld. 
Maar ze zijn het er over eens dat 
schone en nette kleedkamers een 
visitekaartje zijn voor hun geliefde 
v.v. Den Ham.
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Wim Sonneveld zong in een van zijn bekendere nummers over een ansichtkaart die 
hij thuis vond. In dit lied bezong hij melancholisch de tijd van weleer over het dorp 
waar hij geboren was en zoals dat eruitzag in de tijd van zijn jeugd.

Bij v.v. Den Ham hoeven wij niet zover terug in de tijd om dit moment van nostalgie te herbeleven. Nee, bij ons hoef 
je tegenwoordig het sportterrein maar te betreden, door de poort te lopen en rechts over veld twee naar het dorp te 
kijken. Met een beetje fantasie zie je daar het ‘oude’ centrum van Den Ham met op de achtergrond de toren van de 
Nederlands hervormde kerk, omringd door hoge bomen. Op de voorgrond is Harwig gelegen, waar menigeen in Den 
Ham zijn jeugdige jaren aan de bar heeft doorgebracht en waar ze als bruid of bruidegom hebben gestaan (of gelegen).

Verder zien wij links de gereformeerde kerk en in het midden het pand waar voorheen de Rabobank en Konijnenberg 
gevestigd waren. Kortom, veel bijzondere gelegenheden waar de bewoners van Den Ham hun zonden hebben 
bedreven en afgeleerd hebben. Tenminste, dat laatste hopen we toch.

Voor het verleggen van het oude hoofdveld (tegenwoordig braakliggend trainingsveld) zijn de hoge bomen en struiken 
achter veld twee gekapt en weggehaald. Hierdoor hebben we een uniek doorkijkje op ons dorp gekregen. Iets wat we, 
zonder dat we er erg in hadden, kwijt waren geraakt. Op één of andere manier lijkt het dorp nu ook dichterbij te liggen.

Voor het schrijven van deze column ben ik langs de velden gaan wandelen om te kijken wat we nog meer aan 
doorkijkjes zouden hebben als besloten wordt om nog meer ‘overbodig’ groen rondom ons sportpark 

te verwijderen. In bijgaande ‘ansichtkaart’ zijn mijn favoriete foto’s 
terug te vinden.

Misschien is het weghalen van overbodig groen 
een idee voor de besteding van een deel van het 
prijzengeld van 10.000 euro, gewonnen door v.v. 
Den Ham als één van de negen winnaars van de 
NUON clubcompetitie?

Mocht u als supporter langs het veld staan en 
de wedstrijd is niet ‘je van het’, dan kunt u altijd 
nog genieten van het weidse uitzicht rondom 
ons sportcomplex, zodat u ook bij verlies die 
dag met een lach op het gezicht naar huis gaat, 
nagenietend van deze mooie omgeving.

En wie weet heeft u die dag ook nog een kar met 
paard op de achtergrond voorbij zien komen.

Alfred Musters
Clubscheidsrechter

Groeten vanaf 
de Rohorst
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Wie deze gids goed bestudeert, zal opmerken 
dat in de meeste interviews volwassenen bij 
hun achternaam worden genoemd. Zo niet in 
dit artikel. Wie Hallink zegt, denkt aan twee 
spelers van het eerste elftal. Of aan de vader 
van één van de twee die bij wedstrijden van 
het eerste vaak druk heen en weer loopt.  
En voor de duidelijkheid: dat is niet de man 
op de foto bij dit artikel. Maar wie Koos zegt, 
weet meteen over wie het gaat. Dat is de 
‘droogkloot’, de positivo, die één keer per jaar 
in januari de overtreffende trap van zijn eigen ik 
is. Dan beleeft hij zijn finest hour. Op de vrijwil-
ligersavond, waar hij op geheel eigen wijze een 
deel van de leden van de vereniging op de hak 
neemt. Tenminste, tot afgelopen seizoen. Want 
Koos stopt, zoals hij ook zijn functie neerlegt 
als coördinator van de Presentatiegids.  
De onderwerpen die in dit exemplaar voorbij-
komen, zijn de laatste die voor een groot  
deel door hem zijn bedacht. “Misschien zal ik, 
net als Jan Lindenhovius dat doet, jaarlijks  
nog wat ‘stukjes’ voor de gids aanleveren.  
Maar de lijnen uitzetten, doe ik dan niet meer.”

