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Rudy Veldkamp 

“Bij Jumbo 
Rudy Veldkamp sta je 

nooit buitenspel!”



Naast z’n eigen actieve inzet had hij afgelopen seizoen ook een 
beetje geluk: Den Ham draaide een van de succesvolste seizoenen 
van de afgelopen jaren. Het eerste pakte de derde periode en heel 
wat teams werden kampioen. Hoewel geluk: “Als nieuwbakken voor-
zitter heb ik wel erg lang moeten wachten op een overwinning van 
het eerste.  
Ik ben in november begonnen en ik geloof dat we in maart onze 
eerste wedstrijd wonnen. Maar die periodetitel maakte natuurlijk wel 
veel goed”, zegt Dennis Bosch, die sportief gezien wel een zware 
competitie verwacht. “Er zijn relatief veel eersteklassers teruggeko-
men. Maar de middenmoot moet haalbaar zijn. En ik ga zeker weer 
voor een toetje.”

Bosch geniet duidelijk van de sportieve en andere feestjes, die  
tijdens een seizoen kunnen worden gevierd. “Je ziet dan ouders,  
vrouwen, vriendinnen, kinderen, opa’s en oma’s allemaal aan de  
lijn staan. Dat vind ik geweldig. Daar ervaar je het wij-gevoel dat  
in onze club nog steeds heel sterk aanwezig is. En het is qua 
kantine ook nog eens omzetverhogend”, lacht de voorzitter. 

Weten wat er leeft
“Ik heb geprobeerd om mezelf zoveel mogelijk te laten zien op  
de Rohorst. Om aanspreekbaar te zijn voor vrijwilligers en leden.  
Natuurlijk moeten in de bestuurskamer de besluiten worden  
genomen, maar ik wil graag weten wat er leeft. Waar mensen  
blij mee zijn en wat beter kan. Bovendien: ik kom daar ook  
iedereen tegen. Dat scheelt weer een boel telefoontjes en mailtjes. 
Het is veel leuker om elkaar live te spreken.” Hij probeert langs  
de velden ook mensen enthousiast te maken voor een taak of  
functie binnen de club. 

Vorig jaar november is hij door de leden aangewezen als kopman. Dennis Bosch heeft er bijna  
een jaar op zitten als voorzitter van de club. Sinds die tijd is hij nog vaker aan de Rohorst te vinden. 
En dan vooral op zaterdagmorgen. “Ik heb mezelf voorgenomen om zichtbaar en aanspreekbaar te 
zijn voor vrijwilligers, leden en ouders. En om mensen enthousiast te maken voor de invulling van 
een taak of functie. Want samen maken we de club.” 

“Meer actieve leden  
met een kleinere taak  
is de oplossing voor  
het vrijwilligersprobleem” 

Lees verder op de volgende pagina >>

Door Marcel van Dijk

“ Ik ga zeker weer 
voor een toetje”

Voorzitter Dennis Bosch:



Editie 
17!

Dennis Bosch vertelt hierbij over zijn eerste 
periode als voorzitter. Natuurlijk komt het 
70-jarig bestaan aan bod. We laten dit zien 
in een historisch overzicht vanaf 1946 en met 
een (beeld)verslag van de twee feestdagen. 
‘Karbonadevoetbal’ en de tien opvallende 
feiten van 2006 passen eveneens mooi in de 
clubhistorie. Het vlaggenschip van de ver-
eniging neemt zoals gewoonlijk een centrale 
plaats in. Naast de teamfoto komt het trai-
nersduo uitvoerig aan het woord, worden de 
nieuwelingen voorgesteld en kunt u het inter-
view lezen van de drie kameraden Jelmer 
Bolks, Dewy Drost en Tom Hallink. Jenneke 
Jurjens en Marianka van den Hoeven zijn de 
vertegenwoordigers van de sterke vrouwen-
tak. De jeugd(opleiding) wordt gepresenteerd 
via Gert Bijlstra, het voetbalfestijn van Kom 
in Beweging, drie prachtige voetbalslaapka-
mers, voorbeeldige leiders, de successtory 
van de F-League en de sterren in ontwikke-
ling. De activiteitencommissie neemt twee 

voltreffers onder de loep: worstenactie en 
tien jaar Hammer Buurtvoetbal. 
Dat v.v. Den Ham gastvrij is en volop in de 
samenleving staat, blijkt uit het verhaal van 
de een Syrische voetballer, de bijzondere 
samenwerking met de Baalderborggroep 
en de columns over respect en NIX18. Er 
liggen blijkbaar nog veel uitdagingen en er 
kan op velerlei gebieden gescoord worden. 
De sponsorafdeling wordt vertegenwoordigd 
door de COOP, Jos Bonte van ConstruSteel 
en het kledingleaseplan. Een aantal teams 
kijkt verwachtingsvol uit naar de aftrap 
van een nieuw voetbaljaargang. De grote 
overwinning van Gert Nijmeijer, de ouders 
van Hugo, de supportersvereniging en de 
‘highlights’ van 15/16 geven de veelzijdigheid 
van deze uitgave goed weer. We hopen met 
bovengenoemd breed scala aan onderwer-
pen u allen wederom een mooie kijk op onze 
club te geven.

Redactionele aftrap

Geachte lezer,
U leest nu de zeventiende editie 
van onze jaarlijkse presentatiegids. 
Zoals u van ons gewend bent, laten 
we alle facetten van onze boeiende 
club de revue passeren. Trots zijn 
we natuurlijk op het behalen van 
de eerste prijs voor de beste pre-
sentatiegids 2015/2016 van ama-
teurclubs in Nederland. 

We blijven echter nuchter en met beide benen op de 
grond staan. Bij elke uitgave begin je namelijk weer op 
‘nul’. Behaalde resultaten uit het verleden geven totaal 
geen garantie voor de toekomst. Daarom hebben we 
nu ook alles weer uit de kast gehaald om onze club 
zo goed mogelijk neer te zetten.

“Want dat gaat tegenwoordig niet meer vanzelf. Ik vind dat er soms te veel 
werk bij een of twee personen komt te liggen. Ik denk dat we nog eens  
goed moeten kijken of we takenpakketten kunnen verkleinen, zodat men-
sen eerder geneigd zijn om actief in te stappen”, aldus Bosch, die aangeeft 
dat vlak voor het nieuwe seizoen bijvoorbeeld nog niet elk team een trainer 
en/of leider heeft. “We hebben nu spelers van de bovenste elftallen, die 
verder nog niets doen voor de vereniging, gevraagd om in roulatie leider en 
trainer te worden.”

Geen hoofdpijndossiers
Terwijl Joop vooral letterlijk een bouwer is geweest, wil Dennis de spor-
tieve 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 denken: “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.”

Seizoen vol uitdagingen
Het nieuwe seizoen brengt ook Dennis Bosch weer de nodige uit- 
dagingen. “Het goede nieuws is dat het aantal sponsoren weer is gegroeid. 
We hebben op dit moment te weinig ruimte voor alle borden. Dat gaan  
we natuurlijk snel oplossen. Prachtig is ook dat ons veldentekort dit jaar is 
opgelost. Samen met de gemeente gaan we verder aan de slag met het  
fietspad langs de Rohorst. Daarvoor is het nodig dat veld 2 nog iets wordt 
opgeschoven. En we beginnen met de verbouw van de kantine”, vertelt 
Dennis Bosch enthousiast. “Stuk voor stuk grote uitdagingen, die allemaal 
weer op hun pootjes terechtkomen. Want er zit zoveel energie en  
betrokkenheid in deze club. Daar ben ik heel erg trots op.”

<< Vervolg vorige pagina 

Door Koos Hallink 

Veel leesplezier en een in alle  
opzichten sportief, respectvol en  
goed voetbalseizoen toegewenst!
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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 (Ov.)

 Tel: 0546-672822

 secretaris@vvdenham.nl 

Accommodatie

 Sportpark de Rohorst

 De Rohorst 1a

 7683 PE  DEN HAM (Ov.)

 tel: 0546-671666

 Website: www.vvdenham.nl

Besturen en commissies

Hoofdbestuur: hetbestuur@vvdenham.nl

Jeugdbestuur: jeugdbestuur@vvdenham.nl

Supportersvereniging: sv@vvdenham.nl

Vertrouwenspersonen: 
 t.drost@sco-t.nl ;    

 p.poortinga@demorgensterwierden.nl ;

 wc.remmelink@gmail.com

Accommodatiecommissie:  
 braakmanalbert@hotmail.com ;  

 hetbestuur@vvdenham.nl

Activiteitencommissie: ac@vvdenham.nl

Kantinecommissie:  
 kantinecommissie@vvdenham.nl

Materiaalcommissie:  
 materiaalcommissie@vvdenham.nl

PR commissie: pr@vvdenham.nl

Scheidsrechterscommissie:  
 scheidsrechters@vvdenham.nl

Scoutingscommissie:  
 scoutingscommissie@vvdenham.nl

Sponsorcommissie: sc@vvdenham.nl

Technische Commissie: tc@vvdenham.nl

Wandelvierdaagse

Stichting de Rohorst: a4d@vvdenham.nl

Wedstrijdsecretariaat

Senioren: Alco Braakman,  

 braakman.ae@gmail.com

Junioren: Michiel van Haarst,  

 familievanhaarst@caiway.nl

Pupillen: Rogier Kolkman,  

 rgrkolkman@gmail.com

De club waar je bij wilt horen! Een mooie accommodatie, 
een fraai hoofdveld, een gezellige kantine en goed materiaal, 
kortom het is goed toeven op het ‘blauwwitte’ sportcom-
plex. Voetbalvereniging Den Ham is een bruisende club in 
de gemeente Twenterand met ca. 900 leden. Zij neemt  
met acht seniorenelftallen, twee vrouwenelftallen, negen 
juniorenelftallen, vijftien pupillenteams en vier meiden-
elftallen deel aan de competitie. Verder heeft zij een 35+-, 
45+- en een vrouwenrecreantenteam en spelen de jongste 
F-spelers een interne competitie. Den Ham onder 21 speelt 
in de bekende Beltona Beloftencompetitie.

Als thuisbasis fungeert sportpark de Rohorst te 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 drie 

natuurgrasvelden, twee multifunctionele kunstgrasvelden, een trainingshoek en  

een pannaveldje. 

Het gehele jaar door organiseert de activiteitencommissie evenementen en zijn  

er gedurende het seizoen een flink aantal sterkhouders die de club een warme  

uitstraling geven: worstenactie, smokkeltocht, themafeest, snertwedstrijd, sinterklaas-

feest, midwintervoetbal, midwinterloop, nieuwjaarsreceptie, nieuwjaarsklassieker  

Den Ham 1 – oud Den Ham 1, vrijwilligersavond, voetbalquiz, sponsoravond,  

verloting, drugsvoorlichtingsavond, FED-voetbalfeest, zwemfestijn, buurtvoetbal,  

Hugo Venebrugge Toernooi, familiedag en de avondwandelvierdaagse.

Sinds november 2012 draagt v.v. Den Ham de titel ‘Groenste sportvereniging van 

Nederland’. Vorig jaar werd het ultrazuinige energieplan beloond met € 10.000 als  

één van de winnaars van de NUON clubcompetitie en in het afgelopen seizoen won  

ze de Gulden Gids Award voor de beste presentatiegids van amateurverenigingen. 

Voetbalvereniging  
Den Ham

Door Koos Hallink 



Voetbalvereniging  
Den Ham

presentatiegids | 5

Voetbalvereniging Den Ham wil graag  
nu en in de toekomst een aantrekkelijke 

en bruisende club blijven!

 PLEZIER 

 RESPECT 

 VERANTWOORDELIJKHEID 

 BETROKKENHEID

 SPORTIVITEIT

 ONTWIKKELING EN PRESTEREN NAAR VERMOGEN 

Basiswaarden
De club heeft een aantal principes die ze erg belangrijk vindt om na te 

streven. Deze principes of basiswaarden gelden als richtlijn voor alles 

wat een ieder binnen de vereniging doet. Ze vormen de pijlers waarop 

de vereniging functioneert en zijn een belangrijk middel voor het dagelijks 

handelen. Die basiswaarden zijn: 



Door Marcel van Dijk

Vaak appen ze in één week meer met elkaar 
dan met vrouw en vriendin. Jeroen Niks en 

John Brakert hebben een goede match. Maar 
ook allebei eigenwijs. “We kunnen eindeloos 

analyseren en discussiëren”, lachen beide 
heren van het technisch team, dat vol goede 
moed begint aan het vierde seizoen. “Ik heb 

altijd gezegd dat ik zonder prijs niet wil 
vertrekken bij deze club. De derde periodetitel 
is een prijs, maar wat mij betreft nog wel één 

zonder gouden randje. Er zit veel meer in dit 
team”, aldus Jeroen Niks.

Technische staf wil meer  
‘Italië-mentaliteit’  

op het veld

Jeroen Niks  

8 | presentatiegids 

Het gesprek vindt plaats tijdens de EK-periode, in een horecagelegenheid met groot 
scherm. Kippenvel krijgen beide heren bij het zien van de beelden van dat moment. 
“Hoe die Italianen dat volkslied zingen. Vol overtuiging. Trots op hun land. Trots om 
erbij te zijn. Daar begint het allemaal mee”, zegt hoofdtrainer Jeroen Niks. “Ook als 
je in het eerste van Den Ham speelt. Je vertegenwoordigt de club. Daar mag je 
trots op zijn. Je bent een voorbeeld voor heel veel jonge gastjes.” Volgens Niks was 
de laatste periode van vorig seizoen die trots ook zichtbaar op het veld aanwezig. 
“Ik durf niet te beweren dat dat niet de enige reden is geweest, waarom we die 
periode ook hebben gepakt, maar het heeft zeker meegespeeld. Ik wil dit seizoen 
dan ook wel wat meer ‘Italië-mentaliteit’ op het veld zien.” 

Team op stoom
Volgens het technisch team komt Den Ham 1 steeds meer op stoom. “Maar we zijn 
nog niet stabiel genoeg”, zegt John Brakert. “Afgelopen drie seizoenen hebben we 
ons op de laatste speeldag veilig gespeeld. En ook afgelopen seizoen was er één 
vol uitersten. Dat moet ons nu niet weer overkomen. Dat bedoel ik ook met stabiel. 
Al veel eerder in het seizoen moeten we zorgen voor een veilige plek. Ik vind dat 
we dit seizoen ruim in de top zes moeten eindigen. Misschien is dat te voorzichtig 
gedacht, maar het is in ieder geval realistisch. In de derde periode hebben we 
laten zien dat we van veel tegenstanders prima kunnen winnen. En hoewel de 
nacompetitie teleurstellend eindigde, hebben we ook de tweede helft in Lunteren 
prima laten zien wat we kunnen.” 
 

“De beste elf voetballers vormen niet altijd  het beste team”
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Jeroen over John  
en andersom

John over Jeroen
Eigenwijs

Duidelijke visie op het spel
Heel ambitieus

Jeroen over John
Zeer eigenwijs
Mooie humor
Bescheiden,  

maar oh zo raak,  
als hij iets zegt.

Juiste knopjes
Jeroen sluit zich daarbij aan. “Het zit er allemaal in. Ik heb ook het  
gevoel dat er veel meer uit de groep te halen is, dan wat er nu uit komt.  
We zijn constant aan het sleutelen. Maar we hebben nog niet alle knopjes  
te pakken. De beste elf voetballers, vormen niet altijd het beste team.  
Dat wordt niet altijd door iedereen zo begrepen of gezien. En het gebeurt 
ons te vaak dat we een voortreffelijke eerste helft spelen. En dan komen 
we uit de kleedkamer en spelen we compleet flets. Dat vind ik echt 
onverklaarbaar.” Maar volgens de hoofdtrainer worden er wel degelijk 
stappen vooruit gezet. “Deze ploeg zit binnen twee tot drie jaar aan de top. 
We krijgen een nieuwe keeper: Rik van de Belt van DOS’37. En we laten 
één jeugdspeler doorstromen naar het eerste elftal.” Volgens Niks is het 
afgelopen seizoen, veel meer dan vorig jaar, op resultaat gespeeld.  
“Dat gaat ons echt beter af, zodat we de wedstrijd niet uit handen geven. 
Maar soms zijn we nog te technisch ingesteld. Dan willen we te 
mooi. Natuurlijk is dat ook belangrijk. En daar kan ik ook echt van 
genieten. Maar als het gaat over erop of eronder, moet je kiezen 
voor het resultaat.”

Grotere rol voor John
Beide heren zijn goed aan elkaar gewaagd. “We weten allebei veel 
van het spelletje. En kunnen dus ook flink discussiëren. Uiteraard 
met veel respect voor elkaars mening en inbreng”, zegt John. 
“We maken samen voor elke wedstrijd het tactisch plaatje en de 
opstelling. Maar Jeroen neemt, terecht, altijd de eindbeslissing.”  
De mening van John weegt daarbij echter zwaar, vindt Jeroen.  
“Ik moet met heel goede argumenten komen om hem van iets 
anders te overtuigen. En dit seizoen wordt de rol van John voor  
de groep ook groter. Ik ga namelijk een opleiding doen (TC 1). 

”Ook John wil zijn kennis verder vergroten. Op de vraag of hij ooit 
hoofdtrainer wordt van v.v. Den Ham zegt hij: “Dat zou uiteindelijk de cirkel 
voor mij wel helemaal rond maken. Ik loop hier al sinds mijn zesde rond.”

Vaderschap
Afgelopen seizoen werd Jeroen Niks voor het eerst vader. “Of ik daardoor 
ben veranderd? Ik ben er zeker niet rustiger van geworden. Nog even 
fanatiek aan de voorkant. Maar het helpt wel als we verliezen. Dan was ik  
in het verleden zaterdagavond en vaak ook zondag nog wel slecht te pas. 
Als ik nu thuiskom, lacht die kleine me toe en dan krijg je zelf ook sneller 
een glimlach op de mond.”

John Brakert

Thomas Remmink (17 jaar), hier in de bekerwedstrijd  

tegen Dos ‘37, komt over vanuit de jeugd
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Vooruitblikken
teams 2016/2017
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het afgelopen jaar is voorbijgevlogen en de zomerstop zit er alweer op. 

De trainingen zijn gestart, de eerste bekerwedstrijden zijn gespeeld en de competitie seizoen 2016/2017 
staat op het punt te beginnen. Wat zijn de verwachtingen van de leiders/trainers voor dit seizoen?

Vrouwen 1 – Ronald Withaar en Arjan Mondeel
Samen met Eijmbert Kooistra, Ronald Withaar en Anita Boers-Rutgers staat Arjan Mondeel voor een 

mooi avontuur in de derde klasse. Als nieuwe trainer van Vrouwen 1 ziet hij een groep die veel tieners 

kent. “Afgelopen seizoen zijn vijf dames met veel ervaring gestopt.  Drie dames uit Vrouwen 2 en twee 

meiden van MB1 zijn aan de selectie toegevoegd. We hebben nu nog drie ervaren speelsters en verder 

is het een heel jong team. Deze ‘oudere’ dames zullen de kar moeten trekken en de rest kan zich aan 

deze routiniers optrekken.” Ondanks dat het elftal behoorlijk veranderd is, blijft de doelstelling duidelijk: 

“We richten ons in eerste instantie op handhaving en als we het goed doen, zit er misschien nog wel een 

periodekampioenschap in.”

Door Jan Willem Kuiper

Den Ham B1 – Gerben Mooibroek
Trainer Gerben staat met Eduard Veldhuis, Jan Nijland, Frits Fokkert en Bennie ter Elst 

voor de selectie van B1. Na twee jaar in de tweede klasse gespeeld te hebben en het 

twee keer niet lukte om te promoveren is het B1 afgelopen seizoen eindelijk gelukt 

om kampioen te worden en te promoveren naar de eerste klasse. “Na de winterstop 

stonden we op een tweede plek achter OZC, maar met een uitstekende inhaalrace 

zonder puntverlies wisten we de schaal te pakken. Eindelijk weer in de eerste klasse, 

daar waar de selectieteams minimaal thuishoren”, aldus Gerben. Hij ziet het komende 

seizoen rooskleurig tegemoet: “We hebben een gemotiveerde selectie met veel spelers die 

zijn overgekomen uit de C-junioren. Met dit team moeten we een mooi seizoen kunnen 

draaien en in de middenmoot eindigen.”

Den Ham 7 – Cor Vliek
Vliek is al heel wat jaren leider van een seniorenteam, maar liefst veertien jaar in totaal. Hij werkt 

al lange tijd met een redelijk vaste groep, maar in de loop der jaren is de naam van het elftal 

wel geregeld gewijzigd. “We zijn begonnen als het 5e, maar zijn ook het 9e en zelfs het 10e 

geweest, maar dit seizoen blijven we het 7e.” Er zijn weinig mutaties bij het ingespeelde elftal. 

