
Presentatiegids 
         seizoen 2008 - 2009

In deze uitgave o.a.:

          Kleinnijenhuis en Drost 
                     willen stappen zetten

     Een kunstgrasveld voor alle leden 

                     Dames 1 na kampioenschap: 
                      “Niemand kan meer om ons heen”

                                                          Fred Stoel, een echte meester  
            op het veld en het water(bed) 
 
Hugo krijgt zijn eigen toernooi

                                             Marcel Schuur, 
                                             man met een missie



Alle wegen leiden naar Den Ham...

www.stijlgenoten.nl

Een  n i euwe s t i j l !  He tze l fde  bedr i j f !

Vriezendijk 50, 7683 PL Den Ham   Tel. (0546) 67 13 90

2

De voorzitter
Joop Kleinnijenhuis: “Het wordt het tweede 
seizoen van hoofdtrainer Marcel Waaijer. 
Het eerste jaar was een gezamenlijk leerjaar, 
waarin een aantal dingen zijn aangepast in 
de selectie. Dit seizoen hopen we, door 
een nieuwe regeling met uitwisseling van 
spelers uit het tweede elftal, iedereen aan 
het voetballen te krijgen.

Ik denk dat de selectie sterker is geworden, 
dankzij de aanvulling van enkele jonge spelers. 
We gaan weer voor de bovenste plek, want 
daar hebben we de selectie voor. Je bent 
altijd afhankelijk van externe factoren zoals 
blessures, maar Den Ham 1 beschikt dit 
jaar over een gretige groep die een reële 
kans maakt op het kampioenschap. Ik wil 
niet te veel druk op de ploeg leggen, maar 
het is wel onze ambitie om een klasse 
hoger te spelen.

Verder wil ik nog kwijt dat ik blij ben met 
het nieuwe kunstgrasveld. Het is erg mooi 
geworden, waardoor er nu meer mogelijk-
heden zijn om te trainen.”

De jeugdvoorzitter
Ronny Drost: “De snelle groei bij de jeugd 
zet nog steeds door. Het komende seizoen 
starten wij met 26 jeugdelftallen waaronder 

maar liefst acht E-teams en zes F-teams. 
Verder bestaat de F-league al uit meer dan 
twintig spelertjes. Deze groei in combinatie 
met de nieuwe trainingsopzet bij de E- en 
F-pupillen moet in de nabije toekomst 
resulteren in het bereiken van een hoger 
niveau. 

Het komende seizoen worden weer een 
aantal stappen gezet om de kwaliteit te  
verbeteren. Allereerst gaan alle E-teams  
en laatstejaars F-ploegen in een groot aantal 
maanden twee keer in de week trainen. 
Ten tweede is afgelopen juni weer een 
viertal leden geslaagd voor de trainers-
cursus TC3-jeugd. Ten derde is door het 
verkrijgen van een kunstgrasveld het gebrek 
aan trainingsruimte opgelost en kan bijna 
ieder team twee keer in de week trainen. 
Tot slot is het realiseren van één technische 
commissie voor de gehele vereniging een 
belangrijke stap in de goede richting. 

Naast resultaat zijn plezier en gezelligheid 
ook belangrijke factoren binnen onze 
vereniging. Steeds meer ouders bezoeken 
de wedstrijden van hun kinderen en op 
zaterdagochtenden is het dan ook altijd een 
drukte van belang langs de lijn en/of in de 
sportkantine. Ook voor de kleine kinderen 
die nog niet op voetbal zitten is gezorgd; 
met ingang van dit seizoen staat er een geheel 
nieuw en goedgekeurd speeltoestel op ons 
sportpark. Al met al is de vv Den Ham een 
vereniging om trots op te zijn.”

De voorzitters

Een hogere trainingsintensiteit, een grote aanwas van nieuwe 

jeugdleden en een eerste elftal dat een selectie heeft voor de titel. 

Voorzitter Joop Kleinnijenhuis en jeugdvoorzitter Ronny Drost blikken 

vooruit op het nieuwe seizoen.