De reden dat hij stopt, is in beide gevallen 
dezelfde. “De tijdsdruk. Voor zowel een optre-
den tijdens de vrijwilligersavond als het beden-
ken van onderwerpen voor de Presentatiegids 
ben je maanden bezig. Vaak begon ik in 
november met het schrijven van mijn program-
ma voor de vrijwilligersavond en in de kerstva-
kantie werkte ik alles uit. Maar in het bedenken 
van onderwerpen gaat veel meer tijd inzetten. 
Daar ben je onbewust het hele jaar mee bezig. 
Datzelfde geldt voor de Presentatiegids. Daar 
ben ik de hele zomer druk mee, maar moet je 
in het seizoen ervoor al veel inspiratie hebben 
opgedaan. Je moet je kennis van de club con-
tinu bijhouden en gaat je helemaal verdiepen in 
de club. Om dan ook nog steeds iets nieuws 
te bedenken, valt niet mee. Daarom vind ik het 
nu een goed moment om te stoppen.”

Acht jaar lang heeft hij de vrijwilligers van de 
vereniging laten schateren van het lachen. Als 
Teletubbie, als gebrekkig sprekende Zweed; 
noem maar op. Velen noemen hem de Herman 
Finkers van Den Ham. Vanwege de uiterlijke 
gelijkenissen – het kapsel dat niet 

altijd even netjes gestileerd is en de snor – 
maar ook vanwege zijn vaak droge humor.  
“Ik haal zeker inspiratie uit zijn shows. Wat me 
vooral aanspreekt aan zijn optredens, is de 
steevast bijzondere clou. Zijn verhalen lijken 
vaak voorspelbaar, maar krijgen dan toch nog 
onverwacht een andere wending. Dat aspect 
probeer ik ook altijd in te bouwen in mijn  
programma’s.”

De teksten van de ervaren amateurcabaretier – 
hij begon ooit met optreden bij zijn oude liefde 
SC Lemele – kenmerken zich verder door 
de vele woordgrappen. Die zijn ook steevast 
terug te vinden in de berichten en interviews 
die hij zelf schrijft voor de website van de club 
en de Presentatiegids. “Iets met ‘DESastreus’ 
in de kop als verwijzing naar een wedstrijd 
tegen DES uit Nijverdal, of een titel als ‘pels-
makers maken het te bont’, vind ik prachtig. 
Een oud-collega van me had diezelfde tic. Zo 
stimuleerden we elkaar. Mijn zoon Melvin heeft 
daar ook gevoel voor. Dus ook thuis volgen de 
woordgrappen elkaar soms in rap tempo op.” 
Koos zal ze blijven maken. In de artikelen die 
hij voor deze gids maakt en in de berichten 
die hij schrijft voor de website van de club. 
Zijn grappen klinken echter niet meer in de 
kantine. “Weet je? Veel humor vindt zijn weg 
tegenwoordig via andere kanalen. Denk aan 
Facebook, waarop je veel leuke dingen voorbij 
ziet komen.” Koos die geen grappen over-
houdt? Dat niet. Hij bewaart ze vanaf nu echter 
voor buurtfeestjes en andere partijen waar hij 
en anderen voor worden gevraagd. En mis-
schien, misschien ooit… Koos houdt wel van 
een verrassende wending.