“Het team blijft nagenoeg gelijk, we krijgen een speler van A2 en de rest van het team blijft 

intact.” Twee jaar geleden werd het elftal met dezelfde spelers kampioen, maar het jaar erna in 

een hogere klasse werd helaas geen succes. Het degradeerde maar wist zich afgelopen jaar 

met een tweede plek te revancheren. Voor dit seizoen weet Cor ook wat hij wil: “We spelen met 

dit team in de zesde klasse altijd wel om een plek bij de bovenste vier, dat is ook de doelstelling 

voor dit seizoen en wie weet zit er wel een kampioenschap in. Het is een zeer gezellig elftal,  

dat ook in de derde helft zijn mannetje staat.”



Den Ham C3 – Victor Kanters
Victor Kanters heeft al meerdere teams onder zijn hoede gehad. “Ik 

ben begonnen met een team bij de F-pupillen, vervolgens ben ik twee 

jaar leider geweest bij de E-tjes en afgelopen jaar was ik leider van D3.” 

Dit seizoen vormt Victor met Lars de Weert en Richard Zandberg de 

begeleiding van C3. We spelen in de vierde klasse met een mengeling  

van tweedejaars en nieuwelingen die vanuit D3 zijn doorgestroomd.  

De selectie bestaat uit goede jongens die met elkaar lekker een balletje 

kunnen trappen. Ze kennen elkaar goed en hebben in het verleden al 

met elkaar gevoetbald. In de groep zitten vijf tweedejaars C-spelers, 

de eerstejaars kunnen zich mooi aan deze jongens optrekken want 

bij de C-junioren wordt ook fysiek iets meer van je gevraagd dan bij 

de D-pupillen. Als de jongens de juiste trainingen krijgen, die ze ook 

verdienen, dan moet het seizoen helemaal goedkomen en hopen we 

bovenin mee te draaien.”

DORPSSTRAAT 14, DEN HAM   TEL. (0546) 67 14 44   WWW.VANTENDE.NL
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Den Ham F1 – Tom Binnenmars en Chiel Bonte
Den Ham F1 komt in de najaarscompetitie uit in de eerste klasse. Samen met Rane Kootstra en 

Chiel Bonte wil het begeleidingsteam er een mooi seizoen van maken.  Tom verwacht bij het vlag-

genschip van de F-jes dat de spelers zich daar zo veel mogelijk ontwikkelen, waarbij het plezier 

natuurlijk voorop staat. Afgelopen seizoen heeft Den Ham F1 in de najaarscompetitie eerste klasse 

gespeeld en in de voorjaarscompetitie tweede klasse. “Dit seizoen proberen we zo hoog mogelijk 

te eindigen en natuurlijk gaan we voor het kampioenschap”, aldus een ambitieuze Tom. Het wordt 

hard werken voor de boys van F1 want ze krijgen op één speler na, een compleet nieuw team.  

Ze gaan er dit seizoen weer vol tegenaan en ze hebben er met elkaar heel veel zin in!



Voetbalvereniging 
Den Ham is 70 jaar jong!

De voetbalvereniging Den Ham bestaat nu 70 jaar maar voelt zich heerlijk jong. Ze bruist van  
de energie. Dit blijkt ook uit de viering van deze mijlpaal. Velen met een blauwwit hart hebben  

het 70-jarig bestaan groots gevierd en de gezelligheidsclub bij uitstek heeft een gezonde basis om  
uit te zien naar een mooie toekomst. 
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Beginjaren
Op 1 augustus 1946 wordt de voetbalvereniging opgericht. Het brink-

dorp loopt de eerste jaren nog niet echt warm voor het voetbalgebeuren. 

Dat blijkt wel uit het feit dat er in de beginperiode ver buiten het dorp 

gespeeld wordt. In het Eerder Bos worden de wedstrijden afgewerkt. 

Eerst wordt er gespeeld op een ‘weiland’ en later op het veld bij het 

Kasteel. Pas in 1949 kunnen we echt spreken van thuisvoordeel.  

Op het veld van Harwig aan de Rohorst wordt er afgetrapt. De belang-

stelling voor het spelletje laat echter geruime tijd te wensen over. De club 

telt in 1954 slechts 40 voetballende leden. Met het buurtvoetbal in die 

periode komen de mensen wel in beweging. Ze zijn zelfs zo fanatiek dat 

het oververhitte enthousiasme hardhandig moet worden ingedamd en 

dat het evenement wordt gestaakt.

 

Het kampioensteam uit  
de competitie van 1955-1956.

Staand v.l.n.r.: Bertus Poel, Jan Bakker,  
Gerrit Dekkers, Chris Lindenhovius,  

Henk Steen en Rieks Bouwhuis.
Gehurkt v.l.n.r.: Teunis Tjonk, Gerard Poel, 

Rieks Hemmink, Hendrik Rosman  
en Hilbert Mannessen.

De Hammer jeugd  
op weg naar het nieuwe 
veld. Op zaterdag  
17 september 1949  
werd ‘het veld van  
Harwig’ officieel in  
gebruik genomen.  
Saillant detail: 67 jaar  
later is het terrein  
opnieuw speelklaar 
gemaakt!



Sportieve resultaten
v.v. Den Ham komt lange tijd uit in de kelder van het amateurvoetbal, 

onder de paraplu van de Twentse Voetbal Bond. Zelfs twee decennia-

lang speelt de club een bescheiden rol. In 1967 voltrekt zich dan toch 

eindelijk het glorieuze moment voor v.v. Den Ham: een promotie naar de 

grote KNVB. Het duurt hierna 25 jaar totdat de boys van het brinkdorp 

het voetbal echt op de kaart kunnen zetten en v.v. Den Ham in de regio 

een aansprekende club wordt. In de jaren ‘90 worden er in sneltreinvaart 

reuzenstappen gemaakt. De club stoomt  

op en bereikt zelfs de top van de eerste  

klasse. Daar de laatste wedstrijd van het  

seizoen 97/98 jammerlijk verloren gaat,  

mist v.v. Den Ham op een haar na promotie 

naar de hoofdklasse. Deze unieke klassering 

kan in de jaren daarna niet meer geëvenaard 

worden. Sterker nog: in zes jaar tijd duikt de 

club naar de derde klasse. Zeven seizoenen 

heeft v.v. Den Ham daarna nodig om terug  

te keren op niveau. Sinds 2011 voetballen  

de blauwwitten in de tweede klasse.  

Memorabele wedstrijden 

Burenclash. Op 6 maart en 24 april 1950 verslaat Den Ham zowel 

thuis (4-0, met een hattrick van Andries Doosje) als uit (4-1) rivaal 

Vroomshoopse Boys en ontneemt zodoende de blauwgelen hun 

kampioensaspiraties. 

Schuttersfeest.  Op 17 september 1960 maakt Den Ham thuis korte 

metten met SVV’56, getuige de 13-2 zege, waarbij ‘Wottie’ en Roelof 

Talen gezamenlijk maar liefst twaalf goals voor hun rekening nemen! 

Slagveld
De ‘vriendschappelijke’ wedstrijd op de Rohorst tegen DKB op 25 

augustus 1962 ontaardt in een heuse kloppartij, waarbij vooral Hilbert 

Mannessen het moet ontgelden. Nadat het oefenduel gestaakt wordt, 

moet hij rennen voor zijn leven en onderweg naar de kleedkamer wordt 

zijn shirt aan repen gescheurd. Het heeft nog jarenlang een van de  

wanden van de Hammer kleedkamer gesierd. 

Wonderbaarlijk
Het mirakel van Zetten op 4 juni 1983. Den Ham kijkt in de slotfase bij 

Excelsior Z. tegen een 1-0 achterstand aan. In de laatste tien glorieuze 

minuten behaalt het promotie door doelpunten van Gert ter Horst en 

een ‘wereldgoal’ (lees: intikker) van Leo Soepenberg.
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Euforisch. Ongekende weelde in  
het brinkdorp: Den Ham pakt de titel 
van de tweede klasse met een 1 - 0 
zege op SVVN en promoveert naar  

de eerste klasse.

Het ‘promotieteam’  
van 1992. Het sterren- 

ensemble van trainer  
Henny Oolbekkink viert 

op uitbundige wijze  
het bereiken van  
de derde klasse.



Jubileumwedstrijd 
Tijdens het 40-jarig bestaan op dinsdag  

15 juli 1986 speelt Den Ham tegen Ajax, dat 

aantreedt met o.a.: Marco van Basten, Danny 

Blind, Frank Rijkaard, Arnold Mühren, John  

van ’t Schip, Jan Wouters en Ronald Spelbos. 

De trainer van de Amsterdamse topclub is  

niemand minder dan maestro Johan Cruijff.

Kunststukje
Op maandag 1 juni 1992 wint Den Ham bij 

OZC de promotiewedstrijd tegen WZC. Het is 

in de ultieme slotfase dat goudhaantje Harry 

Kunst de Hammenaren met een snoekduik 

naar de derde klasse kopt.  

Topprestatie
De oefenwedstrijd Den Ham - Heracles op 

woensdag 10 juli 1996 levert een gedenk-

waardig en verdienstelijk 2-2 gelijkspel op 

tegen de profs uit Almelo.

Euforisch
Grote blijdschap en ongekende weelde op 

zaterdag 26 april 1997. Den Ham wordt met 

een zwaarbevochten 1-0 zege tegen SVVN 

kampioen van de tweede klasse en promo-

veert hierdoor naar de eerste klasse.

Spektakelstukken 
Onvergetelijk is het seizoen 1997-1998 met 

daarin vele tot de verbeelding sprekende 

resultaten. Op 25 oktober 1997 boekt Den 

Ham een heroïsche 4-3 zege op Sparta E. na 

een 0-3 achterstand en op 13 november 1997 

een onwaarschijnlijke 8-5 overwinning tegen 

Enter Vooruit. Hierbij scoorden Dennis en  

Jerry van Dijk gezamenlijk zeven treffers.

Reuzendoder 

Het volgende hoogtepunt vindt plaats op  

7 december 2002. Het blauwwitte vlaggen-

schip vliegt over de zwaluwen heen. De latere 

kampioen SVZW wordt namelijk in een glibbe-

rig en ijskoud Wierden met 6-0 verslagen. 

Telraam
Een zege met dubbele cijfers valt te noteren 

op 29 november 2008 tegen KHC. Voor de 

productie van het tiental treffers zorgen niet 

minder dan acht spelers! 
Vooraan in de polonaise:  

topschutter Jerry van Dijk
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Eindelijk
Vanuit het recente verleden herinneren we natuurlijk de zinderende ontkno-

ping op 4 juni 2011 van de nacompetitie in Eibergen. Den Ham wint het 

tweede duel tegen de plaatselijke FC met 1-0 en dat is precies voldoende 

na het gelijke spel in Den Ham om promotie af te dwingen. De zeven 

magere jaren in de derde klasse zijn hierbij definitief verleden tijd.

Markante personen
In zeven decennia hebben heel wat acteurs op de groene grasmat 

gespeeld. In onderstaand overzicht een opsomming van 25 voetballers die 

het verdienen om in de eregalerij van v.v. Den Ham een mooi plaatsje te 

krijgen. De spelers hebben hun uitverkiezing verdiend o.b.v. minimaal 228 

wedstrijden Den Ham 1 of minimaal 59 treffers in de Hammer hoofdmacht! 

Cracks van weleer/toppers van toen: 

Jan Bakker, Jan Boshoeve, 

Gerrit Dekkers, Jan Heuver, 

Jan Kelder, Henk Nijzink, 

Roelof Nijzink, Jerry Poel, Henk 

Rosman, Leo Soepenberg  

en Gerrit Veldhuis. De gouden 

lichting: Johan Braakman, Jerry 

van Dijk, Jan Dubbink, Jeroen 

de Groot, André Hemmink, 

Marcel Kolkman, Marco 

Kolkman, Ronald Kolkman en 

Johnny Zorgdrager. Sterren van 

de 21e eeuw: Robin Bergins, Tommie Dam, Gerdo Kuiper, Gert Nijmeijer  

en Tim Nijzink. André Hemmink is de onaantastbare lijstaanvoerder met 

415 competitiewedstrijden.Robin Bergins is de all-time topscorer met 129 

doelpunten. Enkele legendarische keepers die de revue hebben gepas-

seerd: Marinus Blekkenhorst, Rieks Hemmink, Geerhard Kolkman,  

Arjan Mondeel, Lucas Schumer en Rikkert Vliek.

Toekomstperspectief
De club kan zelfverzekerd vooruitkijken.  

De v.v. Den Ham heeft een prachtig,  

energiezuinig complex met voldoende  

veldcapaciteit en wordt ondersteund  

door een trouwe supportersschare en  

een grote groep sponsoren. Op sportpark  

de Rohorst zijn jaarlijks veel bijzondere 

evenementen, v.v. Den Ham heeft een  

actieve supportersvereniging, een  

bloeiende vrouwentak en de club heeft  

een breed draagvlak in het dorp.  

v.v. Den Ham is het bruisende centrum  

van het brinkdorp. De toekomst ziet  

er derhalve zonnig uit: v.v. Den Ham  

voelt zich 70 jaar jong!

Hammer supporters veroveren het veld in Eibergen 
nadat de promotie een feit is geworden.

Robin Bergins

Kampioensteam 1976

Jerry Poel

André Hemmink (blauw trainingsjack en witte broek) is de  
onaantastbare lijstaanvoerder met 415 competitie wedstrijden



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. Zo bestaat ons wagenpark onder meer uit ecocombi’s 
en vrachtwagens die rijden op de nieuwe brandstof LNG. Hier wordt beide nog meer bespaard op brandstof en 
CO2-uitstoot. Brandstofbeheer 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



Toen hij nog met het bedrijf in 
Rijssen zat, maar wel midden in 
het dorp woonde, kwamen er 
regelmatig buren aan de deur:  
“Ik heb de compjoeter kapot,  
kun ie’m maak’n?” Jos Bonte  
glimlacht. “Ik heb  gelukkig heel 
wat mensen kunnen helpen.  
Maar sinds we met ConStrusteel  
aan de Vriezendijk zitten, is de 
aanloop toch wat minder.”

Dat geldt overigens niet voor de aanloop van 

andere klanten. Want van over de hele wereld 

weet men het Hammer bedrijf  (20 medewerkers) 

van Jos Bonte te vinden. Maar de focus ligt nog 

steeds op de Nederlandse markt. “Eigenlijk zijn 

we een soort van bedrijvendokter. Wij helpen 

ondernemers hun bedrijfsprocessen te opti-

maliseren met door ons ontwikkelde software. 

Eén systeem voor de hele tent. Je kunt offertes 

maken, de planning opstellen, de machines aan-

sturen, transport regelen en vervolgens ook nog 

de factuur digitaal versturen en de boekhouding 

bijwerken. Door gebruik te maken van één sys-

teem, wordt de efficiency met 10-40 procent ver-

beterd”, aldus Jos, die aangeeft dat Construsteel 

voornamelijk actief is in de staalconstructie- 

branche. “Maar ons product wordt ook steeds 

vaker door andere soorten bedrijven gebruikt. 

Het systeem is namelijk modulair. Je kunt onder-

delen ervan ook prima inzetten binnen bijvoor-

beeld een reclamebureau, zoals klantcontact-

registratie, urenadministratie en facturatie.”

Meer dan alleen voetbal
“V.v. Den Ham vervult een heel belangrijke rol in 

de leefbaarheid van ons dorp. Het gaat om veel 

meer dan alleen samen voetballen.  Daarom wil 

ik de club ook van harte steunen”,  

zegt de voormalig leider van F, E en D-teams. 

“Zelf heb ik vroeger alleen een paar weken bij de 

F-jes gezeten. Maar toen mijn kinderen gingen 

voetballen, ben ik zes jaar leider geweest. Ik 

vond het fantastisch. Ook mijn vrouw is trainer 

en leider geweest. Maar ik wil nu graag andere 

ouders de kans geven om dat mooie werk te 

doen. Natuurlijk kom ik nog regelmatig kijken. 

Aan de Rohorst is het altijd gezellig.”

Starselect
ConStrusteel treedt dit seizoen toe tot de club 

van hoofdsponsoren van v.v. Den Ham. Binnen 

Starselect neemt het bedrijf de plek in van Jabat 

beleggingen en advies. Starselect is een groep 

van 15 enthousiaste bedrijven, die de Hammer 

voetbalclub een warm hart toedragen.
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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 ConstruSteel uit Den Ham.

Met ster geselecteerd...

ConstruSteel vanaf  
dit seizoen bij Starselect

Door Marcel van Dijk “Ie doot toch iets  
met compjoeters?”



Hasan Al Hasson 
ontvluchtte Syrië: 

“Met 20 mensen  
in een te kleine, 

plastic boot”
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Hij valt op door zijn halflange zwarte haren, zijn geringe lengte en de 
grijns die maar niet van zijn gezicht verdwijnt: Hasan Al Hasson (29).  
Hij en zijn vrouw Rahaf Al Khalil (25) en zoontje Azzam (bijna 2) voelen 
zich gelukkig in Den Ham. Maar tot twee jaar geleden viel er in het 
leven van Hasan niet veel te lachen.

Vier wedstrijden, nul doelpunten en één assist 
op Wesley Drees. Dat zijn de statistieken die 
rechtsbuiten Hasan Al Hasson kan overleggen 
bij Den Ham 5. Eind vorig seizoen maakte 
hij zijn debuut in het blauw en wit. Maar een 
interview over voetbal doet geen recht aan 
het complete levensverhaal van de uit Syrië 
afkomstige Hasan. Daarvoor heeft hij te veel 
andere, belangrijkere dingen meegemaakt. 
Dat hij tegenwoordig op zaterdagen in Twente 
en Salland voetbalt met mannen als Lars 
de Weert, Christian Scholten en Ger Podde 
in plaats van in Damascus heeft een reden: 
Hasan vluchtte voor het regime van president 
Bashar al-Assad. 

Gevlucht uit het leger
Hasan, oorspronkelijk afkomstig uit Raqqa, 
woont in Damascus als in 2011 in Syrië de 
burgeroorlog uitbreekt. De dan 24-jarige 
verpleegkundige moet het leger in. “Omdat 
ik een opleiding heb gevolgd, hoefde ik niet 
te vechten maar kwam ik op kantoor terecht. 
Daar moest ik de administratie doen”, vertelt 
Hasan in bijna vloeiend Nederlands. “Dat leer 
ik op school in Vroomshoop. Al vind ik het 
nog wel lastig om de mensen in Den Ham 
te verstaan. ‘Jullie’ spreken bijna allemaal 
dialect!”.

Hoewel hij door zijn kantoorwerk relatief 
veilig is in Syrië, knaagt er een gevoel van 
onrechtvaardigheid aan hem. “Het leger 
bombardeert onschuldige burgers. Die mensen 
moeten vechten voor hun vrijheid. Van zo’n 
leger wilde ik niet langer deel uitmaken. Samen 
met mijn vrouw besloot ik te vluchten naar 
Turkije.”

Omdat Hasan en zijn vrouw in Syrië bij familie 
wonen, hebben ze geen huis dat ze achter 
hoeven te laten. “Samen met mijn vrouw ben  
ik naar de Turkse grens gegaan. Zonder dat 
mijn baas dat wist natuurlijk. Als die op de 
hoogte was geweest van mijn plannen, was  
ik in de gevangenis beland. Want Assad wil  
de mensen in Syrië houden. Tijdens onze 
vlucht hebben we per auto en per bus 
gereisd, maar ook delen gelopen. Midden in 
de nacht zijn we te voet de grens met Turkije 
overgegaan. Mijn familie had al ergens in dat 
land een huis gehuurd.”

Voor langere tijd in Turkije blijven is voor 
Hasan echter geen optie. “Ik krijg daar geen 
verblijfsvergunning.” Hij besluit de overtocht 

naar het Griekse eiland Samos te maken. Een 
vaartocht van circa twee uur, die niet zonder 
risico is. Zijn zwangere vrouw blijft dan nog 
achter bij familie. “We zaten met twintig man 
in een plastic boot waarin maar plek was voor 
tien. Ja, het was gevaarlijk. Sommige mensen 
waren bang. Ik niet. Als man wil je stoer zijn. 
Bovendien kan ik zwemmen, dat heb ik in 
Syrië veel gedaan. En als het echt nodig was 
geweest, was er vast een helikopter gekomen 
om ons te redden.” Journaals maken volop 
melding van vluchtelingen die de boottochten 
niet overleven. Hasan en zijn medevluchters 
halen de overkant.