(door Ron Hemmink)

“We gaan weer voor 
de bovenste plek, 
daar hebben we 
de selectie voor”

Kleinnijenhuis en Drost 
          willen stappen zetten

“Het komende seizoen 
worden weer een aantal 
stappen gezet om de 
kwaliteit te verbeteren”

Nog wat laatste tips na de training van de leiders  
Michiel Soepenberg en Tim Nijzink aan de jongens van D1



“Ook dit jaar zullen er andere clubs zijn  
die voor de titel gaan, denk alleen maar 
aan de degradanten uit de 2e klasse; Vios 
Vaassen en Mariënberg.” Marcel Waaijer 
wijst er echter op dat we niet teveel  
met andere ploegen bezig moeten zijn. 
“We moeten vooral met ons zelf bezig zijn 
en dan werken aan de verbeterpunten.” 
Marcel Waaijer, de hoofdtrainer van  
Den Ham, weet het zeker, Den Ham  
gaat het komende seizoen wederom  
meedoen om de prijzen.

Als trainer wil Marcel vooral spelers beter 
maken. “Spelers beter maken voelt goed. 
Als je spelers in een paar seizoenen tactisch 
en technisch beter ziet worden, als je 
nieuwelingen in korte tijd ziet spelen als 
een ervaren speler, dan geeft dat een  
voldaan gevoel. Als je als trainer een club 
verlaat en spelers komen dan bij je om te 
vertellen dat ze veel van je geleerd hebben 
en genoten hebben, ongeacht het resultaat, 
dan heb je heel wat bereikt.  
Uiteindelijk wil je ze ook leren om te  
winnen, om resultaten te halen en daar 
hoort bij Den Ham promotie bij.”

Niet aanwaaien
Het afgelopen seizoen heeft Den Ham het 
hele seizoen bovenin meegedaan en de 
nacompetitie gehaald. Eigenlijk heel goed.
“Als je zo stelt, zou je inderdaad zeggen: 
niet slecht. Maar zo is het door de spelers 
en ook vele anderen binnen de vereniging 
niet beleefd. Ik ben er achter gekomen dat 
de verwachtingen binnen de club hoog zijn. 
Dat is niet onterecht, we hebben namelijk 
een goede selectie, maar het is niet altijd 
vanzelfsprekend dat je zomaar meedoet  
om het kampioenschap of promotie.  
Kijk bijvoorbeeld naar AZ het afgelopen 
seizoen in de eredivisie.  
Ik kan nu een oordeel geven over de voet-
balkwaliteiten van de spelers. Die is goed 
en toereikend om voor promotie mee te 
doen. Voor het komend seizoen is het zaak 
om met een fittere selectie te beginnen 
en de selectie gedurende het seizoen fit te 
houden. Iedereen zal zich er van bewust 
moeten zijn dat je niet zomaar promoveert, 
dat komt je niet aanwaaien. Daar moet je 
veel voor doen en sommigen ook veel  
voor laten. Daar gaan we aan werken”.

Team smeden
Als trainer wil Marcel Waaijer veel voor 
zijn groep betekenen. Hij wil de spelers 
een houvast geven om individueel beter 
te worden en om als team beter te 
functioneren. Gaandeweg probeert hij  
een team te smeden dat er altijd staat en 
voor elkaar door het vuur gaat. Daarbij 
mag het nodige plezier niet ontbreken,  
dat draagt ook bij aan de samenhorigheid 
en het ontstaan van een echte groep.  
“Als trainer, assistent-trainer en de rest  
van de begeleiding, probeer je dat proces  
te sturen en te bewaken.”