Hij luisterde de vrijwilligersavonden van v.v. Den Ham jaren-
lang op met een eigen cabaretshow en bedacht elke jaargang de 
onderwerpen voor de Presentatiegids. Tot dit seizoen, want Koos 
Hallink (51) gaat het rustiger aan doen. Niet omdat hij het niet 
leuk meer vindt, maar juist omdat hij er nu nog zo van geniet. 
Het gevoel dat het een verplichting wordt, wil hij voor zijn. In 
voetbaltermen: Koos neemt afscheid op z’n hoogtepunt. 

Cabaretier  
van de kantine doet 
een stapje terug

Door Ron Hemmink
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Door Gernando van der Vegt

in ontwikkeling
Sterren

Naam: Joris Kist.
Leeftijd 12 jaar.
Team D3.
Aantal jaren op voetbal 7 jaar.
Positie Rechtsback/Rechtermiddenvelder.
Voet Rechtsbenig.
Hobby’s Voetballen, BMX’en, vissen, gamen, 
spelen op mobiele telefoon.
Favoriete eten Pizza.
Hekel aan Iets snel moeten doen en dan tegen-
gewerkt worden. 
Voetballende familieleden Mijn neef
Begonnen in F-League, daarna F6
Is op voetbal gegaan omdat Mijn neef op 
 voetbal zat. Daar voetbalde ik veel mee samen, 
totdat ik er zelf op gegaan ben.

Zit op voetbal omdat Je lekker tegen een 
 balletje kunt trappen en kampioen kunt  
worden in een leuk team.
Mooiste doelpunt In D5. De bal kwam aanrollen 
van afstand. Ik schoot de bal zo ‘ploep’ over de 
keeper heen.
Mooiste actie Op training met de E5. Ik ging 
de trainer (Ronnie Bosch, red.) voorbij met een 
‘Zidanetje’ door zijn benen.
Sterkste kant Ik kan goed dribbelen en rennen 
gaat ook niet verkeerd. En mijn mannetje tegen-
houden, lekker beuk’n.
Wil zich ontwikkelen in Ik wil graag meer 
kracht en snelheid in mijn linkerbeen krijgen.
Mooiste wedstrijd In de kampioenswedstrijd 
afgelopen seizoen scoorde ik de bevrijdende 2-0.
Kampioenschap Met D5 en E4. E4 was het 
mooist met de huifkar door Den Ham.
Dit moment vergeet ik liever Ik kopte de bal 
tegen Karst (van der Woude, red.) aan en toen 
werd het een eigen doelpunt.
Heeft veel geleerd van Gerlo Nijkamp.  
Ik heb hem lang gehad als trainer en hij kan 
goede trainingen geven. Victor (Kanters, red.) is 
een goede leider, want ook hij is voor Feyenoord!
vv Den Ham Mooie club, ik ben trots om als 
Hammenaar er te mogen voetballen.

Jongens/meiden Meisjes zijn denk ik  
gemener door te gaan knijpen, waar jongens 
meer gaan duwen.
Komend seizoen Een leuk team. Een paar 
jongens zijn eruit, een paar nieuwe komen erbij. 
Hopelijk worden we weer kampioen!
Afgelopen seizoen Een pechseizoen: 
eerst een blindedarmontsteking gehad, 
daarna een paar wedstrijden kunnen voetballen 
en vervolgens een ontstoken kniepees.
Komend seizoen Denk een mooi team te 
 krijgen. Ik hoop nu meer wedstrijden te spelen.
Favoriete voetballer Zlatan Ibrahimovic.  
Hij kan goed koppen, omhalen en volleys maken. 
En hij heeft een gaaf staartje. 
Favoriete club Feyenoord.
Toekomst Voor Feyenoord voetballen!  
Als dat niet lukt, maakt het mij niet zoveel uit in 
welk team ik kom. Als het maar een leuk team is. 
Sowieso wil ik nog een keer naar de Kuip voor 
een wedstrijd.