Wesley Sneijder
Het is dan ergens in het voorjaar van 2014. 
Summer van Calvin Harris staat op plek één 
in de Top 40, het Oranje van Louis van Gaal 
bereidt zich voor op het WK in Brazilië en  
Den Ham 6 en 9 vechten allebei - met 
succes - om het kampioenschap. Hasan 
voert zijn eigen strijd: hij is bezig aan een 
overlevingstocht door Europa. “De grenzen 
gingen overal dicht, ik moest steeds stiekem 
van het ene in het andere land proberen te 
komen.” De eindbestemming heeft hij dan al 
voor ogen: Nederland. De reden is tamelijk 
bizar: Wesley Sneijder… “In mijn periode 
in Turkije heb ik een voetbalwedstrijd van 
Galatasaray bezocht. Ik houd van voetbal 
en opeens zag ik een ster als Sneijder in het 
echt, in het stadion. Ik kon mijn ogen niet 
geloven. Duitsland, Zweden of België; het 
was anders ook goed geweest. Maar nadat ik 
Sneijder had gezien, wilde ik alleen nog maar 
naar Nederland. Al komt daar bij dat dit een 
democratisch land is. En grofweg 80 procent 
van de inwoners staat open voor de komst van 
vluchtelingen. In Duitsland is dat fiftyfifty.”

Kriskras door Europa
Zijn vluchtroute leidt hem via Macedonië, 
Servië, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland naar 
Nederland. “De ene keer reisde ik ongezien 
per trein, de andere keer betaalde ik mensen 
om me bij hen achterin de auto te verschuilen. 
In Macedonië heb ik zelfs een fiets gekocht 
om me te verplaatsen.” Eenmaal binnen de 
EU voelt hij zich eindelijk vrij. “Dan mag je ‘vrij’ 
reizen.” Per trein legt hij één van de laatste 
delen van zijn tocht af: van München naar 
Amsterdam. “Daar heb ik me gemeld op het 
politiebureau. ‘Ik ben Hasan en ik kom uit  
Syrië’, heb ik gezegd.” Hij krijgt een route-
beschrijving van een treinreis richting Ter Apel.

In afwachting van een verblijfsvergunning ziet 
Hasan in een maand tijd meer provincies dan 
de gemiddelde autochtone Nederlander in 
datzelfde tijdsbestek. “Via Ter Apel, Gilze en 
Rijen en Den Bosch belandde ik in het azc in 
Schalkhaar bij Deventer. In Den Bosch hoorde 
ik dat ik een verblijfsvergunning kreeg.” Met dat 
belangrijke papiertje op zak keert hij nog even 
per vliegtuig terug naar Turkije om zijn zoon 
geboren te zien worden. Uiteindelijk wordt in 
Den Ham een woning voor hem gevonden. 
Hasan is blij: “Hier kan ik eindelijk samen met 
mijn familie wonen.”

Overleden zus
Met zijn familie bedoelt hij zijn vrouw en 
zoontje. Twee broers van Hasan hebben 
onderdak gevonden in Düsseldorf. Een zus 
heeft de oorlog niet overleefd. “Zij was ziek, in 
Syrië al. Maar door de oorlog kon ze niet aan 
de juiste medicatie komen. Of ze er nog was 
geweest als ze in een ander land had geleefd? 
Misschien wel.”

Hasan en Rahaf gaan twee dagen in de 
week naar Nederlandse les. En hij heeft 
twee baantjes als vrijwilliger gevonden. In 
de weekenden helpt hij ouderen in Het 
Liefferdinck, bijvoorbeeld als de bewoners naar 
het toilet moeten. En bij VluchtelingenWerk in 
Ommen schiet hij asielzoekers te hulp bij het 
invullen van formulieren en het leren van de 
Nederlandse taal. Hasan kijkt al vooruit: hij 
wil een Nederlands diploma verpleegkunde 
halen. “Zodat ik ook hier in een ziekenhuis mag 
werken.” Al denkt hij dat het niet gemakkelijk 
wordt een baan te vinden. “Ik weet dat er 
in Nederland veel mensen werkloos zijn. De 
komende vijf jaar wonen wij hier. Als ik na vijf 
jaar hier nog geen werk heb gevonden, zou 
ik graag als verpleegkundige in een azc in 
Turkije gaan werken waar veel arme Syriërs 
verblijven.” 

Het liefst keert hij terug naar Syrië, als het daar 
veilig is. “Maar de oorlog kan nog wel vijftien  
of twintig jaar duren”, verzucht Hasan. “Kijk 
maar naar Irak, waar al sinds begin deze eeuw 
een oorlog woedt en ook nog steeds geen 
vrede is.”

Zijn Syrische hart bloedt. Maar Hasan blijft 
lachen. In Den Ham voelt hij zich vrij en kan hij 
zorgeloos voetballen. Binnenkort: Den Ham 5 
tegen pakweg Sportclub Daarle 4 of DETO 7. 
Hasan is erbij.
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Voetbaldier
Hugo overleed op 5 augustus 2008 aan de gevolgen van kanker. Hij was 

een goede vriend van Alwin Boezelman, Erik Bosch, Jurgen Bosma, Mark 

Ekkel, Jan Willems en de auteur van dit artikel. Samen met voorheen Koos 

Hallink en Geerhard Kolkman en anno 2016 Peter Noordegraaf, Tom Hallink 

en Hugo’s broertje Maurits houden wij jaarlijks het jeugdtoernooi dat Hugo’s 

naam draagt. Een toernooi voor E1-pupillen, want Den Ham E1 was Hugo’s 

laatste team als jeugdleider. 

“Voetbal was alles voor hem, als keeper en later als jeugdleider had hij  

een enorme drive”, vertelt Henk in huize Venebrugge aan de Ommerweg. 

“Daar komt nog bij dat hij ook heel zorgzaam was. Ik herinner me dat ie  

ooit na een wedstrijd of toernooi de moeder van één van zijn spelertjes 

belde. Dat jochie was die dag een beetje moe geweest. Hugo wilde weten 

hoe het ging en gaf als tip mee dat de jongen de volgende keer goed 

moest eten.” Henk kan er nog om lachen. “Hugo was in alles slordig, 

behalve als het om voetbal ging.” Geke plaatst een kanttekening: “Je kunt 

beter zeggen: behalve als het om zijn taak als jeugdleider ging. Want toen 

ie nog keepte, was het een heel ander verhaal. Ik ben wel eens met hem 

teruggereden naar het voetbalveld om z’n keeperhandschoenen te zoeken. 

Was ie ze weer eens vergeten en zaten we samen in het donker op het  

veld te zoeken…” Maar als leider iets vergeten? Ho maar. Hugo regelde 

alles. Henk: “Hij wilde een voorbeeld zijn voor de kinderen.” Geke:  

“Ook op school, waar hij stage liep. Hij kreeg het altijd voor elkaar dat ze 

naar hem luisterden. Was het even hectisch in de klas, dan ging Hugo met 

de kinderen zingen en stonden ze allemaal in het gelid. Hij was echt een 

allemansvriend.”

Trotse ouders
Het maakt de ouders trots. “Als hij in z’n leven niet zo’n indruk had 

gemaakt, was dit toernooi er vast nooit geweest”, denkt Geke. “Neem 

alleen al de vele vrijwilligers die elk jaar helpen. Op één van de afgelopen 

edities sprak ik een vrouw uit Staphorst. Bij de voetbalvereniging in die 

plaats hebben ze iets soortgelijks meegemaakt. Maar een toernooi als in 

Den Ham krijgen ze daar niet van de grond. ‘Te weinig vrijwilligers’, vertelde 

ze me. Hier is alles tot in de puntjes geregeld. De kinderen worden vanaf  

het moment dat ze op De Rohorst uit de auto stappen totdat ze weer naar 

huis gaan begeleid.” 

Afgelopen seizoen was de achtste editie. Sporting’70 uit Utrecht ging er 

met de wisselbeker vandoor en Stichting Vechtgenoten kreeg een cheque 

ter waarde van 2.250 euro, een bedrag dat later die maand nog eens werd 

verdubbeld door Nh1816 Verzekeringen na een goede doelenactie van die 

verzekeraar. Ook de organisatie van het Hugo Venebrugge Toernooi kreeg 

2.250 euro. Acht jaar na zijn overlijden opent Hugo nog steeds deuren. Acht 

jaar… Waar blijft de tijd? Al lijkt het soms ook zo kort geleden.  

Henk en Geke 
Venebrugge:   

“Hugo zou  
genoten hebben” 

Het is moeilijk voor Henk en Geke (beiden 59), elk jaar weer. Als de eerste zaterdag van juni 
nadert, stijgt de spanning. Op die dag is het Hugo Venebrugge Toernooi. Geke: “We hikken 

er elk jaar tegenaan. Maar als het eenmaal is begonnen, dan vinden wij het mooi. Hugo zou 
genoten hebben. Al die voetballende jochies… Allemaal willen ze het jaar erna terugkomen.”
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Henk en Geke weten nog goed dat Gert Nijmeijer en Ronny Drost 

bij Hugo kwamen om te vertellen dat ze bij v.v. Den Ham ‘iets’ voor 

hem wilden doen. Dat ‘iets’ werd het naar hem vernoemen van een 

nieuw te organiseren jeugdtoernooi. “Hugo sprak er met ons over 

alsof ie er zelf nog bij zou zijn”, aldus Henk. “Hij had allerlei suggesties 

en schreef op een papiertje welke clubs er zeker mee moesten 

doen. Hij wilde een sterke bezetting. En het moest hoe dan ook 

geen ‘fluttoernooitje met maar vier ploegen’ worden. Ook moest er 

gezond eten zijn voor de kinderen. Geen patat, maar wel een broodje 

en een banaan. Ja, Hugo ging voor kwaliteit. Al liet hij zich er niet op 

voorstaan dat er een toernooi naar hem werd vernoemd. Zelf sprak 

hij altijd over ‘het toernooi’. Trots op zichzelf was hij in die zin niet.  

Wél op het feit dat er een groot toernooi zou komen voor E’tjes,  

de doelgroep die hem zo aansprak.”

Het toernooi zelf heeft Hugo nooit meegemaakt. “Maar jullie dragen 

de geest van Hugo uit”, verzekert Henk. “Dat er zelfs een logo van 

het toernooi is en dat de vrijwilligers in uniforme shirts lopen; daar 

zou hij zelf nooit om hebben gevraagd, maar hij had het zeker 

gewaardeerd.” Zou ie boven meekijken? Even zijn Henk en Geke stil. 

Ze weten het niet. Dan zegt Henk: “Hij zou machtig vulle skik hebb’n, 

als ie ’t zag. Hij is trots op jullie.”
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Hugo op de achtergrond in het midden, teamfoto Den Ham E1 seizoen 2007/2008 



70-jarig jubileum  
v.v. Den Ham
Op zaterdag 21 mei werd gevierd, dat v.v. Den 

Ham 70 jaar bestaat! De jubileumcommissie is 

in maart begonnen met de voorbereidingen  

van een fantastische dag (zie ook pagina 54). 

Feestelijke opening  
hoofdveld v.v. Den Ham
Met een prachtige pass op de ‘pupil van  

de week’ Jurrie Bijlstra opent burgemeester 

Visser op zaterdag 12 september 2015 het 

vernieuwde hoofdveld van voetbalvereniging 

Den Ham.

Dit gebeurt voor aanvang van de wedstrijd  

Den Ham - Dieren en onder het toeziend 

oog van veel toeschouwers. Voorzitter Joop 

Kleinnijenhuis spreekt vervolgens zijn grote 

dank uit aan een ieder die mee heeft gehol-

pen aan dit fantastische kunstgrasproject: 

Antea Group, projectbegeleiding Grasadvies, 

medewerkers en college van de gemeente 

Twenterand, de plaatselijke ondernemers 

zandwinning Roelofs/VOF Echten, loonbedrijf 

Reimink, grondtransportbedrijf Nijhoff-Ekkel 

en installatiebedrijf Jansen. Naast de kartrek-

kers van dit project worden ook de tomeloze 

inzet van de leden, supportersvereniging, 

stratenmakers en het legioen vrijwilligers in 

zijn speech aangehaald. De Rabobank wordt 

bedankt voor haar bijdrage uit het coöpera-

tiefonds, ter (gedeeltelijke) financiering van de 

LED verlichting. Bijna vier maanden is aan de 

metamorfose van het hoofdveld gewerkt en de 

club is trots op dit eindresultaat. Het complex 

heeft nu een geweldige uitstraling. Het hoofd-

veld heeft de maximale afmeting, een mat met 

extra ingeweven gras, het is voorzien van futu-

ristische verlichting, een boarding in Olympisch 

model en rondom prachtig straatwerk. 

Mijlpaal voor Tommie Dam
Tommie Dam is tot een illuster gezelschap  

toegetreden. Op zaterdag 5 maart 2016 werd 

de centrale verdediger gehuldigd voor zijn 

250e competitiewedstrijd in het eerste elftal 

van v.v. Den Ham. De bekende fysiotherapeut 

uit het brinkdorp is al sinds 2002 een vaste 

waarde in Den Ham 1 en is voornemens om 

binnen afzienbare tijd de ‘Hammer Top Tien’ 

binnen te stormen.

Jans en Hoogma  
op de Rohorst
Het door de sponsorcommissie georganiseerde 

sportcafé met Ron Jans en Nico-Jan Hoogma 

was op donderdag 14 april 2016 een door-

slaand succes. De trainer van PEC Zwolle en 

de algemeen directeur van Heracles Almelo 

waren als forumleden prima op dreef met 

mooie verhalen en prachtige anekdotes.  

Jans gaf als befaamd entertainer zelfs op 

meerdere fronten zijn (visite)kaartje af.

In memoriam: Jan Bakker,  
erevoorzitter v.v. Den Ham
Op donderdag 28 januari 2016 ontvingen we 

het droevige bericht dat Jan Bakker op de 

leeftijd van 82 jaar is overleden. Jan Bakker 

was maar liefst 34 jaar de bevlogen voorzitter 

en zette de vereniging in de periode 1963-

1997 duidelijk op de kaart. Jan Bakker was 

de v.v. Den Ham en de v.v. Den Ham was 

Jan Bakker. Hij was de derde voorzitter die 

onze vereniging ooit heeft gehad en 

ook de langstzittende. Onder zijn bevlogen 

leiding werd het aantal leden meer dan 

verviervoudigd en promoveerde het eerste 

elftal zelfs vier klassen: van de eerste klasse 

TVB naar de eerste klasse van de KNVB. Jan 

Bakker had ruim 65 jaar een blauwwit hart en 

hij werd met het ontvangen van de gouden 

verenigingsspeld in september 1997 benoemd 

tot erevoorzitter van ‘zijn’ v.v. Den Ham.

Kleinnijenhuis  
erevoorzitter v.v. Den Ham
Joop Kleinnijenhuis is tijdens de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering van voetbalver-

eniging Den Ham benoemd tot erevoorzit-

ter. Kleinnijenhuis is 28 jaar lang bestuurslid 

geweest van v.v. Den Ham. In 1997 wordt de 

gedreven clubman voorzitter. Vanwege zijn 

HET SEIZOEN 15/16 
IN VOGELVLUCHT
Evenals in voorgaande jaren vliegt het afgelopen 
voetbaljaar in sneltreinvaart aan u voorbij.
 

Door Koos Hallink



grote verdiensten wordt hij op voorstel van het bestuur 

benoemd tot erevoorzitter. De terugtredende preses 

ziet tijdens zijn bewind de club groeien tot 900 leden 

en is nauw betrokken bij de aanleg van twee kunst-

grasvelden. Het clubhuis en de kleedkamers onder-

gaan in zijn periode een gedaanteverwisseling en een 

van zijn mooiste uitdagingen is het project Energie(k) 

Den Ham, waarmee de voetbalclub tot ‘groenste 

sportvereniging van Nederland’ wordt uitgeroepen.

Eerste prijs  
Presentatiegids v.v. Den Ham
De voetbalvereniging Den Ham heeft de prestigieuze 

Gulden Gids Award 2015-2016 gewonnen. Dit is  

de prijs voor de beste amateurgids van Nederland. 

De oorkonde en een bedrag van € 250 werden zater-

dag 28 mei in Hotel Van der Valk in Nuland uitgereikt 

aan de trotse presentatiegidsredactie van v.v. Den 

Ham. De jury van de Belangenorganisatie Amateur 

Voetbalverenigingen was wederom lovend over het 

‘blauwwitte’ verenigingsexemplaar: “Qua uitvoering, 

opmaak, teksten en fotografie is het een zeer mooie 

en leesbare gids. Het is warmte en clubliefde die naar 

voren komt. Alle facetten binnen de club komen  

aan de orde. Een zeer terechte winnaar. Proficiat!”  

De Hammer club werd hiermee beloond voor drie  

jaar intensieve arbeid op hoog niveau. In 2014 werd  

zij namelijk tweede en afgelopen jaar kreeg zij een  

eervolle vermelding. 

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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Kampioenen 
Voetbalvereniging Den Ham kon in het afgelopen 
jaar vijf trotse kampioenen huldigen. Opvallend 
was dat er slechts één team in een halve competitie 
de sterkste was. Vier elftallen werden dus gehul-
digd als de beste in een heel seizoen. Deze teams 
verlangden het voorbijgaande voetbaljaar naar een 
succes en werden terecht beloond. Saillant detail is 
verder dat het kwartet ploegen van v.v. Den Ham op 
Vriezenveens grondgebied de titel pakte.

Door Koos Hallink 

gala!
2015/2016
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3:  Eerherstel. Den Ham 3  
heeft de degradatie supersnel 
weggepoetst met een knappe 
prestatie.  

In de vierde klasse was het al snel duidelijk dat de Hammenaren samen 
met DETO gingen strijden om de hoofdprijs. De Vriezenveners leken 
lange tijd aan het langste eind te kunnen trekken, maar de motor begon 
te pruttelen. Den Ham profiteerde optimaal en sloeg in het beslissende 
duel keihard toe. Met een fraaie 4-2 overwinning bij DETO konden de 
blauwwitte helden op grootse wijze het kampioenschap vieren. 



 

A2:  IJzersterk.  
Den Ham A2  
had een 
schitterende 
herfst met 
prima 
resultaten.  
Het elftal moest in zijn 
competitie met diverse 
A1-teams afrekenen, maar 
het slaagde met glans. De 
blauwwitte TGV met veel 
scorende vermogen had 
in de beslissende match 
haar zenuwen perfect 
onder controle. In Raalte 
ging het recht op het doel 
af en met een 4-1 zege 
greep het bij Rohda R. het 
najaarskampioenschap.

2:  Constant. Het succes  
van een echt vriendenteam.  

Met een flinke kwaliteitsinjectie werd het ultieme resultaat 
behaald. Terwijl de concurrentie elkaar na de winterstop 
afslachtte, bleef het tweede elftal scoren en punten pakken. 
De eerste en tweede periode werden nog aan DOS ’37 en 
ON Almelo geschonken. In de beslissende fase sloeg het 
team echter keihard toe en werd in Vjenne met een eclatante 
4-0 zege de titel en promotie binnengehaald.
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Zie pagina 25 
voor nog meer 
kampioenen!

TROTS! Fotografie



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
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B1:  Spectaculair.  
De competitie van 
B1 was lange tijd 
onvoorspelbaar.  
OZC of Den Ham? Voor de winterstop 
leken de Ommenaren de beste papieren 
te hebben. Het onderlinge duel wisten 
ze met maar liefst 5-0 te winnen en Den 
Ham verloor thuis ook nog van DOS 
’37. De ploeg van Gerben Mooibroek 
bleef echter geloven in een miraculeuze 
ontsnapping. En die kwam er en 
hoe. Diverse wedstrijden leverden al 
Houdini-acts op en de return tegen 
OZC was er eentje om in te lijsten. 
Alles wat voetbal zo boeiend maakt, 
zat in dat duel. In een zinderende en 
doelpuntrijke slotfase won Den Ham 
met 4-3. De weg naar de titel lag open. 
B1 maakte geen fouten meer en kon 
met 3-0 ‘revanchezege’ bij DOS ’37 de 
kampioensbeker in ontvangst nemen.

8:  Superieur. Den Ham 8  
werd natuurlijk de laatste 
jaren steeds sterker en  
iedereen droomde van  
het ultieme succes.  

Het kwam er dan ook. Bij het ingaan van de winterstop 
stond het al een straatlengte voor op de concurrentie en 
begin april was het dan zover. Op 9 april 2016 was het 
D-Day voor het achtste. De ultieme bekroning volgde 
bij DOS ’37. Met een heerlijke 5-0 zege kon de schaal 
feestelijk in ontvangst worden genomen. 



‘Karbonadevoetbal’ 
achter de jute doeken  
op serietoernooi in Ommen

Achter: v.l.n.r. Jan Koskamp † (leider), Geert Heikens, Hendrik Ekkelkamp† (trainer),  
Roelof Nijzink, Arend ten Hartog†, Jan Boshoeve, Johan Schoppink, Leo Soepenberg,  

Henk Steen, Joop Kleinnijenhuis (grensrechter).  Voor: v.l.n.r.  Henk Nijzink, Frank Stolte,  
Albert Ekkelkamp†, Hans Ardesch (aanvoerder)

In de periode 1950 – 1973 nam het  
eerste elftal van v.v. Den Ham ieder 
jaar deel aan het drukbezochte serie-
toernooi van OVC in Ommen. 