Eigenlijk heeft hij al vele functies binnen  
vv Den Ham bekleed. Speler, jeugdbestuurs-
lid, scheidsrechter... In dat opzicht hebben 
we te maken met een echte clubman.
“Daar ik geheel onverwacht voor deze 
functie werd gevraagd en geen ervaring 
als voetbaltrainer had, rolde ik er geheel 
blanco in. Daarom was het in het begin wel 
even wennen,” vertelt Leo Soepenberg.
Praatpaal voor de spelers als groep, maar 
ook individueel en klankbord voor de trai-
ner. Als assistent-trainer wil Soepenberg 
zijn steentje bijdragen aan de prestaties 
en het voetbalklimaat bij het eerste elftal. 
Hoewel hij geen ambitie heeft als trainer 

denkt hij dat hij met zijn ervaring wel 
degelijk iets voor de Hammer spelers kan 
betekenen.

Leper en slimmer
Soepenberg vindt dat de spelersgroep goed 
in elkaar zit en het was voor hem dan ook 
geen probleem zich daar bij te voegen. 
Toch denkt hij dat deze spelers nog beter 
kunnen worden. Het komende seizoen 
denkt hij dat de prestaties verbeterd kun-
nen worden, te meer daar het een jonge 
spelersgroep betreft en ze allemaal weer 
een jaar meer ervaring hebben opgedaan.
“Deze groep groeit door en dit kan dan 

alleen maar leiden tot een promotie naar 
de twede klasse”, weet Soepenberg zeker.
Omdat te bereiken zal bij de spelers zelf 
de mentale weerbaarheid groter moeten 
worden, incasseringsvermogen moet wor-
den getoond en een winnaarsmentaliteit aan 
de dag moet worden gelegd.
Met zijn ervaring als oud-speler wil hij 
trachten dit op de spelersgroep over te 
brengen. “Voor komend seizoen wil ik me 
wat meer laten gelden en ook verbaal wat 
meer aanwezig zijn”, aldus Soepenberg.  

“We moeten stabieler en evenwichtiger 
worden, zodat we ook een 1-0 voorsprong 
kunnen vast houden. Om dat te bereiken 
moeten we in bepaalde situaties leper en 
slimmer worden.”
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Marcel Waaijer (rechts) met assistent-trainer Leo Soepenberg

(door Frank Stolte)

Hij is rustig en heeft ervaring, speelde heel lang in het eerste  

en weet eigenlijk meestal wel waarom het goed of fout gaat:  

Leo Soepenberg, de assistent-trainer die straks voor het tweede  

seizoen in de technische staf van het eerste elftal is opgenomen. 

Leo Soepenberg: 3

“Den Ham moet stabieler 
  en evenwichtiger worden”

 
   “Ik wil spelers 
     beter maken”

Marcel Waaijer:  

Marcel Waaijer - hoofdtrainer van Den Ham - weet het zeker, 

Den Ham gaat het komende seizoen wederom meedoen om 

promotie, want “We hebben er de ploeg voor.”

De hoofdtrainer en zijn assistent

“Voor het komend  
  seizoen is het zaak  
  om met een fittere   
  selectie te beginnen  
  en deze fit te houden”

“Deze groep groeit door en dat kan  
alleen maar leiden tot een promotie”



Bestuurslid Jan Bosch: “Als besturen van de 
voetbalclubs zijn we twee jaar bezig met dit 
project. Daar zit vooraf al een groot stuk 
zelfarbeid. Een drietal zaken hebben we als 
gemeentelijke clubs uit de offerte gehaald 

om zelf te verzorgen. Dit alles om de  
financiële lasten voor de club te vermin-
deren. Dat zijn het afgraven en afbreken 
van het oude veld, het aanleggen van het 
nieuwe voetpad rondom het veld en het 
laten plaatsen van de nieuwe veldinrichting 
zoals omheining, doelen en dug-outs. Een 
nieuw kunstgrasveld gaat voor de voetbal-
vereniging Den Ham nogal het nodige bete-
kenen. Allereerst wordt het sportcomplex 
De Rohorst verfraaid. Ten tweede worden 
de trainingsmogelijkheden voor de leden 
aanzienlijk verruimd. Tenslotte krijgt de  
vv Den Ham er een mooi veld bij voor 
het spelen van lichtwedstrijden waarbij 
haast onder alle weersomstandigheden kan 
worden gespeeld, en op het veld wordt  
een tweetal pupillenvelden gerealiseerd  
met vaste doelen en ballenvangers, zodat 
het veld ook voor de jongste leden van 
onze club een aanwinst zal zijn. 