Joris Kist

Naam Alexander van Hornsveld.
Leeftijd 12 jaar.
Team C3.
Aantal jaren op voetbal 1 jaar bij Den Ham, 
3 jaar bij OWIOS.
Positie Rechtsbuiten.
Voet Rechtsbenig.
Hobby’s Voetballen, gamen op de Xbox.
Favoriete eten Patat. 
Hekel aan De schuld krijgen van iets wat 
iemand anders gedaan heeft.
Andere voetballende familieleden Geen. 
Begonnen in Bij de F5 van OWIOS.
Is op voetbal gegaan omdat het WK 2010 
bezig was, we daar in de klas veel naar 
keken en ik het toen leuk begon te vinden. 
Eerst voetbalde ik thuis, daarna ging ik met 
vrienden mee naar de voetbal, voordat ik zelf 
lid ben geworden.
Zit op voetbal omdat Je kunt samenspelen 
met anderen.
Mooiste doelpunt In de E2. Een schot in de 
kruising via de binnenkant van de paal.

Mooiste actie Een bal die aangespeeld 
wordt en een tegenstander die dan met mij 
meeloopt. Als hij denkt de bal te kunnen 
pakken, draai ik bij hem weg en kan ik hem 
voorbij lopen.
Sterkste kant Ik ben een technische 
 vleugelaanvaller met veel snelheid.
Wil zich ontwikkelen in Ik wil meer kracht 
krijgen om te gebruiken in de duels. 
Mooiste wedstrijd De kampioenswedstrijd 
met E2. De eerste keer dat ik kampioen werd 
in een zenuwslopende wedstrijd, die we met 
4-2 wonnen.
Kampioenschap Met D5 en E2.  
Met D5 hadden we misschien niet het 
 allerbeste team, maar we hebben wel  
samen iets moois bereikt.
Dit moment vergeet ik liever  
Een penalty in D5 die ik tijdens  
de wedstrijd hoog over schoot.
Heeft veel geleerd van Gerlo, Victor en 
Eduard (Postma, red.). Zij konden goed met 
spelers van ons team omgaan.

vv Den Ham Gezellige club, waar we ook na 
de wedstrijd nog bij elkaar zitten. Dat was bij 
mijn vorige club niet zo. 
Jongens/meiden Meisjes zijn atletischer, 
jongens zijn behendiger in de duels.
Komend seizoen Hoger niveau. Ik hoop dat 
ik mijzelf kan bewijzen. Ben wel blij met het 
team waar ik in kom.
Favoriete voetballer Lionel Messi. 
Favoriete club Ajax.
Toekomst Profvoetballer worden bij Ajax lijkt 
mij wel wat. Maar verder heb ik nog geen 
plannen. We zien wel wat er in de toekomst 
gaat gebeuren.

Alexander van Hornsveld

Afgelopen jaar 
is D5 kampioen 
geworden. Een 
team boordevol 
toppers, waarvan  
er twee aan het 
woord komen. 
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De samenwerking tussen 
Profile Tyrecenter Heuver 

en v.v. Den Ham is een 
prima een-tweetje.

Naast de invoering van de 
interne F-competitie is ook 

het aanstellen van een hoofd 
jeugdopleiding E- en F-pupillen 

in onze ogen een belangrijke stap 
voorwaarts in het opleiden van 

onze jeugd en hun trainers. 

Ruim 100 leiders van de club worden namelijk 

voorzien van een nieuwe blauwe coachjas. 

De bandenspecialist en topspeler in hun 

vakgebied is al decennialang een belangrijke 

geldschieter van de Hammer vereniging. Als 

lid van het H.O.C., Starselect en sponsor van 

Den Ham 2, kunnen we met recht zeggen dat 

Heuver en Den Ham een prima relatie met 

elkaar hebben. Voetbalvereniging Den Ham 

is Profile Tyrecenter Heuver zeer erkentelijk 

voor alle schenkingen en hoopt dat de sterke 

band tot in lengte van jaren mag voortduren. 

Zaterdag 7 maart werd de nieuwe jas 

getoond door sponsorcommissielid Ronnie 

Bosch (in het midden), Jan Heuver (directeur 

Profile Tyrecenter Heuver, rechts) en voorzitter 

Joop Kleinnijenhuis.