Het toernooi werd gehouden op Goede Vrijdag en er werd gespeeld op 

het veld waar nu het hertenkamp is gevestigd. Daar waren twee houten 

kleedkamers met spoelbakken. Om het veld werden grote jutedoeken 

gespannen zodat het publiek vanaf de doorgaande weg niet kon meekij-

ken.  Voetballen op Goede Vrijdag was niet vanzelfsprekend. Sommige 

spelers deden niet mee om godsdienstige redenen, anderen moesten 

werken en er waren ook spelers die het niet leuk vonden. Vandaar dat er 

meestal een zeer gevarieerd groepje voetballers richting Ommen toog, 

aangevuld met een trainer, een leider en een grensrechter. Er deden 

vanuit de regio gerenommeerde clubs mee zoals Bergentheim met capri-

olenkeeper Nol van de Weide en de gebroeders Lotterman. Maar ook 

Mariënberg met Freek Becker die altijd even zijn beide duimen opstak 

als hij scoorde. Verder speelden SV Nieuwleusen met Aalt Westerman en 

Klaas Dunnink en Daarlerveen met bekende namen als Jansen en  

Gritter. Den Ham speelde met o.a. de routiniers Jan Boshoeve en  

Henk Nijzink en de talentvolle jonkies Leo Soepenberg en Roelof Nijzink.  

Den Ham was niet altijd even succesvol, het resultaat van de eerste 

wedstrijd was meestal bepalend voor een verdere kans op de ereprijzen. 

In 1973 deed Den Ham voor de laatste keer mee en met een jeugdig 

elftal werd het glorieus winnaar. Het spelen van de wedstrijden, de peri-

odes tussen de wedstrijden, de gesprekken met je medespelers en de 

spelers van de tegenstanders, hadden allemaal hun eigen gevoeligheden 

en mooie momenten.  Na afloop werden de prijzen uitgereikt in café 

Het Zwarte Paard aan de Kruisstraat in Ommen. Tot slot werden de 

Hammerwedstrijden nog even stevig onder de loep genomen in  

de destijds befaamde bar Route 66 waar de immer vrolijke kastelein  

Piet de drankjes serveerde en karbonade opdiende. Natuurlijk ging het 

dan over de fraaie doelpunten, de gemiste kansen, de ijzersterke maar 

soms falende verdediging, de partijdige scheidsrechter, de gemene 

tegenstander en de gewonnen wedstrijden. Je kan het je nu niet meer 

voorstellen, maar voetballen op Goede Vrijdag in Ommen had zo zijn 

charmes. Met voetballen achter de jute doeken en karbonade als toetje.

28 | presentatiegids 

Door Frank Stolte



-  voorzitter Dennis Bosch dit jaar niet zo lang 
hoeft te wachten op een zege van het eerste

-  het nieuwe veld (5) de thuisspelende teams  
elke keer vleugels geeft 

-  onze A-junioren tijdens hun wedstrijden 
net zo snel kunnen ‘schakelen’ als Max 
Verstappen

-  we op de velden geen last krijgen van  
mobiele Pokémon-zoekers

-  alle voorspellingen op de Rohorst uitkomen 
-  de Hammer dames net zo hard kunnen  

lopen als Dafne Schippers

-  de gepromoveerde teams zich moeiteloos in  
de hogere klasse kunnen handhaven

-  we net zo goed kunnen verdedigen als  
het Portugese nationale voetbalelftal

-  er nieuwe blauwwitte voetbalsterren opstaan
-  het clubhuis aan de binnenkant  

een ware metamorfose ondergaat
-  we net als Tom Dumoulin eenvoudig  

tegenslagen en bergen kunnen overwinnen
-  het eerste elftal vóór de kerstdagen al veilig is
- iedereen net zo goed in balans is als turnster  
 Sanne Wevers

Automobielbedrijf 
S. van der Veen

VOLVO 
ONZE PASSIE SINDS 1930 
Al ruim 80 jaar een begrip in Nijverdal en omstreken. 
Verkoop nieuw, occasions, onderhoud, reparatie- en 
garantiewerkzaamheden aan uw Volvo. Al jaren door 
Volvo benoemd tot klantvriendelijkste Volvo service 
dealer van Nederland.

Albert Einsteinstraat 9 
7442 DK Nijverdal

www.svanderveen.nl
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Het wordt een  
fantastisch seizoen als...

Door Koos Hallink
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Gert Bijlstra:
“De jeugd is  

de toekomst!”
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Bijlstra heeft een parttimebaan als taxichauffeur bij Autobedrijf Bertil 

Jansen. Hij rijdt ritten met leerlingen- en ziekenvervoer. Om zijn 

functie bij v.v. Den Ham te kunnen uitoefenen worden de taxiritten 

om de voetbal heen gepland. Op deze manier kan hij op dinsdag- 

en donderdag vanaf 16.15 uur t/m 19.15 uur op het voetbalveld 

aanwezig zijn. Ook op maandag- en vrijdagochtend is hij op  

het sportpark aanwezig om de kleedkamers schoon te maken. 

Door de goede samenwerking tussen het autobedrijf en Gert kan 

hij beide jobs goed combineren.

Als Hoofd Jeugdopleiding Onderbouw houdt hij zich voornamelijk 

bezig met het begeleiden van trainers en leiders, zodat de jeugd 

een goede opleiding krijgt om te leren voetballen.

Gert koos het afgelopen seizoen voor een andere opzet. Hij vindt 

het belangrijk dat niet alleen de selectieteams een goede training 

krijgen, maar hij wil ook de andere teams beter opleiden om zo het 

niveauverschil ten opzichte van de selectieteams kleiner te maken. 

“Het algemene niveau moet omhoog als we mee willen blijven 

doen met de andere verenigingen”, aldus Gert. “Natuurlijk staat 

plezier voorop, maar als we met z’n allen beter gaan voetballen, 

dan kunnen we nog meer plezier aan het spel beleven.”

Er ligt een prachtig jeugdplan dat gemaakt is door mensen met 

voetbalkennis bij v.v. Den Ham. Dit jeugdplan loopt als een rode 

draad door de vereniging. Aan de hand hiervan is hij samen met 

Gert Nijmeijer, een aantal selectietrainers en coördinatoren druk 

bezig om elke week de trainingen aan te bieden. Iedere week staat 

er een specifiek thema centraal, zodat iedere speler een goede 

basis krijgt als voetballer.

Bijlstra vertelt dat het afgelopen seizoen moeizaam begon met het 

opstarten, doordat er veel veranderingen zijn aangebracht binnen 

de trainingen en het beleid. Met name de circuit-trainingen zorgden 

nogal voor ‘onrust’ bij de ouders. Maar toch na een half jaar was 

de structuur al goed zichtbaar. Dit kon je zien als je bijvoorbeeld 

op de zaterdagmorgen of op de trainingsavonden bij de F-league 

een kijkje kwam nemen. Er straalde rust, structuur en plezier vanaf. 

“Een mooi plaatje van wat we met z’n allen hebben gerealiseerd 

dit seizoen”, aldus een trotse Gert.  “Zelfs de ouders zijn nu lovend 

over de nieuwe aanpak.”

Gert Bijlstra coördineert en begeleidt de trainingen bij de F-league 

en de F- en E-teams. Dat zijn in totaal twaalf teams. “De zaterdag 

is mijn dag”, reageert hij enthousiast. “Ik ben meestal rond 8.15 

uur op het sportpark aanwezig om een ‘bakkie te doen’ en daarna 

ga ik wedstrijden bekijken van de F-league tot aan de D-pupillen.”  

Hij maakt dan overal aantekeningen van en ook maakt hij een 

praatje met diverse leiders en trainers. Natuurlijk probeert hij zoveel 

mogelijk bij de wedstrijden te kijken van de teams waarin Matthias 

en Jurrie voetballen.

Gert is ook de contactpersoon van v.v. Den Ham voor de scouts 

van o.a. FC Twente en PEC Zwolle. Met een hartelijk ontvangst 

onthaalt hij de scouts en met hen loopt hij dan een rondje langs 

de velden. Na afloop drinken ze samen een kop koffie en wordt er 

natuurlijk over voetbal gepraat.

Verder kijkt Gert op de woensdagen in het voorjaar naar de 

wedstrijden van ‘9 tegen 9’ en onder de 12. Daarnaast woont hij 

nog een aantal vergaderingen bij. “Natuurlijk doe ik dit allemaal 

samen met een leuk team van coördinatoren en trainers, maar 

hiervoor moet je wel een beetje voetbalgek zijn!” lacht hij. Al met al 

neemt het heel wat uren in beslag.

Op de vraag waarom hij zo bezeten is van het spelletje, antwoordt 

hij: “Ik ben gewoon niet normaal voetbalgek in hart en nieren. 

Als ik op vakantie ga, dan worden de campings niet op een 

zwembad beoordeeld, maar op de aanwezigheid van een 

degelijk voetbalveld. Matthias en Jurrie vinden het heel belangrijk 

om ook op de camping te kunnen blijven voetballen. Uit allerlei 

verschillende landen zie ik dan jongens samen voetballen, dat is 

gewoon genieten”, lacht Gert.

Het speerpunt van het nieuwe seizoen is het opleiden van goede 

trainers. Trainers groeien niet aan een boom waar we er zo maar 

wat van af kunnen plukken. Het wordt steeds moeilijker om trainers 

te krijgen en dat is een probleem dat je niet zomaar één-twee-

drie kunt oplossen. “We komen vaak uit bij hele jonge trainers: 

C-junioren, die het leuk vinden om training te geven”, zegt hij. “Er 

zijn veel van deze jongens die dit combineren met een stage van 

school of jongens die een opleiding volgen bij Landstede in Zwolle. 

We staan met deze scholen in nauw contact.”

Het komende seizoen wil hij trainersavonden organiseren voor 

jonge enthousiaste trainers en leiders. Zo kunnen ze in de praktijk 

leren om goede trainingen te geven aan de jeugdige spelers en 

ze ‘s zaterdags tijdens de wedstrijden op een positieve manier te 

coachen. Het is de bedoeling dat goede gemotiveerde trainers een 

cursus kunnen gaan volgen bij de KNVB.

Zolang als er tussen Gert Bijlstra en de club nog de chemie is om 

dit alles te kunnen realiseren, gaat hij er de komende jaren voor 

de volle 100% tegenaan. Want één ding staat bij hem als een paal 

boven water: “De jeugd is de toekomst!”

“ We zijn hier dan als vereniging ook enorm 
blij mee en we kunnen het alleen maar  
toejuichen als jongens op deze leeftijd al  
iets voor de vereniging willen betekenen.  
Hierin wil ik ze graag begeleiden”,  
zegt Bijlstra.

De 46-jarige Gert Bijlstra zorgt voor een ‘Cultuurschok op de Rohorst’  
met zijn nieuwe trainingsmethode. Gert is getrouwd met Bianca en  

hij is vader van twee voetballende zoons: Matthias en Jurrie.

Door Linda Bonte



Dromen over profcarrière 
op voetbalslaapkamers 
Clubliefde tot in het bed 
FC Twentefan  
Tim Dubbink
Een feestelijke binnenkomer bij de familie Dubbink. Tim is op de dag dat 

ik zijn voetbalkamer kom bewonderen jarig! Hij is 11 jaar geworden.  

Het is een warm ontvangst met koffie en gebak! Lang hoef ik niet te 

zoeken naar de slaapkamer van Tim, want op zijn slaapkamerdeur 

hangt een mooie foto van hem in Twentetenue. Ik stap een volledig rode 

slaapkamer binnen, met aan de muur natuurlijk FC Twentebehang en het 

bed is opgemaakt met een dekbedovertrek van zijn favoriete club. Ook 

de rode gordijnen ontbreken niet. Meteen pakt hij een mooi schilderij van 

de muur met een foto erop van de Grolsch Veste. “Deze heeft mijn vader 

gemaakt”, vertelt hij met een brede glimlach. Met het grote schilderij 

in zijn handen poseert hij trots voor de camera. Als de ‘Grolsch Veste’ 

weer aan de muur hangt, laat hij me zijn andere spullen zien. Tim heeft 

een poster, een voetbal met heel veel handtekeningen, kleren, sticker, 

tijdschrift, klok, spaarpot en een wekker.

Tim is een echte voetballer, dat was al duidelijk toen hij nog niet eens 

geboren was. “In de buik van mijn moeder was ik al aan het oefenen”, 

vertelt hij glunderend. Hij voetbalt in E1 en hij is op elke positie inzetbaar. 

Het liefst voetbalt Tim op het middenveld. De hele familie Dubbink is 

fanatiek voor FC Twente. Vaak worden de wedstrijden bezocht.   

“Ik zit altijd in vak P, rij 13 op stoel nr. 17”, zegt Tim trots.

Ondanks dat er op dit moment nog veel onzekerheid is over het 

voortbestaan van de club, blijft Tim voor altijd achter FC Twente staan. 

Zijn favoriete voetballer is Ziyech. Deze middenvelder is zijn grote 

voorbeeld. Tim wil zelf ook graag profvoetballer worden, maar mocht  

dit niet lukken dan zal hij als bouwvakker door het leven gaan. Hij wil 

dan timmerman of metselaar worden.

Door Linda Bonte



FC Twentefan  
Jesper Hemmink
Met een prachtig gestylde hanenkam komt de 7-jarige Jesper naar 

me toe lopen. Enthousiast laat hij me zijn prachtige FC Twentekamer 

zien. Trots gaat hij zitten op zijn grote luchtstoel, zodat ik meteen al een 

mooie foto van hem kan maken. Jesper heeft een mooie hoogslaper met 

natuurlijk een dekbedovertrek van zijn favoriete club. Vanuit zijn hoge 

bed kan hij de Twentelamp aan het plafond aanraken. De verdediger van 

F2 laat mij al zijn spullen zien die hij in de loop der jaren heeft verzameld: 

posters, vlaggetjes, pet, map, portemonnee, leesboek, trainingspak, drie 

T-shirts en aan de muur hangen vijf sjaals.  Deze heeft hij allemaal van 

zijn vader gekregen. Over de trap van zijn hoogslaper hangt nog een 

mooie sjaal.  Deze heeft hij gekregen van de kidsclub, waarvan hij lid 

is. Een mooie rugtas hangt aan de andere kant van het bed. “Die heb 

ik gekregen met het Sinterklaasfeest van FC Twente-Madness”, vertelt 

Jesper glunderend. Verder bezit hij nog een handdoek, badlaken en aan 

de muur hangt een prachtig metalen logo van de Enschedese club. Het 

meest trots is Jesper op de grote FC Twentevlag die tegenover zijn bed 

aan de muur prijkt. Dat Jesper uit een heus Twentenest komt, is me 

inmiddels duidelijk. Jespers vader heeft een seizoenkaart en daardoor 

is Jesper al zes keer in de Grolsch Veste geweest. “Ik zit altijd in vak P, 

precies achter het doel, dat is de mooiste plek. Vandaaruit kan ik alles 

goed zien”, vertelt hij trots. Het mooiste moment was toch de allereerste 

keer dat hij mee mocht. Deze wedstrijd won Twente met 2-1. “Dat 

vergeet ik echt nooit meer”, lacht hij. Zijn favoriete speler is Ziyech en 

ooit hoopt hij deze aanvallende middenvelder te ontmoeten.
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Door Linda Bonte



Kom de mooiste 
creaties maken!

www.heutinkcreatief.nl

Tekenen
Schilderen
Boetseren

Beeldhouwen
Hobby-

materialen
Kaarten 
maken

Crea events
Workshops
Cursussen

Kinderatelier

Rijssen Galvanistraat 1, 7461 JC Rijssen , T: (0548) 53 66 59
Ede Galvanistraat 12-1, 6716 AE Ede, T: (0318) 64 67 37



Hidde van Dijk:  
Ajaxfan in hart en nieren
Op een mooie zomeravond bezoek ik de 10-jarige Hidde van Dijk. 

Compleet in het Ajax-uittenue laat hij mij trots zijn mooie Ajaxkamer zien. 

Wat me gelijk opvalt, zijn de mooie posters aan de muur. Het bed is 

strak opgemaakt met natuurlijk een Ajax-dekbedovertrek. Hidde speelt in 

E5, het liefst als spits. Af en toe keept hij ook eens een wedstrijd.

Op 5-jarige leeftijd is Hidde fan van Ajax geworden. Dit kwam doordat 

zijn oom William hem heeft aangestoken met de Ajaxkoorts. De rest 

van de familie Van Dijk is liefhebber van FC Twente, maar dat maakt 

dat Hidde nóg fanatieker voor Ajax is. Hidde heeft al een heleboel 

Ajaxartikelen verzameld. Hij is o.a. in het bezit van een bidon, pyjama’s, 

petten, keepershandschoenen (dezelfde als Jasper Cillessen), tenues, 

trainingspak, een ketting, muts, sjaal, een handdoek en een prachtig 

eigengemaakt Ajax- bord. Eén keer is Hidde in de ArenA geweest, dat 

vond hij een prachtige ervaring. Hij zat helemaal bovenaan op de tribune 

en kon de wedstrijd zo goed bekijken. Ajax won die wedstrijd met 4-0 

dus dat was groot feest! Ook bezoekt hij de uitwedstrijden bij Heracles. 

Daar gaat Hidde samen met zijn oom en neefje naar toe.

Zijn favoriete speler is Amin Younes. Het mooiste moment was dan  

ook dat deze linksbuiten de beslissende 2-0 scoorde tegen Heracles.

Dat Ajax dit jaar net de schaal van het landskampioenschap misliep, was 

voor Hidde een hevige teleurstelling. “Het was allemaal heel spannend, 

maar Ajax speelde helaas gelijk tegen de Graafschap”, vertelt hij.  

“En tja… die wedstrijd hadden ze moeten winnen”, zegt Hidde met een 

bedrukt gezicht! Ondanks alles blijft hij Ajaxfan in hart en nieren. En zo 

hoort dat ook… Altijd achter je `cluppie` blijven staan. Hidde wil later het 

liefst profvoetballer worden, maar als dat niet lukt, dan wordt hij bioloog. 

Zijn grote voorbeeld is Freek Vonk, de presentator van Freek in het Wild!
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Door Linda Bonte



Het doel van het leaseplan is dat ieder team in hetzelfde tenue speelt, dit 

zorgt voor een professionele uitstraling van de vereniging. Ieder spelend 

lid betaalt jaarlijks een bijdrage aan het kledingleaseplan en krijgt van de 

vereniging een kledingpakket, bestaande uit: sokken, broek, shirt en tas, 

in bruikleen. De vergoeding voor het leaseplan is in de ledencontributie 

verwerkt. Bij het leaseplan wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn 

van vier jaar omdat na deze vier jaren de kleding is ‘versleten’.

Het leaseplan heeft zowel voordelen voor de speler, de club als de 

sponsoren. Ieder lid loopt in hetzelfde tenue en ook in de juiste maat. 

Daarnaast hoef je als speler geen hoog aanschafbedrag te betalen, want 

de kleding wordt gedurende de vier jaar betaald. Daarnaast heeft het 

ook voordelen voor de vereniging. Sponsoren betaalden voorheen de 

gehele aanschaf van relatief dure tenues en betaalden daarnaast een 

bijdrage voor shirtsponsoring. Nu de tenues en tassen via het leaseplan 

worden geleverd kunnen de sponsoren tegen lagere kosten hun steentje 

bijdragen aan onze verening. Het is daardoor voor elke ondernemer 

mogelijk om een team te sponsoren. Het moet ook voor de ‘bakker op 

de hoek, de groenteboer en de kruidenier’ mogelijk zijn om v.v. Den Ham 

te sponsoren. Voor de vereniging heeft het ook voordelen: “Door de 

centrale inkoop ontstaat er uniformiteit bij alle elftallen en kan er door de 

vereniging voordeliger worden ingekocht”, aldus Arjan Jaspers van de 

sponsorcommissie. Als er sprake is van verlies of beschadiging van de 

kleding moet de speler zelf voor vervanging zorgen via de tenue-uitgifte 

in onze clubshop. Dit om eenheid in tenue te handhaven.

Vele jaren was Beltona de leverancier van onze sportkleding, maar vanaf 

seizoen 2016/2017 worden we in een tenue van Masita gehesen. Deze 

zal ook zoals de voorgaande jaren geleverd worden door Erik Kuiper 

Relatiegeschenken.

Mocht u na het lezen van dit bericht geïnteresseerd zijn in het sponsoren 
van een team, neem dan contact op met onze sponsorcommissie  
(sc@vvdenham.nl).
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Eenheid  
in tenueKleding- 

leaseplan:

Door Jan Willem Kuiper
Waar je vroeger nog weleens een wirwar aan 
sokken, broeken en shirts op het veld zag, 
zie je de laatste jaren dat iedereen  dezelfde 
voetbalkleding heeft. Sinds enkele jaren maakt 
v.v. Den Ham gebruik van het kledingleaseplan, 
waarbij uniformiteit is gegarandeerd.  
Wat houdt dit leaseplan nu precies in? 