Bijna echt gras
De mat van het nieuwe kunstgrasveld 
bestaat uit een vezel die dicht in de buurt 
komt van echt gras. Voor het gebruik van 
het nieuwe veld heeft de Technische 
Commissie reeds een voorstel gemaakt  
met betrekking tot de trainingstijden etc. 
Het doel is daarbij om op elke woensdag-
avond aan een team, of twee pupillenteams, 
de mogelijkheid te geven tot het spelen van 
een wedstrijd met kunstlicht. Daarnaast 
zullen de trainingen van de diverse groepen 
worden verdeeld over zowel het oude gras-
trainingsveld als het nieuwe kunstgrasveld, 
waarbij het vaak zo zal zijn dat van de twee 
trainingen per groep er één op het kunst-
gras zal zijn, en één op het trainingsveld. 

Geen kauwgom
Het gebruik van kauwgom op het nieuwe 
kunstgrasveld is uit den boze. Zodra dit 

Bestuurslid Jan Bosch:    
 “Kunstgrasveld    
     voor alle leden”

(door Frank Stolte)

Zelfarbeid is het toverwoord 

bij de realisatie van het nieuwe 

kunstgrasveld. Zelfarbeid door 

de bestuursleden van de voetbal-

clubs in Twenterand. Zelfarbeid 

door de leden bij de aanleg van 

het nieuwe kunstgrasveld. 

De mat van het nieuwe kunstgrasveld  

bestaat uit een vezel die dicht  

in de buurt komt van echt gras
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wordt uitgespuugd op de kunstgrasmat 
ontstaat er een verkleving van de vezels 
die alleen maar met de blote handen is te 
verwijderen en dat is voor niemand een 
pretje. Bij de totstandkoming was er een 
sterke saamhorigheid onder voetbalclubs 
in Twenterand. Wat uiteindelijk toch een 
groot voordeel is gebleken. Het voordeel 
heeft meerdere kanten. De besturen van de 
clubs zijn al bijna twee jaar bezig om deze 
velden gerealiseerd te krijgen. “Daarbij mag 
er best ook een pluim naar de gemeente 
Twenterand die één en ander mogelijk heeft 
gemaakt, maar ook de clubs inspraak heeft 
gegeven in het hele aanbestedingstraject. 
Ook de rol van het ‘platform buitensport’ 
mag hierbij worden genoemd. We krijgen 
straks allemaal hetzelfde veld voor dezelfde 
kosten. Daarnaast zijn de contacten tussen 
de clubs binnen de gemeente Twenterand 
verbeterd”, besluit Bosch.
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Kunstgras in 5 stappen
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Een beetje trots zijn ze wel. Eindelijk kampi-
oen. Ze hebben het toch maar mooi geflikt. 
Hillona Dubbelhuis (27), Anne-Beth Boers 
(16), Judith Samsen (26), drie dames uit  
het team dat dit jaar in de tweede klasse 
gaat uitkomen. 
Wat opvalt is het leeftijdsverschil tussen 
de meiden. ‘Jonkie’ Anne-Beth: “Eerst  
vond ik het wel een beetje spannend dat  
ik in het team kwam. Ik wist dat die meiden 
een hechte groep vormden, dus je weet 
nooit hoe ze dan reageren.” Maar die  
spanning was niet nodig. “Ze horen er  
echt gewoon helemaal bij,” vertelt Hillona. 
“Het leeftijdsverschil doet niks af aan  

de teamband.”
En dat die band sterk is, valt niet te betwisten. 
Naast het samen voetballen, zijn de meiden 
ook buiten de voetbal veel bij elkaar. Judith: 
“We hebben met het team een kalender 
gemaakt met foto’s en zijn weekendjes 
weggeweest. We zijn echt vriendinnen van 
elkaar. En als er geen feest is, dan maken 
we wel een feestje!” Over het hoogtepunt 
van afgelopen seizoen, zijn de dames het 
eens. Het kampioensfeest was absoluut 
de verdiende kers op de taart. Vol vertrou-
wen gaan de meiden het komende seizoen 
tegemoet. Anne-Beth: “Ik denk wel dat het 
een stuk moeilijker gaat worden, maar ons 