Deze uitdagende taak zal worden 

opgenomen door Tjerja-Dave Knaken 

(eindverantwoordelijk) en Gert Bijlstra.

Tjerja-Dave is afkomstig uit Sibculo en 

heeft een eigen voetbalbedrijf. Hij heeft veel 

ervaring in het opleiden van jeugd en het 

begeleiden van de trainers. Zo is hij werkzaam 

bij de Twentsche Voetbalschool, scout van de 

KNVB en techniektrainer bij SC Overdinkel.

Gert heeft jarenlang ervaring in het begeleiden 

en trainen van E- en F-pupillenteams 

binnen de vereniging. Daarnaast heeft 

hij het afgelopen halfjaar met succes de 

juniorentrainerscursus van de KNVB afgerond.

Het (jeugd)bestuur en de technische 

commissie hebben er veel vertrouwen in  

en wensen beide heren veel succes.

Heuver en Den Ham
hebben een sterke band

Hoofd Jeugdopleiding
E- en F-Pupillen
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Het wordt een  
fantastisch 

seizoen!
Natuurlijk heeft een ieder zin in een nieuw voetbalseizoen. Nieuwe leiders, spelers, trainers, nieuwe 

tegenstanders, mooie velden, nieuwe ronde, nieuwe kansen…………… kortom we staan te trappelen van 
ongeduld. De lat wordt elk jaar hoger gelegd, maar we dienen eerst onze valkuilen te omzeilen om 

stappen vooruit te kunnen maken. Als we met z’n allen het hoofd omhoog houden en de schouders 
eronder zetten, dan is de slagingskans een stuk groter. Het wordt dus vast en zeker een geweldig seizoen:

Door Koos Hallink

Want

 • Jelmer Bolks voetbalt bij de club van zijn dromen

 •  Onze tegenstanders staan al op achterstand als ze de nieuwe 

Hammer ArenA betreden

 •  De vrouwen gaan de bal ongetwijfeld vaker en langer in de 

ploeg houden 

 • We beginnen weer met een schone lei

 • De accommodatie is top!

 • Plezier staat voorop

 • We zoeken de oorzaak bij onszelf en niet bij de scheidsrechter

 • Den Ham 8 wil dit voetbaljaar gaan pieken

 • De trainers hebben aanvallend voetbal beloofd

 • Alle Hammer ploegen willen in het ‘linkerrijtje’ eindigen

 • We willen weer baas in eigen huis worden 

 • De hoofdtrainer heeft nu echt het ‘vadergevoel’

 • We blijven allemaal positief denken en doen

 • Respect voor de tegenstander staat hoog in het vaandel

 • Op ons sportpark is er geen ruimte voor drugs(gebruikers) 

 • …………………………

Als

 •  De 50 meiden die de brug nog niet over  

durven te komen, zich nu aanmelden

 •  Den Ham 1 een 7-0 voorsprong …..  

wel met een driepunter beloond ziet

 • De doelstellingen worden behaald

 •  Elke wedstrijd pas na de reguliere speeltijd  

definitief wordt afgefloten

 • We de hekkensluiter eens een keer niet onderschatten

 •  Ons vlaggenschip na de winterstop  

meer punten pakt dan ervoor

 • We niet alleen de eerste vijf minuten scherp zijn

 • Minimaal de helft van de opgelegde kansen een goal oplevert

 •  Onze jongens niet zo vaak onderuit gaan als de wielrenners in 

de Tour de France

 •  Een ieder alleen op het juiste moment  

zijn of haar mond open doet

 • We als Hammenaren mentaal sterker worden

 •  De echte blauwwitter met een schaafwond  

zo groot als Texel gewoon doorspeelt

 • We wederom een gouden speaker krijgen

 • De platte wagens niet aan te slepen zijn

 • Michel Kamphuis na elk gescoord doelpunt een selfie maakt

 • ………………………………
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Den Ham kan terugkijken 
op een prima verlopen 

vriendinnenmiddag. 