Arjan Jaspers van 
de sponsorcommissie
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V.v. Den Ham en de Baalderborg Groep 

hebben enige tijd geleden de handen ineen 

geslagen en die samenwerking komt op 

donderdag en vrijdag tot uiting. Dan zorgen 

vijf inwoners van Vroomshoop (2), Den Ham 

(1), Daarlerveen (1) en Westerhaar (1) dat 

het sportpark er zo fraai mogelijk uitziet, om 

op zaterdag weer honderden voetballers, 

vrijwilligers en supporters te ontvangen. Die 

vijf zijn Carmen, Bennie, Erwin, Sjoerd en 

Allard. Ook altijd van de partij is Herma Snijder, 

ondersteuner bij de Baalderborg Groep. Zij 

gaat mee met de vijf – die begeleid wonen – 

en helpt waar nodig. Al weten de vijf zelf heel 

goed wat er van hen wordt verwacht. “We 

maken de tribune schoon en ook de kantoren 

waar mensen vergaderen”, vertelt Carmen, 

doelend op de vergaderkamers. “We zetten 

stoelen recht en we stofzuigen.” Dan is ze 

volgens Herma nog bescheiden. “Want we 

maken ook reclameborden schoon en zetten 

kopjes en plastic bekers klaar voor zaterdag. 

En soms plaatsen we de doelen terug op 

hun plek, als de spelers die donderdagavond 

hebben getraind dat vergeten zijn.”

De vijf vinden het prachtig dat ze de 

voetbalvereniging op deze manier kunnen 

helpen. En de leden van v.v. Den Ham 

waarderen op hun beurt de inzet van het vijftal. 

Erwin: “Ik vind het altijd leuk om te helpen. 

Helemaal als mensen tegen mij zeggen dat 

het er hier zo netjes uitziet.” Carmen doet 

zelfs meer dan schoonmaken; ze bakt ook 

cakes en kruidkoeken die gretig aftrek vinden 

bij leden van de voetbalvereniging. En de vijf 

zorgen ook goed voor zichzelf, want elke keer 

als ze helpen, is er koffie met iets lekkers. Ze 

hebben dan ook niets te klagen. Al heeft de 

groep nog één wens. Bennie: “Een bezempje 

voor aan mijn scootmobiel. Dat is voor mij veel 

gemakkelijker bij het schoonmaken!” Herma: 

“Bij deze dus een oproepje: wie heeft er een 

bezem voor aan de voorkant van Bennies 

scootmobiel?”  

Schone tribunes  
en opgeruimde  
kantine dankzij  

goedlachs vijftal

Er liggen soms kroekkruimels op de vloer, mensen laten wel eens een  
snoepwikkel slingeren en de stoelen in de kantine worden na gebruik niet altijd terug-

gezet. Toch ligt sportpark de Rohorst er elke zaterdag netjes bij. Dat is mede te danken 
aan Carmen, Bennie, Erwin, Sjoerd en Allard. De vijf worden begeleid door personeel van 

de Baalderborg Groep en steken bij v.v. Den Ham de handen uit de mouwen.

“Wie heeft er een  

bezem voor aan de 

voorkant van Bennies 

scootmobiel?”  

Door Ron Hemmink



A-Selectie 
vv Den Ham seizoen 2016-2017



Bovenste rij v.l.n.r.: Dewy Drost, Rane Kootstra, Tommie Dam, Tom Hallink, Rick Meijerink, Michiel Schurink, 

Dennis Kolkman, Melvin Hallink.

Middelste rij: Rini Vos (materiaalman), Justen Kamphuis (grensrechter), Wim Lindenhovius (materiaalman), 

Louis Vijfhuizen, Tim Nijzink, Michel Kamphuis, Harry de Ruiter (elftalleider), Loes Ottens (verzorger en herstel- 

trainer), Henk Lamberink (scheidsrechterbegeleider).

Onderste rij: Kevin Ruiterkamp, Roy Zorgdrager, Jelmer Bolks, Bram Vuurboom, John Brakert (assistent- 

trainer), Jeroen Niks (hoofdtrainer), Rik van de Belt, Job Kunst, Danny Laarman, Thomas Remmink. 



Nieuw in de selectie
Dit jaar kunnen we officieel een vijftal nieuwe-
lingen verwelkomen in het eerste elftal:  
Rik van de Belt, Job Kunst, Danny Laarman, 
Thomas Remmink en Michiel Schurink. 

Doelman Rik van de Belt (21) zal de plek van de naar SV Dalfsen 

vertrokken Mark Knol gaan invullen. De inwoner van Almelo begon zijn 

voetbalcarrière bij PH. De laatste twee seizoenen stond hij bij DOS ’37 

onder de lat. Vleugelverdediger Job Kunst (20) voetbalt al vijftien jaar bij 

VV Den Ham. Zijn favoriete positie is rechtsback, waar hij dit kalenderjaar 

al enkele malen succesvol speelde in het vlaggenschip. Aanvaller Danny 

Laarman (24) begint aan een hernieuwd optreden bij de blikvanger van 

de ‘blauwwitten’. De voormalig voetballer van Kloosterhaar is een echte 

buitenspeler. Deze typische linkerspits, met een enorme drive, heeft al 

menig back gedold. De benjamin van het stel is Thomas Remmink (17). 

Met reuzenstappen gaat deze lichtvoetige aanvaller door de Hammer 

voetbalopleiding. Vorig jaar begon hij in B1, werd tussentijds toegevoegd 

aan A1 en de ‘blonde pijl’ mag nu al met de grote jongens meedoen. 

Michiel Schurink (18) is eveneens een voorbeeld van: wat goed is, komt 

snel. De begaafde technicus op het middenveld droeg mede bij aan de 

sterke eindsprint van Den Ham 1 in het afgelopen seizoen. 

40 | presentatiegids 

V.l.n.r. Thomas Remmink, Rik van de Belt,  
Michiel Schurink, Danny Laarman en Job Kunst
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Alweer tien jaar geleden besloot de activiteiten-
commissie het buurtvoetbal nieuw leven in te 
blazen.  Gelukkig werd deze voor velen ‘nieuwe’ 
activiteit met veel enthousiasme ontvangen bij 
de verschillende straten en buurten in Den Ham 
en een flink aantal teams meldde zich aan. 

Het doel van het buurtvoetbal is gezelligheid gecombineerd met 

sportieve inspanning. Het bleek al gauw dat sommige teams wel heel 

fanatiek waren en voor het grootste gedeelte uit leden van v.v. Den Ham 

bestonden. Om het plezier erin te houden bij de onervaren en minder 

sterke teams besloot de activiteitencommissie enkele regels toe te 

voegen. Zo is het verplicht om met minimaal één vrouw in het team te 

spelen. Verder mag er maar één speler van het eerste herenelftal in het 

veld staan. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de doelpunten 

gescoord door dames tellen dubbel. 

Hammer buurtvoetbal is al  
tien jaar een voltreffer!

Door Karin Kolkman

Het team van  
de Grotesmitstraat

Het team van FC Ganzenweg
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De derde editie van het buurtvoetbal in 2008 haalde zelfs uitgebreid de krant. 

In TC Tubantia stond een leuk verhaal over de Zomerweg met vier gezinsleden 

van de familie Boers in één team. De broers Arjan, Henrie en Richard speelden 

toen samen met hun zusje Anne-Beth in Zomerweg 1. Dat meer dan de helft 

van de basis van het team uit Boersjes bestond was wel uniek. De tien edities 

van het buurtvoetbal kenden verschillende winnaars. Het is voor het toernooi 

wel leuk dat er elk jaar een andere winnaar is en dat niet een bepaalde straat 

of buurt er echt bovenuit stijgt. Het toernooi is elk jaar weer spannend en 

gezellig. Naast een prijs voor de winnaar zijn er ook prijzen voor het meest 

sportieve team en een poedelprijs voor het team dat laatste wordt. Tot nu toe 

doen er elk jaar zestien tot twintig teams mee, dit worden wel steeds vaker 

samenvoegingen van straten of buurten. Overigens leidt dit wel tot grappige 

namen zoals onder andere Malhorsterdijk, Gaffelbroek of MolenstraatSlinger. 

Gezelligheid is een van de belangrijkste speerpunten tijdens het buurtvoetbal. 

Met name de laatste avond is het een drukke bedoening in het clubhuis 

en praten de teams nog gezellig na onder het genot van een hapje en een 

drankje. Na de prijsuitreiking blijft het dan ook vaak nog lang onrustig op 

de Rohorst. De activiteitencommissie is blij dat er na tien jaar nog steeds 

voldoende animo voor het buurtvoetbal is. Het evenement is al jarenlang een 

schot in de roos en het grootste gedeelte van de bevolking van Den Ham ziet 

alweer uit naar het eerstvolgende evenement.



Jarenlang 
de man van de  
scorebordbediening 
In v.v. Den Ham-jas en met zijn v.v. Den 

Ham-sjaal om wacht Nico Melenboer op de 

fotograaf en de verslaggever. “Dit is niet mijn 

enige sjaal van de club, hoor”, is zo ongeveer 

het eerste wat hij zegt. “Ik heb er nog één. 

Op eentje staat het oprichtingsjaar: 1946.” Hij 

gaat voor naar zijn kamer. “Daar is het. Mooi 

is het hier, hè?”.

Nico woont in appartementencomplex De 

Tyehof, dat onderdeel is van de Baalderborg 

Groep. Bij binnenkomst in zijn woning vallen 

meteen twee voorwerpen op: een voetbal 

en een voetbal. Allebei gesigneerd door 

spelers en stafleden van het vlaggenschip 

van v.v. Den Ham. Eén dateert, gezien de 

spelersnamen, uit het midden van de jaren 

negentig. “Uit 1997”, is Nico stellig. “Kijk 

maar.” Hij wijst naar de bal en noemt de 

namen op. “Jan Dubbink, Marco Kolkman, 

leider Gerrit Hallink, trainer Ben Sepp, 

materiaalman Gerrit Nijzink.” Op de andere 

bal namen van een andere lichting. 

Boodschapper
Nog altijd is hij een beetje verdrietig om 

het overlijden van Jan Bakker. Want Nico 

weet het nog goed: “Jan vroeg mij of ik het 

scorebord wilde bedienen.” Nico zei ‘ja’ en 

was vervolgens jarenlang een belangrijke 

schakel op de zaterdagmiddag. Kwam je 

iets na half drie op het sportpark, dan wist 

je dankzij Nico hoeveel minuten er waren 

gespeeld bij het eerste en wat de stand 

was. Alleen de tweede helft kijken? Dankzij 

Nico begreep je snel hoe de zaken er na de 

eerste helft voor stonden. Hij hield je via het 

scorebord op de hoogte. 

“Elke zaterdag ging ik om twee uur van huis. 

Dan op ‘de voetbal’ eerst naar boven om 

mijn ‘kastje’ te halen en daarna daarmee 

het scorebord bedienen. Leuk om te doen.” 

En nog niet zo gemakkelijk, zegt hij. “Ik was 

de enige die wist hoe de bediening werkte. 

Mensen vroegen mij ook wel eens: ‘Nico, 

hoe weet je dat allemaal precies?’ Door veel 

te oefenen. Eén keer was Joop Kleinnijenhuis 

een beetje boos. Was ik vergeten om het 

‘kastje’ aan te doen. Nou ja, boos. Dat viel 

eigenlijk ook wel mee.” Het was een incident. 

De andere keren redde Nico zich prima. “Ik 

mocht dit werk graag doen.”

Tot een aantal jaren geleden. Nico vond het 

mooi geweest. “Het begon me te vervelen. 

Als er iemand anders was die het wilde doen 

en het vol kon houden, vond ik dat goed.” 

Tegenwoordig bedient Henk Lamberink het 

scorebord. Nico houdt het bij uitstapjes naar 

het eerste en bezoekjes aan de kantine. 

“Soms neemt Gerrit Hallink mij mee, soms 

Roelof Veurink.” In het clubhuis vertoeft hij 

graag. “Even praten met Jenny Brakert en 

zo. Na vier uur is het altijd erg gezellig.” Nico 

zal blijven komen. “Ik ben nog steeds lid van 

de supportersvereniging!”.

Nico Melenboer (53) bediende jarenlang het 
scorebord bij thuiswedstrijden van het eerste 
team van v.v. Den Ham. Hij heeft ondertussen 
een stapje terug gedaan, maar gaat nog steeds 
af en toe naar wedstrijden om de ploeg aan te 
moedigen. Of hij bezoekt de kantine.  
“Na vier uur is het altijd erg gezellig.”

Door Ron Hemmink
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Op een gezellig terras bij 
residentie Ekkelkamp aan de 
Roggestraat mocht ik net als 
vorig seizoen aanschuiven bij 
de heren van de supporters-
vereniging van de v.v. Den 
Ham. Blijkbaar is dat vorig sei-
zoen heel goed bevallen, want 
het gezelschap wordt steeds 
groter. Rond de tafel zaten: 
John Veneberg, Seine en Erald 
Ekkelkamp, Marinus Jurjens, 
Gerrit Vos, Allard Hemmink en 
Gert Bijlstra.

De supportersvereniging uut ’ n Ham is wijd en 
zijd bekend vanwege hun massale opkomst bij 
uitwedstrijden. Er wordt niet met de auto dom 
achter elkaar aan gejakkerd. Nee hoor, ben je 
gek, er wordt gewoon een bus besteld en dan 

alleen voor de supporters. Als buitenstaander 
zou je denken: “Hé, daar komt de spelersbus”. 
Mooi niet, het is “gewoon” de supportersbus…
oh! Al zeker tien jaar lang wordt bij uitwedstrij-
den verder dan 30 km van Den Ham gebruik-
gemaakt van de bus van Touringcarbedrijf 
Schepers uit Westerhaar. Gemiddeld negen 
keer per seizoen wordt de bus bij competitie-
wedstrijden ingezet en het is altijd goed voor 
elkaar en zonder panne in al die jaren (loa’w ‘t 
oafklopp’n). Schepers bedankt! Voor de wat 
oudere supporters is de bus een perfecte uit-
komst. Het is er altijd beregezellig. Bovendien 
is het heel relaxt reizen: je hoeft niet naar het 
sportcomplex en je hoeft niet op zoek naar een 
parkeerplaats, want dat doet de buschauffeur 
of -chauffeuse (en dat is zeker niet verkeerd) 
wel. Een voorraad aan drank en hapjes gaat 
altijd mee. Allemaal gesponsord door de 
Hammer ondernemers. Een dankwoord van 
hieruit namens de supportersvereniging is dan 
ook zeker op z’n plaats. Wat die hapjes betreft, 
doar kuj oe wal ‘n poeste in ètt’n. Onder het 
mom van ‘jullie zullen het goed hebben in de 
bus’, zijn er altijd hapjes in overvloed. Daar kun 
je nog wel een bus vol mee voeden. Minimaal 
100 (!) supporters bestormen de ‘buitenlandse’ 

sportcomplexen en de kantines. In Wilsum 
werd het de barman zo te bar, dat alles op een 
gegeven moment € 3,- kostte of je nu twee of 
tien glazen bier bestelde. 

Bij RDC in Deventer was er recentelijk sprake 
van een ware Hammer invasie. De blauwen-
witten kwamen notabene met twee bussen. 
Er was alom paniek. Op het laatste moment 
ging in allerijl de voorzitter van RDC zelf maar 
kaartjes verkopen. In IJsselmuiden kon bij het 
vertrek de bus geen kant op. Een geparkeerde 
auto stond lilluk in de weg. Geen probleem. 
Met acht man sterk werd de auto op vak- 
kundige wijze ergens anders geparkeerd,  
zonder bestuurder. Toen had je al Park Assist.

Ook na een nederlaag is het gezellig in de 
bus. Het moet worden gezegd, ook al trapt de 
hoofdmacht een paar wedstrijden achter elkaar 
nog geen deuk in een pakje boter, in de eerst-
volgende uitwedstrijd zit de bus ge-woon-weer-
vol. Kijk, dat zijn de echte diehards.
Dit werkt zeer motiverend voor de spelers  
van het vlaggenschip. Wat dat betreft zou je 
zeggen dat er nog meer punten uit de uitwed-
strijden gehaald moeten kunnen worden. 
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Supportersvereniging geeft vol gas!

V.l.n.r. Seine Ekkelkamp, Gerrit Vos, 
John Veneberg, Gert Bijlstra en Marinus Jurjens

Door Gert Hofman



Voorzitter John Veneberg zat met de gedachte te 
spelen om zelf (vereniging dan hè) in een bus te 
investeren. Ik keek zo even de tafel rond en zag 
bij de rest behoorlijk de wenkbrauwen fronsen. 
Je ziet ze denken: “een collecte-busse kump 
eerst, dreum ma lekker wieder, Johnny-boy”. 
Over een collectebus gesproken,  

de supportersvereniging doet er alles aan om 
hun eigen collectebus te vullen. Dit doet zij voor 
een deel uit de opbrengsten van de reclamebor-
den, met de hulp van donateurs, de lotenver-
koop, het Rad van vleis bij de Nieuwjaarsreceptie, 
waarbij de opbrengst naar goede doelen gaat en 
het Rad van fortuin na elke thuiswedstrijd van de 
hoofdmacht. De opbrengsten daarvan worden nu 
weggezet voor het 75-jarig jubileum over vijf jaar. 
Dan gaan we weer knallen in combinatie met een 
kampioenschap, zol machtig mooi wèn. 

Vervolgens heeft de supportersvereniging  
nog een aparte prijs bij ‘Man of the match’.  

De plaatselijke bakkers Kuiper (1ste prijs), Kaptein 
(2e prijs) en Ronhaar (3e prijs) stellen telkens de 
prijzen beschikbaar. Bakkers hulde en bedankt. 
Sinds kort neemt slagerij Bennie Ekkel - vel-
lassing?? - de plaats van bakker Ronhaar in. 
Hartelijk dank daarvoor! “Tjonge...tjonge... wie 
daankt d’r wat oaf”, maar we zijn er nog niet. 
De supportersvereniging wil nog voor jarenlange 
trouwe dienst Roelf Romate bedanken voor het 
strakke penningmeesterschap en daarnaast de 
nieuwe kassaman Rudy Veldkamp...... 

(ha..ha..nee, denne nie, diss’n is met ‘n Miskott’n 
etrouwd) verwelkomen. De supportersvereniging 
heeft ook dit jaar weer op diverse andere manie-
ren haar steentje aan de vereniging bijgedragen: 
zo is het kunstgrasveld voorzien van een nieuw 
ophangsysteem voor de reclameborden en heeft 
ze vele kampioenen van diverse traktaties voor-
zien. Bestuur en leden, jullie zijn onmisbaar voor 
de vereniging voor al het werk met name ‘achter 
de schermen’. 
Hulde en ga zo door!

 “ Niks âns as punt’n 
pakk’n, dan kunne wie 
terugge in de busse  
met vulle wille  
lekker deurzakk’n”. 

Nieuw ophang- 
systeem voor de  
reclameborden



In Spanje hebben ze El Clasico tussen FC 
Barcelona en Real Madrid, in Den Ham hebben 
we ook een El Clasico. Traditiegetrouw wordt het 
nieuwe kalenderjaar geopend met een wedstrijd 
tussen het eerste elftal tegen de oud-spelers van 
Den Ham 1. Na het verlies in 2014 en 2015 was 
het eerste elftal afgelopen jaar extra gemotiveerd 
en wist het revanche te nemen door de oud eer-
ste spelers te verslaan.
Elk jaar weet de tijdelijke teammanager Dennis 
Bosch oud-spelers van ons vlaggenschip te strik-
ken om de strijd aan te gaan tegen het eerste 
elftal. Enkele spelers zijn nog wekelijks op het 
sportpark te vinden, andere hebben de voet-
balschoenen al aan de wilgen gehangen, maar 
maken voor deze wedstrijd graag de rit naar de 
Rohorst. Zo speelden afgelopen editie onder 
andere de voetballegendes Johan Braakman, 
Harry Kunst, Jeroen de Groot, André Hemmink en 
Gerdo Kuiper mee. Ook de gedreven rasaanvaller 
Johnny Zorgdrager was present. Na vele jaren in  

het eerste gespeeld te hebben en daarin veel 
doelpunten gemaakt te hebben, besloot Johnny 
een stapje terug te doen. “Nadat ik ben gestopt 
in het eerste heb ik nog enkele jaren in het 3e, 
4e, 7e en 9e gespeeld. Het afgelopen seizoen 
stond ik nog wel ingedeeld, maar door blessures 
heb ik helaas niet veel gespeeld”, aldus Johnny. 
Ondertussen voetbalde hij al enkele keren mee 
met de selectie van oud-Den Ham 1. “Ik denk 
dat ik al een jaar of vijf, zes meespeel. Een paar 
weken voor de wedstrijd ontvangen we van 

Dennis Bosch een appje of we beschikbaar zijn 
voor de wedstrijd.” Op de vraag of het er fanatiek 
aan toe gaat, is Johnny duidelijk: “Hoofdtrainer 
Jeroen Niks wil graag sterke tegenstanders om 
tegen te spelen dus we doen altijd onze uiterste 
best en proberen een zo goed mogelijk resultaat 
te behalen. De laatste jaren is dat ook zeker 
gelukt. Afgelopen jaar hebben we dan wel nipt 
verloren, maar de twee edities ervoor hebben we 
sensationeel gewonnen. Jeroen Niks krijgt dus 
wat hij wil: een sterke tegenstander.”