doel is om in de tweede klasse te blijven.”  
Dat beamen de andere meiden. Verbeter-
punten zijn er nog wel. Hillona: “Rust aan 
de bal. Dat kan nog beter, maar daar gaan 
we zeker aan werken. Ons sterke punt 
is absoluut onze band als team. Als één 
iemand haar dag niet heeft, springt de 
ander daarvoor in.” De kans is klein dat 
er volgend jaar weer een kampioensfeest 
komt, denken de meiden. Maar wie weet. 
Judith: “De andere teams weten niet hoe 
wij voetballen, dus misschien werkt dat 
in ons voordeel.” Volgens Hillona is één 
ding wel zeker na het afgelopen seizoen: 
“Niemand kan meer om ons heen.” 

   
“Niemand kan meer 
  om ons heen”

TAAL SPREKEN
Als 2e elftal-trainer wil hij vooral spelers 
beter maken. Zorgen dat sommige spelers 
niet te druk aan de bal zijn en dat sommige 
spelers op een andere plek beter tot hun 
recht komen. Op tactisch gebied is er nog 
genoeg werk te verrichten.

Als trainer van het tweede heeft hij een 
sleutelpositie voor het opleiden van jonge 
spelers. In het verleden heeft Kolthof  
verschillende jeugdelftallen en tweede 
elftallen getraind. Dat betekent ook dat 
je de jongere spelers erbij moet betrek-
ken. “Ik wil vooral de taal van de jongeren 
spreken. Als zij willen leren is dat positief.” 
Het komende seizoen wil Kolthof met het 
tweede elftal zo hoog mogelijk eindigen, 
bijv. bij de eerste drie. In de tweede plaats 
moet de sfeer goed zijn. En tenslotte  
moeten de spelers ten allen tijde voor  
elkaar willen gaan.

LUISTEREN
Kolthof heeft gevoetbald bij DES Nijver- 
dal, van hoog tot laag. Als trainer heeft  
hij diverse clubs getraind, zoals DES,  
Sportclub Daarle, Holten, sv Rietmolen,

 

Lemelerveld, De Zweef, Haarle en Lettele.
Daarbij heeft hij zowel eerste, tweede als 
A1 elftallen getraind. Als trainer voor het 
tweede elftal wil hij vooral veel voor de 
groep betekenen. Gebruik maken van de 
rust die hij uitstraalt, de ervaring die hij 
heeft. “Niet als een dictator rondlopen, 
luisteren wat er in de groep leeft. Eerlijk 
zijn en goede afspraken maken”, besluit hij.
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Dames 1

Hij is als trainer van het tweede  

elftal nieuw bij vv Den Ham. 

Wim Kolthof, verkoopadviseur 

bij Bos Kantoorsynergie. Twee 

getrouwde dochters, vier klein-

kinderen en 37 jaar getrouwd. 

“Den Ham is een mooie vereni-

ging, ambitieus. Met het tweede 

verwacht ik minimaal een periode-

titel te halen. De groep is wat  

veranderd. Dat hoeft niet ver-

keerd te zijn. Misschien is er iets 

langer tijd nodig om het in elkaar 

te laten passen.”

De afgelopen seizoenen lukte het telkens nét niet, maar dit jaar is het 

de meiden dan toch gelukt. Volgend jaar speelt Dames 1 in de tweede 

klasse. Wat is het geheim? Waarom lukte het dit jaar wel? Judith 

Samsen: “We zijn een ontzettend hecht team, dat is onze kracht.”