Op woensdag 17 september namen 

30 meiden deel aan dit zonovergoten 

evenement, dat speciaal bedoeld was voor 

aanstormende voetbalsters tot en met  

10 jaar. Diverse ingrediënten van het mooie 

spelletje waren aanwezig: afwerken op goal, 

dribbelvormen en technische hoogstandjes. 

De techniekoefening bleek moeilijker dan 

gedacht en ook de keepster van dames 

1 was een heuse ‘sta in de weg’ tijdens 

het afwerken. Na afloop was er voor elke 

deelneemster een certificaat, een groepsfoto 

en een tas met hebbedingetjes van zowel 

vv Den Ham als FC Twente erin. Mede door 

de inzet van de vele vrijwilligers gingen de 

meiden met een stoere glimlach huiswaarts.Door Koos Hallink

Geslaagde
  vriendinnenmiddag 

Diverse ingrediënten van het mooie spelletje waren aanwezig!
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Kroezenhoek 2, 7683 PM Den Ham
Telefoon 0546 56 41 13

Maar ook als je een 
klein probleem hebt 
of denkt dat de situatie 
niet ‘ernstig’ genoeg 
is, kun je bij ons 
aankloppen.



13 juni
O.a. een grote brunch, film voor de 
F-jes, gemengde voetbaltoernooien, 
speciale training voor de E-tjes,‘de 
wedstrijd van het jaar’: het vlaggen-
schip tegen alle F-pupillen, BBQ, 
kinderdisco en een Tropical Night 
waren de ingrediënten voor een zeer 
geslaagde dag.

Familie
dag!
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> Sportkleding
> Sportartikelen
> Sportprijzen
> Fanartikelen

Vriezendijk 38, Den Ham
(0546) 65 66 00
info@erikkuiper.nlVraag via de website www.erikkuiper.nl de brochure aan

SPORTPRIJZEN

RELATIEGESCHENKEN
PROMOTIE SPORTKLEDING



www.schippertechniek.nlAlle ballen op Kevin!
Alle ballen op Kevin!
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Op deze plek in het magazine 
een verhaal over één van de vele 
kleurrijke spelers uit het verleden 
van v.v. Den Ham: Harm Braakman.
Door Frank Stolte

Harm Braakman (1941) begon als voetballer 

bij v.v. Den Ham, maar maakte furore bij 

Vroomshoopse Boys, op de velden bij café 

Brinkman aan de Hammerstraat in het 

kanaaldorp. Een goede techniek en een sterk 

karakter waren de belangrijkste eigenschappen 

van de speler. Later toonde hij zijn kwaliteiten 

op de velden nabij het MCC. Braakman was 

ook een man van conflicten. Eind jaren zestig 

volgde hij, na vijftien jaar gespeeld te hebben 

voor Vroomshoopse Boys, zijn kompaan Gerrit 

Gerrits naar v.v. Den Ham. Naar verluidt voor een 

kleuren-tv… 

Braakman kon een bal op maat geven, had 

een verschroeiend hard schot en was ondanks 

zijn geringe lengte bijna altijd de sterkste in 

luchtduels. Dat kwam vooral omdat hij altijd op 

het juiste moment (timing) de lucht inging en 

meestal, zonder dat de scheidsrechter het zag, 

zijn tegenstander heel iets vasthield. Braakman 

had een hekel aan douchen. Meestal liep hij 

naar de kraan, besprenkelde hij zijn lichaam met 

een paar druppels water en streek hij een aantal 

keren met natte handen onder zijn armen.  

In 1971 reisde Braakman met Den Ham naar 

Denemarken. Ergens in een restaurant bestelde 

bij zwei pils. Tot zijn verbazing en tot grote 

hilariteit van zijn medespelers ontving hij twee 

oranje knakworsten. In 1973 stopte Braakman  

als voetballer in het eerste elftal van Den Ham.  