El Clásico :  

Den Ham 1 vs  
oud-Den Ham 1

El Clásico (Catalaans: El Clàssic, Nederlands: De Klassieker) is de benaming voor de  
wedstrijd tussen de voetbalclubs FC Barcelona en Real Madrid. Deze wedstrijd geldt  

als de grootste voetbalklassieker van Spanje.
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Door Jan Willem Kuiper



“Voor de spelers is het altijd gezellig 
en het is leuk om oud-teamgenoten 
weer te zien. Na de wedstrijd zitten 
we gezellig even na en proosten we 
op het nieuwe jaar tijdens de nieuw-
jaarsreceptie. 

Opvallend of niet. Waar de selectie 
van het eerste na het verlies in 
2014 en 2015 een mindere serie 
neerzette na de winterstop, heeft ze 
na de winst in 2016 een prima serie 
neergezet. Hopelijk wint ons eerste 
komend jaar ook ‘El Clasico’ en ein-
digt het net zoals afgelopen seizoen 
met een goede reeks wedstrijden. 
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“ De klassieker is 
sowieso al jaren 
een wedstrijd 
waar een ieder 
reikhalzend naar 
uitkijkt.”



Een beleid van

NIX?
Vroeger was alles beter...  
dat is een typische kreet die je geregeld hoort. 
Een prima ingestudeerde tekst van jongere 
ouderen en oudere jongeren. Wat er allemaal 
beter was en wanneer het beter was, ja …dat 
weet bijna niemand meer. Praten we hier over 
het begin van de 20e eeuw, het eind van het 
vorige millennium of hebben we het gewoon 
over eergisteren? Het zou maar zo kunnen dat 
het toen allemaal beter was, maar het rook- en 
drankbeleid was in ieder geval jarenlang niet 
top. In de periode van 1963 – 2008 konden 
rokers hun gang gaan. Het werd zelfs op ver-
jaardagen, bruiloften en partijen volop aange-
moedigd. De tafels stonden vol met rookwaar 
en er werd gretig gebruik van gemaakt. Alcohol 
drinken was in die jaren ook de normaalste 

zaak van de wereld. Je stapte volgeladen met 
bier zo achter het stuur. Ja, wie doet me wat. 
Gelukkig is de laatste jaren het besef gekomen 
dat het anders (beter!) moet. Dat roken en 
(alcohol) drinken niet goed is voor de gezond-
heid, dat is algemeen bekend. Voor jongeren 
onder de 18 is het sowieso verstandig om niet 
aan deze verleidingen te beginnen. Al jarenlang 
worden er campagnes gevoerd, echter nog niet 
met het ultieme gewenste resultaat. Op sociale 
media voert NIX18 een jongerencampagne.  
De campagne wil bereiken dat iedereen het  
normaal vindt dat jongeren onder de 18 niet 
roken of drinken. 

De Hammer voetbalvereniging moet zich nu 
ineens ernstige zorgen gaan maken over haar 

toekomst! De club heeft een hoofdtrainer 
die Niks is, het is momenteel ook een club 
van NIX…… : Geen 18 dan niet roken - niet 
drinken. Het hoofdbestuur weet van NIX, ons 
jeugdbestuur weet van NIX, het barpersoneel 
weet van NIX, de leiders en trainers weten van 
NIX en de jeugdspelers weten van NIX. Kortom: 
iedereen van de club heeft een goed geweten, 
ze weten van NIX! Het zou mooi zijn dat een 
ieder volledig achter het beleid staat en dit ook 
ten uitvoer brengt. Het zou toch fantastisch zijn 
als we over een aantal jaren kunnen zeggen: 
vroeger was écht niet alles beter, we hebben 
nu zelfs een kerngezonde, superfitte en voor-
beeldige jeugd: v.v. Den Ham heeft een beleid 
van NIX!
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- v.v. Den Ham viert met een geweldige jubileumweek het 60-jarig bestaan
- Dennis Bosch begint als elftalleider bij Den Ham 1
- Hoofdbestuurslid Albert Braakman ontvangt de gouden KNVB-speld
- Twee echte Hammer doelmannen staan op de elftalfoto van het eerste
- De hoofdsponsorgroep StarSelect ziet het eerste levenslicht
-  Het vlaggenschip neemt afscheid van haar voetbaliconen André Hemmink en  

de tweeling Marcel en Marco Kolkman (dit supertrio speelde gezamenlijk maar liefst  
1.078 competitiewedstrijden in de hoofdmacht)

- Het eerste jaar van de F-League is al een schot in de roos
- Jan Peter Jonkman is de hoofdtrainer van het vlaggenschip
- De club telt ruim 600 leden
-  De tegenstanders van Den Ham 1 in de derde klasse zijn o.a.:  

Avereest, CSV ’28, HTC, SC Lemele, WZC Wapenveld en Wijthmen

10 opvallende feiten  
van 10 jaar geleden

Door Koos Hallink 
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Tijdens deze actie ontvangen klanten bij besteding aan boodschappen 

een gratis zakje met voetbalplaatjes. Daarnaast zijn er verschillende 

‘actieproducten’ waarbij je een extra zakje met plaatjes krijgt om zo  

alle foto’s van de vereniging nog sneller te verzamelen.

“Heel voetballend v.v. Den Ham komt op de foto, van de kleinste  

pupillen tot aan de senioren. Daarnaast wordt er ook van de besturen  

en commissies een foto gemaakt want deze zijn ook belangrijk binnen 

onze vereniging”, aldus Arjan Jaspers van de sponsorcommissie. 

De vele honderden plaatjes zijn bij te houden in een mooi verzamelboek. 

Ieder spelend lid krijgt een boek van COOP Supermarkten cadeau, 

zodat elke speler de foto’s kan inplakken.

De voetbalplaatjesactie begint op 4 oktober.

Voetbalplaatjesactie COOP
Door Jan Willem Kuiper

Wie kent het niet? “Heb jij Robin 
van Persie voor mij, dan krijg jij 
Jetro Willems.” Komend najaar 
wordt dit in Den Ham: “Heb jij 

Rob Braamhaar over, dan krijg je 
de pr-commissie, want die heb 

ik dubbel.” Na de zeer succesvolle 
actie enkele jaren geleden met 

C-1000 Rudy Veldkamp komt er 
een nieuwe voetbalplaatjesactie 
in Den Ham. In verband met het 

70-jarig bestaan van v.v. Den Ham 
start de club in samenwerking 
met COOP Supermarkten Den 

Ham een speciale jubileumactie. 



Vrienden 
Dewy, Tom  

en Jelmer  
sparen elkaar niet
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Als jochies op de basisschool 
speelden Dewy Drost en Tom 
Hallink samen oorlogje en voet-
balden ze met elkaar op sokken in 
de sneeuw. Sinds de middelbare 
school behoort ook Jelmer Bolks 
tot hun vriendengroep. Nu spelen 
de drie samen in het eerste van 
v.v. Den Ham. “Als vrienden durf 
je elkaar in het veld gemakkelij-
ker iets te zeggen.”

“Ik vind het mooi om Dewy op de training een 

schop te geven en daarna te zien dat hij er 

helemaal flauw van is.” Was getekend: Tom 

Hallink (22). Het is niet de intentie van de ver-

dediger om een teamgenoot te blesseren. Hij 

wil alleen maar zeggen: als vrienden weet je 

hoe de ander reageert en vind je het leuk om 

elkaar te verslaan. Dewy (22): “Op de training 

zoeken we elkaar graag op. Het is lekker als je 

een dag later nog kunt zeggen dat je de ander 

mooi hebt uitgespeeld of in een partijtje hebt 

verslagen.”

WhatsApp’jes
Al sinds de F’jes spelen de twee samen. In het 

veld, maar ook daarbuiten. “Oorlogje spelen 

en op sokken in de sneeuw voetballen.” Met 

ook nog Jelmer Bolks (23) uit Vroomshoop 

erbij – sinds de middelbare school bevriend 

met onder meer Dewy en Tom en vanaf vorig 

seizoen lid van v.v. Den Ham – spelen er 

nu drie mannen uit dezelfde vriendengroep 

in het eerste. Ze zeggen het niet met die 

woorden, maar vinden het zeker speciaal. 

“Vooral in de aanloop naar een belangrijke 

wedstrijd trek je heel veel naar elkaar toe. 

Zoals vorig seizoen in de week voor de laatste 

competitiewedstrijd, uit bij RDC in Deventer. 

Toen hebben we veel met elkaar gesproken, 

ook via WhatsApp. We wilden elkaar scherp 

houden”, vertelt Tom. “Da’s vooral iets dat 

‘Knallink’ doet”, zegt Dewy over Tom. “We zijn 

alle drie andere voetballers. Iedereen bereidt 

zich op een andere manier voor op zo’n duel.” 

Maar volgens Jelmer helpen de opbeurende 

woorden van een vriend wel degelijk: “Als Tom 

weer eens probeert je op te peppen in de 

aanloop naar een wedstrijd, ga je toch weer 

even nadenken over dat duel.”

Wereldgoal
In Deventer kwam het goed: v.v. Den Ham 

versloeg RDC met 2-1, speelde zich zo 

veilig en behaalde door dat resultaat zelfs de 

nacompetitie voor promotie naar de eerste 

klasse. Daarin bleek Lunteren net iets te sterk: 

0-1 en 2-2. Het betekende het slotstuk van 

een seizoen met een opmerkelijk verloop. Niet 

alleen het wegzakken en de daaropvolgende 

eindsprint van het team vielen op, ook de 

drie spelers als individu maakten in meer of 

mindere mate een opvallende ontwikkeling 

door. Neem Tom, die zich nadat hij eerder 

vooral als back speelde een plekje in het hart 

van de defensie verwierf en zichzelf uitvond 

als breekijzer. Tegen ZAC maakte hij een 

haast onmogelijk doelpunt. “De 1-0, vlak voor 

tijd. Danny Laarman ontving de bal uit een 

ingooi en zette ’m voor middels een omhaal. 

Vervolgens liet ik mij achterover vallen en 

raakte ik de bal dusdanig dat ie erin vloog. 

Supergaaf. Het mooiste moment in mijn 

carrière. Al heb ik zelf niet eens gezien hoe 

de bal erin ging. Toen ik opkeek, zag ik al drie 

schreeuwende koppies van m’n teamgenoten 

boven me. Geweldig. Ik was al op de weg 

terug naar de eigen helft, toen ik m’n vader 

zag juichen. Ik heb altijd gezegd dat ik hem op 

wilde zoeken als ik ooit zou scoren. Dus ben ik 

nog maar even teruggegaan.” Een omhaal heet 

sindsdien in Den Ham ‘Tomhaal’. 

Tom is pas 22 jaar, maar weet zelf ook dat 

hij het mooiste doelpunt misschien al heeft 

gemaakt. Zijn kracht ligt achterin. “Man 

uitschakelen en het balletje inleveren bij een 

medespeler. Dat is wat ik kan en moet doen”, 

zegt hij daar zelf over. “Tegenwoordig speel 

ik liever centraal dan als back. Als centrale 

verdediger heb ik de tegenstander voor me. 

Die staat vaak met de rug naar mij toe. Ik kan 

dan veel in de duels komen en dat vind ik 

Door Ron Hemmink



prettig. Een buitenspeler heeft het spel vaak 

voor zich en komt op míj af, dat vraagt om een 

heel andere manier van verdedigen.” Dewy: 

“Een speler als Tom misten we. Technisch 

gezien is hij misschien minder dan anderen, 

maar hij is iemand die een keer een schop 

uit durft te delen. Een echte verdediger.” Tom 

hoopt dat zijn opmars jeugdspelers inspireert. 

“Jochies die nu in D2 voetballen, denken 

misschien: het eerste? Dat haal ik niet. Maar 

als je accepteert en inziet wat je kwaliteiten 

zijn en je best doet, kun je verder komen dan 

je denkt.”

Aanvaller én verdediger
Eén van de redenen dat Tom zich anno nu kan 

richten op één van de twee plekken centraal 

in de verdediging, is de positiewisseling van 

Jelmer. “Ik begon als linksbuiten, maar door 

de afwezigheid van anderen kwam ik achterin 

te staan. Voor ik naar Den Ham kwam, heb 

ik in het tweede van Vroomshoopse Boys 

wel eens op die plek gespeeld. Maar in 

de jeugd voetbalde ik altijd als ‘half’ of als 

buitenspeler. In het begin was het op die plek 

bij Den Ham dan ook even wennen. Vooral 

het hanteren van de buitenspelval moest ik 

me even eigen maken. Ik moet steeds goed 

opletten waar onze centrale verdedigers Tom 

en Tommie (Dam, red.) lopen.” De nieuwe 

positie bevalt hem prima. “Door mijn verleden 

als buitenspeler kan ik goed indenken wat mijn 

directe tegenstander van plan is. Daar komt bij 

dat ik ondanks mijn lengte vrij snel ben. En aan 

de bal krijg ik achterin meer ruimte, waardoor 

ik de tijd heb om een goede crossbal te geven 

op de spits, de nummer 10 of bijvoorbeeld 

Dewy als ie rechtsbuiten staat.” Dewy zelf 

vindt de keuze om Jelmer achterin te zetten 

een verstandige: “Als linksbuiten kwam Jelmer 

er bij ons niet aan te pas. Ik denk door een 

gebrek aan durf. Hij maakte de actie niet, koos 

te vaak voor de veilige oplossing. Als linksback 

doet hij het goed.” Tom: “Op deze plek is 

Jelmer rustiger en kan hij gebruikmaken van 

zijn goede trap.”

Hard voor elkaar
De drie durven alles over elkaar te zeggen 

en sparen elkaar niet. Ook zijn ze zelfkritisch. 

Zoals Dewy, die vorig seizoen een jaargang 

doormaakte van vallen en opstaan. “Ik ben 

soms te veel met mezelf bezig. Als we hebben 

gewonnen maar ikzelf slecht heb gespeeld, 

dan baal ik. En ik wil zó graag dat het goed 

gaat, dat ik onbewust misschien bang ben dat 

het misgaat.” Mis ging het meerdere keren, 

maar dan vooral op fysiek vlak. “Ik heb veel 

hinder ondervonden van een liesblessure. 

Komt doordat ik korte spieren heb. Als ik veel 

en kort aanzette, kreeg ik last.” Hij hoopt dat 

de zomervakantie en core stabilityoefeningen 

hem goed hebben gedaan en het blessureleed 

achter hem ligt. 

Samen met Jelmer en Tom wil hij dit jaar 

progressie boeken met het eerste. “De 

tweede helft in de uitwedstrijd bij Lunteren 

moet een voorbeeld zijn voor ons allemaal”, 

zegt Jelmer strijdvaardig. Den Ham poetste 

een 2-0 achterstand weg en kwam één 

doelpunt tekort om nog kans te houden op 

promotie. Dewy is het met hem eens: “Ook 

als je 2-0 achter staat nog voor elkaar willen 

werken, dat is de instelling.” De opgedane 

ervaring in het vorige seizoen kan het team 

verder helpen, denken de drie. “Ik ben ervan 

overtuigd dat we wedstrijden die we eerder 

met 2-1 verloren, kunnen gaan winnen”, stelt 

Dewy. “Tegen ‘stadsen’ hebben we het vaak 

lastig. Die zijn geniepiger, brutaler”, aldus Tom. 

Dewy: “Een bal een keer níet uittrappen als er 

een tegenstander geblesseerd is, dat moeten 

wij ook gaan doen.” En dan niet bij zware 

blessuregevallen, maar als de indruk bestaat 

dat een blessure wordt geveinsd. “We hebben 

gezien hoe tegenstanders dat doen, dit nemen 

we mee in het nieuwe seizoen.”

Volgens het trio heeft Den Ham vorig seizoen 

bewezen te kunnen presteren onder druk. 

Toen het water de ploeg aan de lippen stond, 

rechtte de ploeg de rug. “Die druk die we in 

de slotfase hebben gevoeld, moeten we ons in 

het nieuwe seizoen elke wedstrijd opleggen”, 

meent Tom. Jelmer: “Dan is een plek in de top 

7, het linkerrijtje, haalbaar.”
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Gert Nijmeijer  
dit seizoen  

assistent-trainer A1
Vanwege een goedgevulde 
schoolagenda en zijn ziekte 
moest hij een periode 
noodgedwongen wat 
afstand nemen van het 
vrijwilligerswerk bij de voetbal. 
Maar nu wil Gert Nijmeijer er 
weer vol voor gaan als nieuwe 
assistent-trainer van A1. “Ik 
heb in het verleden ook wel 
coördinerende functies gedaan, 
maar tussen de jongens op het 
veld, dat is echt mijn plek.” 

Drie jaar geleden werd Gert Nijmeijer ernstig 

ziek. Kanker. Na een operatie volgde een 

chemobehandeling. “Dat is best gek. Ik had 

nooit iets gevoeld of gemerkt. Maar je hoort 

’s middags wat er aan de hand is en de 

volgende dag word je al geopereerd”, vertelt 

Gert, die vindt dat hij gewoon domme pech 

heeft gehad. “Ik kan niet zeggen dat mijn 

leven door die ziekte helemaal veranderd is. 

Maar ik leef wel veel bewuster. Als ik nu in 

het bos hardloop, dan geniet ik dubbel van 

de omgeving. En ik heb ook wel geleerd 

om te relativeren. Met mijn masterstudie zit 

ik nu midden in een periode van deadlines. 

Daar waar ik eerder tot het gaatje ging om 

ze te halen, heb ik nu ook weleens opgebeld 

met de mededeling: jongens, ik doe bij de 

volgende deadline wel weer mee, maar nu 

even niet.” Gert Nijmeijer is echter dankbaar 

met de huidige situatie, hij geniet volop van 

het leven en wil ook samen met anderen leuke 

dingen doen. Als teambuilder pur sang vindt 

hij het een enorme uitdaging om wekelijks met 

A1 een goede prestatie neer te zetten. Zelf 

heeft hij dit jaar al een topprestatie geleverd: de 

marathon van Rotterdam gelopen! Dit is Gert 

ten voeten uit: altijd positief denken en doen.

Vrijwilligerswerk
Nijmeijer behoort tot de generatie, die direct 

na zwemles op voetbal ging. “Ik heb het altijd 

prachtig gevonden. Ik mocht dertien jaar in 

het eerste voetballen. Een geweldige tijd, die 

ik voor geen goud had willen missen. Ik heb 

er vrienden aan over gehouden. Tevens vond 

ik het geweldig om vrijwilligerswerk te doen. 

Met een aantal andere jongens heb ik mijn 

trainersdiploma’s gehaald. Daarna gingen we 

aan de slag met de jeugd. Trainen op techniek. 

Maar ook mentaal coachen. Ik kon daarbij altijd 

veel elementen gebruiken, die ik op school ook 

toepaste”, vertelt Gert, die als leerkracht en 

onderwijscoördinator werkt op een basisschool 

in Dalfsen.

Voorportaal voor meer
Voor A1 wil hij het eigenlijk niet anders. “Al heb 

je wel te maken met oudere jongeren, die ook 

flink kritisch kunnen zijn. Dat mag ook. Dan 

moet ik beter mijn best doen om het verhaal 

te verkopen. Ik wil ze mee laten denken 

over de aanpak en de doelstelling. Maar dan 

ook keihard werken om dat eindresultaat te 

bereiken. Want A1 is echt minder vrijblijvend. 

Je zit als speler in het voorportaal van de 

vlaggenschepen van onze vereniging. Als je 

het goed doet, kun je doorstromen naar het 

tweede of het eerste. Dus ik verwacht ook 

inzet. Als je dan de doelstelling haalt, is dat 

natuurlijk fantastisch. Maar tegelijkertijd wil ik in 

ieder geval ook dat de jongens er met plezier 

op terugkijken. Dat ze met een uitstekende 

wedstrijdmentaliteit en het ambitieus nastreven 

van de doelen een geweldige tijd hebben 

gehad”, blikt Gert vooruit. Volgens hem hebben 

trainer Jeroen Noordegraaf en zijn assistent 

Wijnand Meijer vorig seizoen een mooie basis 

gelegd, waarop dit jaar verder kan worden 

gebouwd.