Trainer Wim Kolthof 
        wil duidelijke 
        afspraken maken

“Ons doel is om in 
 de tweede klasse te blijven”

“Ik wil vooral de taal 

van de jongeren  

spreken, als zij willen 

leren is dat positief”

(door Frank Stolte)

Hillona, Anne-Beth en Judith van Dames 1

(door Anouk Mannessen)

Het zal veel Hammenaren niet ontgaan zijn: op 26 april jl. trokken 
de meiden uitgelaten met de huifkar als kampioen door het dorp



(door Jan J.D. Lindenhovius)

Marten Willems (1952 – Almelo) 

bracht zijn jeugd door in het 

naburige Beerzerveld. “Als voet-

baller stelde ik niet veel voor. Ik 

kwam niet verder dan Mariënberg 

2”, aldus Marten. Toch bleef zijn 

hart uitgaan naar het spelletje. 

Toen hij na zijn huwelijk in Sibculo ging 
wonen en zijn echtgenote secretaris werd 
van de plaatselijke trots, SVV’56, kreeg 
hij van haar het beslissende duwtje in de 
rug om een opleiding tot sportmasseur 
te volgen. Naast zijn drukke werkzaam-
heden als leraar Houtbewerking in het 
Praktijkonderwijs was de studie voor hem 
een welkome afwisseling. Bovendien bleek 

na enige tijd, dat hij ‘het in zijn vingers had’ 
en dat was voor hem het sein om twee 
van zijn hobby’s te combineren. Zo werd 
hij verzorger bij SC Lutten (vier jaar), 
en nadien bij Kloosterhaar (zeven jaar). 
Vervolgens toog hij ‘Rohorstwaarts’, alwaar 
hij nu al aan zijn vierde seizoen begint.  
In zijn ‘massagehol’ houdt hij zich voorna-
melijk bezig met de hoofdselectie, waarbij 
zijn belangrijkste taken tapen, masseren 
en blessurebehandelingen omvatten. Dat 
wil echter niet zeggen, dat anderen geen 
beroep op hem kunnen doen! Momenteel 
volgt hij, omdat hij volgens eigen zeg-
gen nog niet uitgestudeerd is, de cursus 
‘Blessurepreventie in de sport’. Willems  
is twee avonden en het grootste deel  
van de zaterdag met, zoals hij zelf zegt,  
‘zijn cluppie’ in de weer. 
De omgang met ‘de jongens’ vindt hij, 
docent als hij nu eenmaal is, een van de 
mooiste onderdelen van zijn verzorgers-
baan. Hij is zeer te spreken over de 
verstandhouding met de trainersstaf. 
“Bij blessures heb ik het laatste woord. 
Daarover hebben we harde afspraken 
gemaakt”, zo legt hij uit. Wat de sportbles-
sures betreft, wil hij nog wel kwijt, dat 

zijns inziens vandaag de dag veel blessures 
te herleiden zijn tot verkeerd gebruik van 
buik- en rugspieren. “Rompspiertraining 
vind ik in dat opzicht een onderschat 
onderdeel van de training”, vertelt hij. 
De nieuwe ‘modeblessure’ aan de ham-
strings is volgens hem ontstaan, doordat 
het voetbal veel explosiever geworden is. 
Willems is tenslotte erg content met het 
feit dat het bestuur hem heel erg vrij laat 
en soepel is bij de aanschaf van materialen. 
‘Den Ham is een fantastische vereniging en 

hoort eigenlijk op een hoger plan te spelen. 
Het eerste elftal is een echt homogeen 
geheel, maar de knokkersmentaliteit zou 
nog beter kunnen!’, laat hij als uitsmijter 
terloops weten. O ja, voordat we het ver-
geten, op elke donderdagavond vertrekt  
hij rond acht uur van De Rohorst voor  
het uitoefenen van nóg een hobby! Bij 
de plaatselijke zangvereniging wil hij op 
die avond graag zijn stem laten horen…! 
Marten Willems is een drukbezet baasje!