In 2009 overleed hij. De stratenmaker van weleer 

was een bijzonder mens én een voetballer met 

grote kwaliteiten. 

De bijzondere loopbaan van  
Harm Braakman

Harm Braakman (midden) op 6 november 1971  

in duel met Derk Pekkeriet (Vroomshoopse Boys)

Uit de 

oude doos Topscorers Den Ham 1 t/m 
seizoen 2014 - 2015 

N.B. : Van de spelers, aangeduid met *, zijn 

niet alle competitiedoelpunten geregistreerd!

1. Robin Bergins 129  

2. Jerry Poel 127     

3. Tim Nijzink 86

4. Gerdo Kuiper 82

5. Johnny Zorgdrager 77  

6. Gerrit Dekkers                    71*

7. André Hemmink  65               

8. Jan Heuver  61 

9. Jan Bakker                        60 *

10. Jerry van Dijk 59

Top 10 Meest gespeelde 
competitiewedstrijden 
in Den Ham 1  
t/m seizoen 2014 - 2015

1. André Hemmink 415 

2. Johan Braakman 345

3. Marco Kolkman 342

4. Leo Soepenberg 341

5. Henk Nijzink 331

6. Marcel Kolkman 321  

7. Ronald Kolkman 308

8. Jerry Poel 300

9. Roelof Nijzink 296

10. Jan Boshoeve 278



Adressen
tegenstanders Den Ham 1
ASC ’62
Opgericht: 01-05-1962 
Clubkleuren: Blauw Wit
Accommodatie: 
Sportpark “Gerner”
Haersolteweg 10 
7722 SE DALFSEN
0529 - 43 22 24

AVW ’66
Opgericht: 10-02-1966 
Clubkleuren: Rood Zwart
Accommodatie: 
Sportpark “Hamerden”
Hamersestraat 27 
6931 EV WESTERVOORT
026 - 311 86 79

DZC’68
Opgericht: 21-05-1968.
Clubkleuren: Blauw Geel
Accommodatie: 
Sportpark “Zuid”
Sportweg 6
7006 GJ DOETINCHEM
0314 - 33 28 28

v.v. Dieren
Opgericht: 21-5-2012
Clubkleuren: Blauw
Accommodatie: 
“Het Nieuwland”
Kolonieweg 2A 
6952 GX DIEREN
0313 - 42 25 49

De Esch
Opgericht: 24-04-1985
Clubkleuren: Geel Blauw
Accommodatie: 
Sportpark “De Weschterik”
Operalaan 100 
7577 JA OLDENZAAL
0541 - 51 06 06

DOS Kampen
Opgericht: 21-12-1926
Clubkleuren: Geel Zwart
Accommodatie: 
Sportpark “De Maten”
De Maten 2 
8265 VA KAMPEN
038 - 331 39 00

FC RDC
Opgericht: 01-06-2013
Clubkleuren: Blauw Rood
Accommodatie: 
Sportpark “Borgele”
Bredenhorst 183 
7414 HE DEVENTER
0570 - 64 04 44

Hellendoorn vv
Opgericht: 01-07-2006
Clubkleuren: Blauw Rood
Accommodatie: 
Sportpark “De Voordam”
Koemaste 2
7447 AV HELLENDOORN
0548 - 65 43 39

Hulzense Boys
Opgericht: 04-09-1946
Clubkleuren: Rood Wit
Accommodatie: 
Sportpark “Smidserve”
G.H.Kappertweg 45 
7443 RB HULSEN
0548 - 61 08 23

ON ALMELO
Opgericht: 26-09-1932 
Clubkleuren: Oranje Wit Blauw
Accommodatie: 
Sportpark “Ossenkoppelerhoek”
Koedijk 83B
7608 AA ALMELO
0546 - 81 48 38

SVI
Opgericht: 01-09-1952 
Clubkleuren: Blauw Wit
Accommodatie: 
Sportpark “De Siggels”
IJsselcentraleweg 9
8014 BK ZWOLLE
038 - 465 00 37