“Tussen de jongens 

op het veld,  

dat is mijn plek”

Door Marcel van Dijk



Sterke voetbalvrouwen:  

Jenneke en Marianka
Jenneke Jurjens (30) en 
Marianka van den Hoeven (25) 
zijn nu al de routiniers van 
Vrouwen 1. Ze spelen beiden al 
jaren in dit team. Jenneke zelfs 
al zo lang dat ze niet meer  
weet wanneer ze begonnen  
is bij de dames. 

Marianka begint aan haar tiende seizoen. Beiden 

herinneren zich nog goed dat ze als jonge 

verlegen meisjes begonnen die niks durfden te 

zeggen. Dat is nu wel anders: omdat ze nu de 

oudsten zijn, wordt er van hen verlangd dat ze 

hun zegje wel doen en de kar gaan trekken. 

Beide vrouwen kijken positief terug op het 

afgelopen seizoen. “Het was een jaar met een 

heel nieuw team met veel jonge meiden en een 

nieuwe trainer”, legt Van den Hoeven uit. “Ook 

werd er met een nieuw systeem gevoetbald”, 

vult Jurjens aan. Met name het begin van het 

seizoen was lastig. Helaas grepen de dames 

daarna net naast twee periodetitels. Ze hoef-

den niet echt te wennen aan de nieuwe trainer. 

Johan Bos was fanatiek, maar dat was zijn 

voorganger Seine Hakkers ook. 

Jenneke schreef afgelopen seizoen geschiede-

nis: ze hield 700 minuten in uitwedstrijden haar 

doel schoon. “Toen ik het las dacht ik: hé klopt 

dat wel? Ik keek alle wedstrijden die ik gekeept 

heb na en inderdaad heb ik heel vaak de nul 

gehouden.”  De keepster was zichzelf daar hele-

maal niet van bewust, maar vond het achteraf 

wel grappig. 

Marianka deed mee met de mannen van Den 

Ham 3 en scoorde ook nog. Zij werd gevraagd 

door haar vriend Marthijn om mee te doen. 

“Ze hadden niet genoeg wissels”, vertelt ze. “Ik 

werd als verrassing getoond aan het team.” Den 

Ham 3 was al kampioen en daarom mocht zij 

meedoen. De jongens konden er de humor wel 

van inzien. Ze heeft ongeveer 20 minuten mee-

gedaan. “Gerben Leemhuis maakte een mooie 

actie. Ik liep mee en scoorde. We hebben toen 

wel heel erg gelachen”, aldus de trotse speel-

ster. Marthijn is ook nog even ingevallen en kon 

zo een keer samen met zijn meisje voetballen. Al 

met al een erg geslaagde actie.  

Op de vraag waarom ze allebei nog doorgaan 

antwoordt Jenneke: “Het voetballen is nog te 

leuk om te doen.” Marianka vult aan: “Voetbal 

is echt mijn passie.” Ze vindt het wel fijn dat 

de stoere Jurjens nog blijft. Stiekem hoopt ze 

dat haar ‘achterbuurvrouw’ weer veldspeelster 

wordt. Beide dames zouden niet weten wat ze 

moeten doen op een zaterdag zonder voetbal. 

De verwachtingen voor het nieuwe seizoen 

zijn hooggespannen. Marianka denkt dat het 

seizoen een beetje hetzelfde zal verlopen als 

afgelopen jaar. Jenneke vult aan: “Het zal in het 

begin wel wennen zijn. Vrouwen die van dames 

2 komen en het inpassen van jonge meiden.” 

Ook is ze benieuwd naar de tactiek van de nieu-

we trainer Arjan Mondeel. Beide dames hopen 

in de top zeven terecht te komen en stiekem 

verwachten ze dat ze mee kunnen doen voor 

een periode. 

Ze zijn blij met Arjan Mondeel als trainer voor het 

komende seizoen: “Hij is een echte clubman en 

kent de jonge meiden goed”, vertelt Jenneke. 

“Hij weet waar de kwaliteiten liggen, heeft veel 

voetbalkennis en hij kan speelsters goed motive-

ren”, vult Marianka aan.  

Jenneke zou het aankomend seizoen wel graag 

willen voetballen in plaats van keepen. “Ik hoef 

niet elke week in de basis te beginnen. Ik vind 

het wel leuk om de meiden op de trainingen wat 

bij te brengen en zie wel hoe het verder loopt”, 

vertelt ze.  Marianka vindt dat Jurjens best elke 

week kan voetballen met haar goede inzet en 

tactiek. Ze zou zelf heel graag weer op ‘tien’ wil-

len spelen. Ze vertelt: “Vorig seizoen was ik spits 

of aanvallende middenvelder. Een echte nummer 

tien vind ik supermooi. Beetje spel verdelen, 

lopen en schieten op doel. Voor mij het ideale 

plekje.”

Deze sterke voetbalvrouwen hebben veel ver-

trouwen in het nieuwe seizoen en hebben er nu 

al zin in!
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Door Karin Kolkman



Passie, maar positief langs de lijn

Elke zaterdag staan ze er weer langs de lijn: vele leiders en trainers die hun team 
naar de overwinning proberen te helpen, maar hun team vooral veel plezier willen 

laten maken. In de kou, bij regen of zonneschijn, v.v. Den Ham is er trots op dat ze 
elke zaterdag weer in alle vroegte aanwezig zijn! Twee daarvan, Wim Kolkman en 

Paul Dronkert, zijn komend seizoen de coaches van JO11-2. Wat is hun visie op  
voetbal, kinderen, ouders, de club en vele andere zaken op en rond het voetbalveld?

Paul en Wim:
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Wim, werkzaam in een fabriek binnen de landbouwsector, gaat 
meteen van start: “Toen mijn zoon Jacco in C3 zat, was ik alleen 
actief als ouder langs de lijn. Bij het team van mijn andere zoon 
Thijs was geen leider. Er werd gevraagd wie dat zou willen doen. 
Het eerste halfjaar heb ik de F8 alleen gedaan, daarna is de 
samenwerking met Paul begonnen.” Paul, directeur op een basis-
school, vult meteen aan: “Mijn zoon Jan Hidde is begonnen in de 
F-league, voordat hij werd ingedeeld bij F8. Eerst heb ik een half 
jaar meegelopen met Wim, want ik vond het erg leuk om erbij 
te zijn. Maar in het seizoen erop hebben we besloten om samen 
verder te gaan.”

Beide leiders hebben geen voetbalachtergrond. “Ik heb vroeger wel 
de sportacademie gedaan. Ik ben leider geweest bij een hockey-
club en mijn dochter zit op volleybal. Van haar team ben ik ook 
leider geweest. Dat was op de vrijdagavond, dus dat was prima 
te combineren met de zaterdagochtend”, aldus Paul. Wim: “Ik heb 
vroeger aan waterpolo gedaan, maar nooit zelf gevoetbald.”

De leiders zijn dus al een paar jaar samen. Wat is hen opgevallen 
de afgelopen jaren? Paul: “Wij vinden het fantastisch dat er jeugd-
trainers zijn die de jongens voetballend beter maken. Wij bekijken 
het laatste gedeelte van de training en praten dan samen over de 
ontwikkelingen van de jongens, wedstrijdmomenten van de zater-
dag, maar ook onderlinge pesterijtjes en problemen. Het is mooi 
om te zien hoe deze dingen kunnen veranderen gedurende het 
seizoen, vaak op een positieve manier.”
Wim gaat verder: “In de F8 hadden we een aantal jongens die 
daarvoor nog nooit een bal aangeraakt hadden. Dan begin je eerst 
met hele simpele dingen uit te leggen: aftrap, ingooi en corner. 
Daarna kun je het opbouwen tijdens het seizoen. Elke week  
krijgen ze een opdracht mee. Hoe ze de bal naar elkaar moeten 
spelen, hoe ze moeten vrijlopen, hoe ze een tweede actie begin-
nen, enzovoort. En ‘shirtje dekken’, dus een mannetje opzoeken, 
zullen ze niet snel vergeten.”

Bij elk team is er wel een taakverdeling. Paul begint: “Wim heeft 
met F8 veel lijnen uitgezet. Diegene 
die bijvoorbeeld aanvoerder is, moet 
ook de shirts wassen en de ballenzak 
meenemen. De keeper moet dan de 
waterzak dragen. ‘s Zaterdags begint 
Wim in de kleedkamer, apart van de 
ouders. Even de jongens enthousias-
meren, de wedstrijd moet een feestje 
voor ze worden.” Wim: “Paul doet ver-
volgens de opstelling. We proberen te 
zorgen dat iedereen evenveel speelt. 
Ik neem de groep apart, terwijl Paul 
de keeper laat warmdraaien en even 
het zelfvertrouwen geeft wat hij nodig 
heeft. Tijdens de warming-up moet de aanvoerder deze leiden. 
De jongens weten ondertussen ontzettend goed wat ze moeten 
doen, dus ze kunnen het zelf uitvoeren. Een stukje training en 
ontwikkeling die je ze mee probeert te geven gedurende de jaren. 
Paul vervolgt: “Tikkertje als warming-up doen ze al in het fietsen-
hok. Wij vinden het groepsproces belangrijk. Niemand is de baas, 
de aanvoerder moet de groep leiden en daarom moeten ook 
minder verbale kinderen deze rol op zich nemen. Omdat iedereen 
het moet doen, is de drempel ook lager voor de kinderen en is 
het minder eng. Wij zien dat ze hierdoor elkaar ook meer gunnen 
tijdens de wedstrijd, want er is meer respect voor elkaar. Ze feli-
citeren elkaar bij elk doelpunt, het maakt niet uit wie er gescoord 
heeft. Daarnaast ben ik diegene die de gasten ontvangt, 

terwijl Wim met het team naar de kleedkamer gaat. Na de wed-
strijd gaan we altijd naar de bestuurskamer met de tegenstander 
voor de papieren en de koffie. De ranja wordt in de kleedkamer 
gebracht. Een goed contact met de tegenstander vinden wij 
erg belangrijk.  Alle spelers geven we een high five voor en na 
de wedstrijd en daarbij sluiten we het positief af: leuk gespeeld, 
bedankt voor de wedstrijd. Daarbij maakt het niet uit wat de stand 
geworden is.“

Er is een ding waar ze beiden heel erg tevreden over zijn: de 
groep ouders. “Er is altijd koffie langs de lijn, er zijn veel ouders die 
meegaan naar de wedstrijden en ze zijn altijd positief. Natuurlijk is 
er weleens een vraag of opmerking en dat mag gerust, maar er is 
nooit geklaag over het wisselen of opmerkingen tegen de jongens. 
Dat vinden wij erg prettig.“

Over een paar zaken zijn ze heel positief als het over v.v. Den Ham 
gaat. Paul: “De circuittraining van dit seizoen vinden wij een grote 
toegevoegde waarde voor de E-tjes en F-jes, vooral voor jongere 
trainers. Met name voor de coördinatie van het lichaam en de 
balvaardigheid. Voor de teambuilding is het wat minder geschikt, 
er zouden wel meerdere partijvormen in terug moeten komen om 

daaraan te kunnen werken.”
“Den Ham is een supergezellige 
club. De vereniging heeft het in zijn 
algemeen goed voor elkaar en staat 
erg goed bekend in de regio. Extra 
complimenten aan de materiaalcom-
missie, want de spullen zijn het hele 
jaar top en dat is lang niet bij alle ver-
enigingen zo goed geregeld”, aldus 
Wim. “Elke zaterdag is er iemand 
(red. Gerrit Zandbergen) aanwezig om 
het sportpark te onderhouden. Super! 
Tenslotte denkt de club ook mee met 
de jongens, bijvoorbeeld met de pupil 

van de week en het hele team dat mag vlaggen bij de opkomst. 
Dat vinden de kinderen erg leuk.”

Dan de laatste vraag: hoelang gaat de samenwerking nog duren? 
Wim: “Waarschijnlijk wordt dit het laatste seizoen. We zouden 
leider blijven tot de E-tjes. Ik zie het niet zo zitten om bij de 
D-pupillen langs de lijn te rennen met een vlag. En het geeft mij 
ook meer de gelegenheid om bij mijn andere kinderen te kijken.” 
Paul: “Daarnaast is het gezond dat de jongens iemand anders als 
leider hebben. Ze hebben ons nu al een paar jaar gehad. Maar 
zover willen we nog niet denken, nu eerst JO11-2. We hebben 
met Wouter en Daan twee leuke trainers, dus de verwachting is 
dat we er weer een mooi seizoen van kunnen maken.” 

Den Ham is  

een super- 

gezellige club

Tikkertje als warming- up doen ze al  in het fietsenhok.

Door Gernando van der Vegt



Dat begon op 13 mei al met een groot 

zwemfeest bij ‘ons’ zwembad de Groene 

Jager. Meer dan 150 kinderen hebben 

gezwommen, spelletjes gedaan, zijn losge-

gaan op de muziek van de DJ en hebben 

gesmuld van een lekker broodje knakworst 

na afloop. 

Dat het eerste elftal onverwachts toch 

mocht spelen om een promotieticket, gooi-

de wel roet in het eten voor de planning 

van het jubileumfeest. De commissie heeft 

echter razendsnel weten te handelen in de 

laatste week. Geen spelprogramma op de 

middag voor A- en B-junioren en senioren, 

maar een aangepaste middag in het teken 

van de wedstrijd van het eerste.

Honderden jeugdleden zijn bezig geweest 

met het versieren van hun eigen T-shirt 

(voor bij de opkomst van de elftallen), of 

met het maken van een van de span-

doeken die langs de lijn te zien waren. 

Onder de blauwwitte fakkelwalm van de 

B-junioren komen de spelers van Den 

Ham op, hand-in-hand met Hammerse 

Heraclesjongens en -meiden van de 

F-league. Het weer is prachtig deze 

dag. Daar ligt het zeker niet aan. Dat de 

wedstrijd helaas verloren gaat, maakt de 

feeststemming er niet minder om. Na de 

wedstrijd de eenmalige terugkeer van 

de penaltybokaal, waarbij 72 jongens en 

meiden strijden om de titel ‘beste penalty-

nemer van v.v. Den Ham’. Uiteindelijk is het 

Rik Miskotte die hiermee aan de haal gaat. 

Het feest gaat vervolgens nog urenlang 

verder en het is nog lang gezellig op de 

Rohorst. Laten we hopen dat we in de  

toekomst als vereniging nog veel vaker  

dit soort jubilea mogen vieren!

Na de wedstrijd de  
eenmalige terugkeer 

van de penaltybokaal, 
waarbij 72 jongens en 
meiden strijden om de 

titel ‘beste penaltynemer 
van v.v. Den Ham’

70  
jaar  

Door Gernando van der Vegt

Op zaterdag 21 mei werd gevierd, dat v.v. Den Ham 70 jaar 
bestaat! De jubileumcommissie is in maart al begonnen met  
de voorbereidingen van een fantastische dag. 



70  
jaar  

Foto’s: TROTS! Fotografie



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.

(eerste regels clublied vv Den Ham)

stijlgenoten.nl

scoort!



70  
jaar  

Foto’s: TROTS! Fotografie
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Woensdag 4 mei 2016 is het dan zover: het eerste Kom in Beweging 
Voetbalfestijn bij v.v. Den Ham. Deze dag wordt georganiseerd 

door Tom Hallink en Peter Noordegraaf van Kom in Beweging uit 
Den Ham. Samen met Thomas Remmink, Thim Boers en Ronald 

Poortinga (die vanuit hun sportopleiding Landstede Zwolle helpen 
organiseren), willen ze er een onvergetelijke dag van maken voor 
alle D-, E- en F-jeugd van v.v. Den Ham. En dat is ze zeker gelukt! 

Met fantastisch weer sporten de jongens en meiden van onze club 
urenlang, wat uiteindelijk beloond wordt met een lekkere maaltijd 

en na afloop een aantal prijzen voor de winnaars. Maar hoe werd  
het voetbalfestijn ervaren?

Voetbalfeest voor 
de pupillen: Kom 

in beweging 
Voetbalfestijn
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Door Gernando van der Vegt

Anna Kolkman (8 jaar) Ik vond het erg  

leuk vandaag, vooral de partijtjes op het 

grote veld. En het schietspel (poeierbal) ging 

erg goed, we hebben dik gewonnen! Samen 

met Nouk en Sem zat ik in een leuk team.

Tijmen Kottier (10 jaar) We hebben alles 

gewonnen en kregen daarom een mooie 

medaille! Dat het erg warm was, gaf helemaal 

niet. Dat maakte het zeker niet minder leuk. 

Het mikken tussen de kapjes was nog wel 

moeilijk, de partijen waren het allerleukst.  

Ik hoop dat we dit volgend jaar weer krijgen!



Of we het festijn in de toekomst 
vaker gaan krijgen? “We hopen 
het. De eerste reacties waren in 

ieder geval erg positief”, aldus 
de tevreden organisatie.

Jelle ten Hoeve (12 jaar)

Het mooiste vandaag vond ik dat we gezellig 

met iedereen konden voetballen. Ook als we 

dit keer tégen vrienden of teamgenoten moes-

ten spelen. Ik had een leuk team, alleen waren 

we aan het eind maar met z’n drieën.

Toch ging dat erg goed, de partijen hebben 

we allemaal gewonnen. Het was erg goed 

georganiseerd, hopelijk volgend jaar weer!

Tom Hallink: “Wij zijn vanuit de vereniging 

benaderd om dit festijn te organiseren. 

Elke twee jaar hebben we bij de club het 

Dennis Demmers Voetbalmania. Dit jaar dus 

niet. In 2014 is het ‘FED-cool festijn’ gehou-

den. Dit jaar hebben wij dat voetbalfestijn op 

ons genomen. Een andere naam, maar wel 

met hetzelfde idee: puur voetbalgericht de kin-

deren zien sporten.”

Peter Noordegraaf: “Wij hebben een topdag 

gehad, mede door de vele vrijwilligers die de 

activiteiten draaiende hebben gehouden! We 

zijn hen erg dankbaar, want door hen verliep 

de dag goed. Wij hebben tijdens het festijn 

weinig extra moeten regelen, omdat alles al op 

rolletjes verliep volgens het draaiboek. Thim, 

Thomas en Ronald hebben vanuit school bij 

ons geholpen als extra project. Zij waren als 

veldcoördinatoren verantwoordelijk voor het 

bedenken van de onderdelen, maar ook het 

aanspreekpunt voor de vrijwilligers. En die taak 

hebben ze erg goed uitgevoerd!”

“De partijen  

waren het  

allerleukst”



Respect, vrijheid  
van meningsuiting en 

vluchtelingen
Respect, wat is respect? Respect 
is volgens de Dikke van Dale: 
eerbied en ontzag. Vrijheid van 
meningsuiting, wat houdt dat 
in?  Volgens het internet betekent 
dit: recht van burgers om hun 
eigen mening naar buiten te 
brengen, zonder dat deze vooraf 
door de overheid kan worden 
gereguleerd.

Klinkt mij allemaal niet verkeerd in de oren. 
Ik mag dus mijn eigen mening naar buiten 
brengen waar en wanneer en tegen wie ik 
maar wil. 

Het naar buiten brengen van ‘ongezouten’ 
meningen gebeurt mijns inziens te veel en te 
vaak. Met name in de media, politiek en helaas 
in ons geval ook op de voetbalvelden. Deze 
‘doos van Pandora’ is geopend in de tijd van 
Pim Fortuyn, toen volgens een deel van de 
bevolking er eindelijk een politicus opstond 
die voor hen in begrijpelijke taal zijn mening 
uitsprak.
Helaas voor hen heeft Pim Fortuyn door zijn 
onfortuinlijke dood niet zijn beloftes kunnen 
inlossen.
 

Zijn plaats werd enkele jaren later ingenomen 
door Geert Wilders. Een politicus die uit durft 
te komen voor onze rechtse bevolkingsgroep 
in Nederland. Op zich is daar in mijn ogen 
niets mis mee, een rechtse politicus die voor 
zijn mening uitkomt. Maar waarom moet je 
dan keer op keer mensen beledigen vraag 
ik mij af. Waarom behandelt hij de mensen 
niet zoals hijzelf ook behandeld zou willen 
worden? Vragen waar ik geen antwoord 
op weet omdat ik niet weet wat er bij hem 
achter zijn uitlatingen schuilgaat. Eén ding 
weet ik wel zeker, mijn vriend zal hij nooit 
worden. Helaas met Geert Wilders en mede 
door het zwakke optreden van de Tweede 
Kamervoorzitters in de laatste twaalf jaar 
zijn zijn gedrag en uitlatingen in de media 
overgenomen door burgers die bij de overheid 
(lees gemeentes) hun gelijk wilden halen. 
Met name in de discussie over de opvang 
van asielzoekers heb ik mij als Nederlander 
regelmatig geschaamd voor het gedrag 
en de uitlatingen van vele zogenaamde 
vaderlandslievenden en hoegenaamd bezorgde 
mensen die protesteerden tegen de opvang 
van asielzoekers.

Gelukkig kan ik mij nog herinneren hoe trots 
ik was op die bewoners in Den Ham die 
jaren geleden protesteerden tegen juist het 
vertrek van asielzoekers uit Den Ham. Dit in 
een tijd dat er aanzienlijk meer asielzoekers in 
Nederland aanwezig waren dan de aantallen 
waar we nu over spreken. Opgezweept door 

een enkele politicus en uitgesproken door de 
media worden ‘Nederlanders’ bang gemaakt 
voor de komst van te veel nieuwelingen en 
daarmee het verlies van onze eigen cultuur. 

Grappig als ik dan zie hoe ook bij v.v. Den 
Ham een paar vluchtelingen een plaatsje 
krijgen in de lagere seniorenelftallen en op dat 
moment niemand hen als bedreigend ziet. 
Hooguit wordt er lacherig over gedaan dat 
zij niet met andere mannen onder de douche 
willen/ mogen staan. Wat zou dat? Onze 
eigen jeugd doucht ook vaak nog met hun 
onderbroeken aan omdat zij zich schamen 
voor de ander, ik zie nagenoeg geen verschil.  
Zou het dan toch niet waar zijn wat ze allemaal 
over die ‘verschrikkelijke’ vluchtelingen 
zeggen? Nee natuurlijk niet, deze mensen zijn 
juist op de vlucht voor werkelijke idioten en 
stommelingen (IS). Personen die zelf niet meer 
kunnen of willen nadenken over hun eigen 
toekomst en daarmee ook andere mensen hun 
toekomst niet gunnen. Dit overgoten met een 
‘islamsausje’ maakt dat slechts enkelen onrust 
veroorzaken en waarbij het lijkt dat zij uit naam 
van velen spreken. Gelukkig is dit niet zo en 
ik hoop dat de komende jaren de meeste 
Nederlanders inzien dat deze mensen een 
aanwinst voor ons land kunnen betekenen. Iets 
wat door de eeuwen heen altijd al het sterkste 
punt van de vaderlandse economie is geweest 
en naar mijn mening ook zal blijven mits wij 
respectvol met elkaar om kunnen blijven gaan.
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Voor de activiteitencommissie een hele klus.  
Er moest een heel nieuw plan van aanpak 
komen; er moest besloten worden welke  
worsten er verkocht zouden worden;  
er moest gekeken worden naar de beste tijd 
om worsten te verkopen en er moesten  
beslissingen gemaakt worden over routes, 
aantallen worsten en prijzen. Al met al dus  
een heel karwei met veel hersengekraak!  

Op vrijdagavond 24 oktober 2014 was het 
zo ver en vond de eerste worstenverkoop 
van de v.v. Den Ham plaats. Vanaf de winkel 
van de slager, waar de commissie al de hele 
middag kratjes in had staan pakken, gingen 
de verschillende jeugdteams op pad. Voor 
iedereen erg spannend hoe het een en ander 
zou verlopen. Het bleek al gauw dat de bak-
leverworsten erg geliefd waren en deze waren 
dan ook snel helemaal op. Gelukkig waren de 
begeleiders en kinderen erg enthousiast over 

de actie ondanks het slechte weer. Samen met 
je teamgenoten een paar uurtjes op pad om 
de club te helpen was geen straf. 

Natuurlijk waren er enkele zaken die nog niet 
helemaal vlekkeloos verliepen en is de wor-
stenactie uitvoerig geëvalueerd. In 2015 zijn 
er een aantal dingen aangepast om de actie 
nog beter te laten verlopen. Er waren onder 
andere meer bakleverworsten besteld, maar 
natuurlijk bleven deze nu over. Het inschatten 
van aantallen zal altijd lastig blijven. Dankzij 
‘onze’ Bennie had de activiteitencommissie nu 
meer tijd om de actie in de slagerij beter voor 
te bereiden. 

In oktober van dit jaar zal voor de derde keer 
de worstenactie gehouden worden. We hopen 
op alle medewerking van de verschillende 
teams en vrijwilligers, zodat de actie wederom 
een groot succes wordt. 

Na heel wat jaartjes ijstaarten te hebben verkocht werd 
het tijd voor een nieuwe verkoopactie voor de jeugd. 
Al enkele jaren bleek dat de verkoop van het ijs afnam. 
Daarnaast was het ook een bewerkelijke actie, zowel voor 
de activiteitencommissie als voor de jeugdleden. Er waren te veel factoren waar we zelf geen invloed 
op hadden. Reden voor de commissie om eens goed na te denken over een alternatief. Al met al best 
lastig, want je wilt iets verkopen wat makkelijk is voor onze jeugdleden, wat relatief weinig tijd en 
moeite kost, maar wat wel aanslaat in ons brinkdorp. Ook was er de wens om een actie op te starten 
met een plaatselijke ondernemer. Na veel overleggen en nadenken is besloten om worst te gaan ver-
kopen. Samen met de ‘eigen’ slager Bennie Ekkel zijn we twee jaar geleden begonnen met deze actie. 
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Door Karin Kolkman

Revolutie op  
de Rohorst:  
worst in plaats 
van ijs

Slager Bennie Ekkel



Door Gernando van der Vegt

in ontwikkeling
Sterren

Naam: Chiel Bakker
Leeftijd: 10 jaar 
Team 2016/2017: JO11-4
Aantal jaar op voetbal: 5 jaar
Favoriete positie: Linksbuiten
Voet: Linksbenig 
Hobby’s: voetballen, gamen Playstation, spelen 
met vrienden, Youtubefilmpjes maken
Favoriete eten: Spaghetti
Tv programma’s: Cartoon Network, Fox Sports 
, Freek Vonk (ik wil later ook bioloog worden)
Heeft een hekel aan: te kleine voetbalschoenen

Voetballende familieleden:  mijn oom Erik 
Begonnen in: F-league, daarna F6
Is op voetbal gegaan omdat: ik hoopte profvoet-
baller te worden.
Zit op voetbal omdat: het een teamsport is, ik 
kan samen met anderen sporten. 
Mooiste doelpunt: mijn tweede wedstrijd in E4 
tegen de Zweef. Ik kreeg de bal van Arnold en 
schoot van afstand de bal in de kruising. Ook 
heb ik meerdere keren rechtstreeks uit een cor-
ner gescoord.
Als voetballer lijk ik op: Hakim Ziyech. We 
hebben beide een goed schot en kunnen de 
schaar goed. En we hebben beiden soms een 
bril op.
Sterke kant: een goed schot, scharen doen, 
goede voorzetten geven en corners nemen. 
Wil zich ontwikkelen in: Ik wil proberen sneller te 
worden.
Mooiste wedstrijd: De laatste wedstrijd met E4. 
We hebben met 5-2 gewonnen. Daarbij heb ik 
twee keer gescoord en twee assisten gegeven .

Dit moment vergeet ik liever: Afgelopen jaar 
schoot Gerjan de bal op de lat. In de rebound 
schoot ik van dichtbij voor een leeg doel over. 
Kampioenschap: Nog niet. Een keer waren we 
er dichtbij, toen werden we tweede.
Heeft veel geleerd van: Dennis Pasman  van 
de E7. Hij was altijd fanatiek en lette altijd goed 
op.
vv Den Ham: Leuke vereniging, omdat ik heel 
veel kinderen ken die er ook op zitten. 
Jongens/meiden: Sommige meisjes kunnen 
goed voetballen, want ik heb er zelf bij in het 
team gezeten.  
Favoriete club: FC Twente. Ik ga er bijna elke 
thuiswedstrijd heen.
Favoriete voetballer: Felipe Gutiérrez van FC 
Twente. Hij is snel en heeft goede dribbels.  
Ik heb ook een shirt van hem. 
Komend seizoen: ik denk dat we een goed  
seizoen krijgen. Ik zit bij kinderen in die ik goed 
vind, dus ik heb er volop vertrouwen in. 
Toekomst: Ik hoop ooit in het eerste van  
Den Ham te mogen voetballen.

Chiel Bakker

Naam: Manon Gottemaker
Leeftijd: 16 jaar
Team 2016/2017: MO17-1
Aantal jaar op  voetbal: 5 jaar
Favoriete positie: Rechtsbuiten
Voet: Rechtsbenig 
Hobby’s: Voetballen, met vriendinnen uitgaan
Favoriete eten: Pizza en patat
Tv programma’s: GTST, Wie is de Mol?, 
Expeditie Robinson
Heeft een hekel aan: natrappen. 
Voetballende familieleden: mijn broertje 
Luuk  
Begonnen in: MD1
Is op voetbal gegaan omdat: het mij een 
leuke sport leek. Ik zat op volleybal, maar 
vond dat niet zo leuk meer. Ik wilde wat 
anders gaan doen. Omdat mijn vriendinnen al 
op voetbal zaten, ben ik er ook op gegaan.
Zit op voetbal omdat: voor de adrenaline en 
de kick van het winnen. Maar ook de gezel-
ligheid met het team. 
Mooiste doelpunt Ik schoot afgelopen jaar in 
de MB2 een bal precies in de kruising.
Sterke kant: Ik ben erg snel en geef veel 
voorzetten.
Wil zich ontwikkeling in: meer trucjes met 
de bal kunnen. 

Mooiste wedstrijd: Afgelopen seizoen speel-
den we thuis tegen jvc Dedemsvaart. Het 
was een hele sportieve wedstrijd. In de laat-
ste minuten ging het erom. We wilden beiden 
het winnende doelpunt maken. Het werd 
een slagveld van beide kanten. Wij misten 
een penalty en verloren uiteindelijk met 1-2. 
Maar het was wel een mooie, spannende 
wedstrijd.
Dit moment vergeet ik liever:  Afgelopen 
jaar kwam de bal voor de goal. Ik stond bij 
de tweede paal om binnen te schieten van 
dichtbij. Maar ik maaide over de bal heen.  
Kampioenschap: Met de MC1. Dat was 
erg gaaf. We zijn met de huifkar door het 
dorp gegaan. Het was sowieso een suc-
cesvol seizoen, want we hebben ook de 
Twenterandcup gewonnen en zijn in de 
kwartfinale van de beker gekomen. 
Heeft veel geleerd van: Karin Timmer.  
Zij heeft ons bijna elk jaar getraind.  
Ook Shirley Arrindell geeft goede trainingen. 
vv Den Ham: Leuke club met mooie tenues. 
En de feesten zijn altijd gezellig. 
Jongens/meiden: Ik vind dat jongensvoet-
bal er harder aan toe gaat en jongens zijn 
meer van de trucjes. Meisjesvoetbal is vooral 
gezelligheid tijdens de wedstrijd. Er is nooit 
gezeur. 

Favoriete club: FC Twente. Ik ben er een 
paar keer geweest, ook bij de wedstrijden 
van de dames van FC Twente.
Komend seizoen: Ik verwacht weer een 
gezellig seizoen en denk dat we bovenin het 
linkerrijtje meedoen.
Toekomst: Als ik er tijd voor heb, zou ik een 
team willen trainen. Zelf lijkt mij dames 1 leuk, 
maar dames 2 is ook prima.

Manon Gottemaker

In de jeugd van 
v.v. Den Ham loopt 
veel talent rond. 
In de serie Sterren 
in ontwikkeling 
geven wij het 
woord aan twee 
van deze sterren 
om hen beter te 
leren kennen. 
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Een andere reden om een F-league op te rich-

ten was om het aantal balcontactmomenten 

per speler te verhogen. Richard legt uit: “ Met 

vier tegen vier kom je vaker aan de bal, leer 

je sneller en beter hoe je moet ingooien, wat 

een achterbal is en wat winnen en verliezen 

is. Dit alles vormt een goede voorbereiding op 

spelen in een F-team.” De invulling werd over-

genomen van Excelsior ‘31. Jeroen en Richard 

voerden het uit in de praktijk. “Het is begonnen 

met jongens die nu in de A-junioren voetbal-

len, zoals  Jorn Veldhuis, Jorn Wermink, Sven 

Lambers, Niels Uulders en Geoffrey Bolman”, 

somt Jeroen op. Destijds begon het met alleen 

partijtjes en waren er in het begin ongeveer 

tien spelers. Vrij amateuristisch volgens beide 

heren. Nu is het allemaal veel professioneler. 

Jeroen en Richard hebben de eerste twee jaar 

samengedaan. Hierna stopte Richard. Eerst 

kregen de spelers verschillende kleuren hesjes 

aan, later sponsorde Blokker Veneberg dikke 

truien. “Daarna werden teamnamen ingevoerd 

zoals Barcelona en HSV”, vertelt Jeroen. Op 

dit moment bestaan de teams uit verschillende 

landen en worden de shirts gesponsord door 

de supportersvereniging. Bij het indelen van de 

teams op zaterdag wordt wel een beetje geke-

ken naar kwaliteit en leeftijd. Jeroen en Richard 

zijn de F-league weer samen gaan begelei-

den toen hun kinderen Pim en Yaël vijf jaar 

waren. “Pim vond er niks aan”, vertelt Jeroen. 

“Misschien als ik leider werd dat hij het dan wel 

leuk vond.” Jeroen heeft Richard gevraagd. 

Helaas heeft het niet geholpen dat de twee 

kameraden de F-league leidden, want Pim 

is nu helemaal gestopt. Richard is met Yaël 

meegegaan en daarom nu gestopt als bege-

leider. Zijn dochter Aimee voetbalt nog wel in 

de F-league, met een aantal meisjes. Sinds 

twee jaar werkt de F-league op woensdag een 

circuittraining af. De oefenstof wordt aangereikt 

aan de trainers. Richard legt uit: “Een training 

bestaat uit vier keer een kwartier een oefening. 

Er wordt getraind op techniek en bijvoorbeeld 

afwerken. Elke week is er een ander thema en 

elke keer zijn er vier ‘trainers’ die bij een vaste 

oefening staan. 

Je ziet nu wel dat de tweedejaars F-spelers 

een brede basis hebben. En trainen in spel-

vorm vinden alle kinderen leuk!” Jeroen en 

Richard konden direct wel zien welke spelertjes 

talent hadden en vinden het interessant om te 

volgen hoe bepaalde spelers zich ontwikkelen 

door de jaren heen. Mocht uw zoon of dochter 

mee willen spelen in de F-league dan kan dit. 

Uw kind moet wel eerst aangemeld worden  

bij de secretaris. De eerste drie maanden 

zijn gratis en er is geen wachttijd. Elke eerste 

zaterdag van de maand is er een uitleg over 

het reilen en zeilen van de v.v. Den Ham en 

een rondleiding over het sportpark voor ouders 

van wie hun kind sinds kort in de F-league 

voetbalt. Voor kinderen is de F-league (interne 

competitie) een leuk begin van hun voetbal- 

carrière omdat ze spelenderwijs de basis  

van het voetbalspel leren. 

Jeroen en Richard: 
de eerste begeleiders 
van de succesvolle 
F-league

“Voor kinderen is 

de F-league een 

leuk begin van hun 

voetbalcarrière”

Elf jaar na de oprichting van de F-league is het tijd voor een terugblik met de eerste begeleiders: Jeroen de 
Groot en Richard Bosch. De aanwas van F-jes was in 2005 zo groot dat er gezocht moest worden naar een 
andere oplossing dan elke speler in te delen in een team. Tijdens de trainingscursus die op dat moment 
gehouden werd bij Excelsior ‘31 in Rijssen, zagen enkele Hammer deelnemers dat een F-league daar een 
groot succes was. Als één van de eerste clubs in de regio werd besloten om bij v.v. Den Ham ook een 
F-league op te richten. Op dat moment was Gert Nijmeijer jeugdcoördinator. Hij heeft Jeroen en Richard 
gevraagd om het geheel te begeleiden.
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Door Karin Kolkman



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.

www.oegematransport.nl
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Op zaterdag 11 juni 2016 was er op de Rohorst 
de traditionele familiedag. Vele honderden 
‘blauwwitters’ maakten van deze jaarlijkse 
afsluiter een topdag, zodat deze editie ook  
vetgedrukt in de geschiedenisboeken kan  
worden bijgeschreven.

Fam
ilie

dag



Den Ham
Ommerweg 5-5a
ma-vr 8-21 za 8-20

ACTIEF &
BETROKKEN

 
BIJ COOP DEN HAM 
SCOOR JE ALTIJD!

A4_Den_Ham_Goede_acties.indd   1 08/08/16   12:44
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Vriezendijk 38, Den Ham
(0546) 65 66 00
info@erikkuiper.nlBrochure aanvragen? www.erikkuiper.nl



www.schippertechniek.nl

Kevin’s on fire, your defense is terrified!
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t/m seizoen 2015 - 2016 

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 2015 - 2016

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. Tim Nijzink 280



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

ENTER VOORUIT
Opgericht: 06-09-1940 
Clubkleuren: Wit Zwart 
Accommodatie: 
Sportpark “de Werf”
Sportlaan 3
7468 GA ENTER
0547 - 38 16 63

DZC’68
Opgericht: 21-05-1968
Clubkleuren: Blauw Geel
Accommodatie: 
Sportpark “Zuid”
Sportweg 6
7008 GJ DOETINCHEM
0314 - 33 28 28

WVF
Opgericht: 01-06-1937
Clubkleuren: Blauw Wit 
Accommodatie: 
Sportpark “de Weide Steen”
Stinsweg 15
8042 GB ZWOLLE
038 - 421 17 08

BE QUICK’28
Opgericht: 22-11-1928
Clubkleuren: Rood Zwart
Accommodatie: 
Sportpark “Ceintuurbaan”
Ceintuurbaan 2 
8025 AA ZWOLLE
038 - 453 11 86

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

QUICK’20 (za.)
Opgericht: 01-07-2010
Clubkleuren: Wit Zwart
Accommodatie: 
Sportpark “Vondersweijde”
Primulastraat 15
7572 AS OLDENZAAL
0541 - 52 08 20

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

DZSV
Opgericht: 10-03-1956
Clubkleuren: Blauw Wit
Accommodatie: 
Sportpark “‘t Welinck”
Europastraat 4
7091 KC DINXPERLO
0315 - 65 36 74

OZC
Opgericht: 22-04-1959 
Clubkleuren: Geel Zwart 
Accommodatie: 
Sportpark “Westbroek”  
Sportlaan 2
7735 KX OMMEN  
0529 - 45 28 00

SPARTA E.
Opgericht: 21-04-1921 
Clubkleuren: Wit Zwart
Accommodatie: 
Sportpark “Schreurserve”
Kotkampweg 44
7531 AT ENSCHEDE
053 - 435 45 18

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 2016-2017
Periode 1
03 september  ZAC-Den Ham
10 september  Den Ham-DZC’68
17 september  Den Ham-DOS Kampen 
24 september  Enter Vooruit-Den Ham  

01 oktober  Den Ham-IJVV
08 oktober  DZSV-Den Ham
15 oktober  Den Ham-WVF
22 oktober  Beker / Inhaal / Vrij
29 oktober  Sparta E.-Den Ham

Periode 2
05 november  Den Ham-OZC
12 november  Quick’20 (za.)-Den Ham
19 november  Beker / Inhaal / Vrij
26 november  Den Ham-ASC’62

03 december  Den Ham-Hellendoorn
10 december  Be Quick’28-Den Ham
17 december  Beker / Inhaal / Vrij

07 januari  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
14 januari  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
21 januari  Beker / Inhaal / Vrij
28 januari  Den Ham-ZAC

04 februari  DZC’68-Den Ham
11 februari  DOS Kampen-Den Ham
18 februari  Den Ham-Enter Vooruit  
25 fabruari  Beker / Inhaal / Vrij

Periode 3
04 maart Beker / Inhaal / Vrij
11 maart OZC-Den Ham
18 maart Den Ham-DZSV 
25 maart IJVV-Den Ham

01 april Den Ham-Sparta E.
08 april WVF-Den Ham
15 april Beker / Inhaal / Vrij
22 april Den Ham-Quick’20 (za.)
29 april ASC’62-Den Ham 

06 mei Hellendoorn-Den Ham
13 mei Den Ham-Be Quick’28

Nacompetitie
20-05 - Nacompetitie (ev.)
23-05 - Nacompetitie (ev.)
30-05 - Nacompetitie (ev.)
03-06 - Nacompetitie (ev.)

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 klassekampioen,
 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.
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Laat u inspireren, test uw favoriete producten en profi teer van scherpe

prijzen op camera’s, objecti even en diverse accessoires. Kom naar

onze vesti ging in Den Ham of Turnhout of neem een kijkje in 

onze webshop: fotokonijnenberg.nl

Ontmoet Foto Konijnenberg!Ontmoet Foto Konijnenberg!
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