IJVV
Opgericht: 03-07-1945
Clubkleuren: Rood Wit
Accommodatie: 
Sportpark “De Uithoek”
Bergweg 3
8271 CC IJSSELMUIDEN
038 - 332 70 76

ZAC
Opgericht: 01-10-1893 
Clubkleuren: Blauw Wit
Accommodatie: 
Sportpark “Jo van Marle”
Landsheerlaan 42 
8016 KH ZWOLLE
038 - 460 12 52
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Speeldagen
kalender
seizoen 2015-2016
Periode 1
05 september  ON Almelo-Den Ham
12 september  Den Ham-Dieren
19 september  Den Ham-IJVV
26 september  Hulzense Boys-Den Ham

03 oktober  Den Ham-AVW’66
10 oktober  De Esch-Den Ham
17 oktober  Den Ham-DZC’68
24 oktober  Beker / Inhaal / Vrij
31 oktober  SVI-Den Ham

Periode 2
07 november  Den Ham-ASC’62
14 november  ZAC-Den Ham
21 november  Beker / Inhaal / Vrij
28 november  Den Ham-FC RDC (za.)

05 december  Hellendoorn-Den Ham
12 december  Den Ham-DOS Kampen
19 december  Beker / Inhaal / Vrij

09 januari  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16 januari  Beker / Inhaal / Vrij
23 januari  Dieren-Den Ham
30 januari  IJVV-Den Ham

06 februari  Beker / Inhaal / Vrij
13 februari  Den Ham-Hulzense Boys
20 februari  AVW’66-Den Ham 

Periode 3
05 maart Den Ham-De Esch
12 maart DZC’68-Den Ham
19 maart Den Ham-SVI
26 maart Beker / Inhaal / Vrij
28 maart Beker / Inhaal / Vrij

02 april ASC’62-Den Ham
09 april Den Ham-ZAC
16 april Beker / Inhaal / Vrij
23 april DOS Kampen-Den Ham
30 april Den Ham-ON Almelo

05 mei Beker / Inhaal / Vrij
07 mei Den Ham-Hellendoorn
14 mei FC RDC (za.)-Den Ham

Nacompetitie
17 mei  Eerste wedstrijd halve finale
21 mei  Returnwedstrijd halve finale
24 mei  Eerste wedstrijd finale
28 mei  Returnwedstrijd finale 

Regeling periode-
kampioenschappen:
1.  Wint periodekampioen 1 ook P2, 
 dan krijgt nr. 2 uit de eindstand van P2 
 deze periode. 

2.  Wint een der twee vorige periode-
 kampioenen ook P3, dan wint nr. 2 
 uit de eindstand van P3 deze periode.

3.  Wordt een der periodekampioenen 
 (1 c.q. 2 c.q. 3) tevens klassenkampioen,
 dan neemt de hoogstgeklasseerde in de 
 eindstand, die géén periode gewonnen 
 heeft, deze over.
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De stichting H.O.C. heeft als hoofddoel het financieel ondersteunen van de voetbalvereniging Den Ham. Dit betekent dat er geen 
activiteiten voor andere verenigingen worden georganiseerd. Daarnaast kan er echter als stichting aandacht worden geschonken 
aan jubilea en andere hoogtepunten van overige sportverenigingen en culturele verenigingen binnen het dorp Den Ham.  
Tevens wordt er door het organiseren van verschillende informele activiteiten getracht de band tussen de deelnemende bedrijven  
c.q. haar vertegenwoordigers te versterken.

Le
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HenkJansen
supermarkt

www.notaristemmink.nl
Notaris

mr. M.J.H. Temmink
Hammerstraat 14  |  7681 DC Vroomshoop

Postbus 73  |  7680 AB Vroomshoop
T 0546 - 646 787  |  F 0546 - 646 874 | E info@notaristemmink.nl

Johan Veneberg

Rudy Veldkamp 