Als belangrijkste doelstelling wil Brakert 
samen met de andere leden van de TC 
een verbetering van de samenwerking 
tussen de TC-jeugd en de TC-senioren. 
De TC heeft de huidige structuur 
geanalyseerd en heeft inmiddels een 
voorstel liggen ter verbetering. 
“Een tweede punt is het verbeteren van de 
communicatie binnen de vv Den Ham. 
Zoals binnen elke organisatie, is commu-
nicatie essentieel voor de effectiviteit en 
‘efficiency’ van deze organisatie. 
Binnen de vv Den Ham kan nog een 
grote stap voorwaarts worden gemaakt,” 
meent Brakert.
Hij verwacht een druk seizoen, waarbij 
vooral de nadruk zal komen te liggen op 
het integreren van het kunstgrasveld in 
zowel de trainingen als de wedstrijden. 
Bovendien wil hij veel energie steken in een 
betere afstemming tussen de jeugdopleiding 
en de prestatie-elftallen bij de senioren.

Mentaliteit verbeteren
De verwachting van het komende seizoen 
heeft de TC inmiddels opgezet in doel-
stellingen/opdrachten aan de verschillende 
prestatie-elftallen. 
Een tipje van de sluier wil Brakert al vast 
oplichten: “Voor ons eerste elftal telt  
alleen het kampioenschap. Daar is zijn ze  
- en eigenlijk heel de vereniging - hard  
aan toe na al die jaren van ‘net niet’’ in  
de nacompetitie.”

Binnen de vereniging is de zogenaamde 
voetbal-TIC (Techniek, Inzicht en 
Communicatie) in ruim voldoende mate 
aanwezig. De vv Den Ham beschikt op 
dat gebied over voldoende kwaliteit.
Naar de mening van Erik Brakert dienen 
echter de aspecten mentaliteit en fysiek 
uithoudingsvermogen verbeterd te worden. 
Dit kan alleen door de onderlinge 
concurrentie binnen de verschillende 
selecties te vergroten. Daar ligt het 
zwaartepunt van de TC. 

Voetbalcultuur
Op dit moment zijn de leden van TC 
bezig met een herstructurering van de 
TC vv Den Ham. De ideeën moeten nog 
worden goedgekeurd door het hoofd-
bestuur. De TC zal aan het begin van het 
nieuwe seizoen de uiteindelijke gekozen 
structuur bekend maken. De belangrijkste 
opdracht vanuit het hoofdbestuur aan  
de TC is volgens Brakert het opzetten en 
bewaken van een juiste voetbalcultuur en 
voetbalstructuur binnen de vv Den Ham. 
Uit deze opdracht kunnen verschillende 
taken en verantwoordelijkheden worden 
geformuleerd (o.a. bewaken jeugd- 
opleiding, begeleiden van jeugdtrai-
ners, etc).
Zoals gezegd is de TC bezig 
met de structuuraanpassingen. 
Echter, ook de cultuur 
dient enigszins aange-
past te worden. 
“Pas dan heeft het 
kans van slagen,” 
besluit hij.

TC-Lid Erik Brakert 
wil stap voorwaarts maken
(door Frank Stolte)

De sportmasseur

98

Marten Willems
heeft ‘het’ 

in de vingers

Hij speelde zelf in het eerste elftal, was damestrainer, jeugdtrainer 

en wordt nu lid van de Technische Commissie van de prestatiesector. 

Voor Erik Brakert wordt dit het eerste seizoen als lid van de TC.

“Veel blessures zijn te 

herleiden tot verkeerd gebruik 

van buik- en rugspieren”

“Voor ons eerste elftal telt  

alleen het kampioenschap.  

Daar zijn ze - en eigenlijk heel 

de vereniging - hard aan toe  

na al die jaren van net niet in  

de nacompetitie”



ASC ‘62
Opgericht: 
01-05-1962
Tenue: 
Shirt: Wit
broek: Blauw
kousen: Blauw
Accommodatie: 
Gerner (Dalfsen)
Haersolteweg 10 
7722 SE DALFSEN
0529-435424

Avereest
Opgericht: 
20-04-1993 
Tenue: 
shirt: Rood/Wit
broek: Wit
kousen: Wit 
Accommodatie: 
De Balk (Balkbrug)
Hoogeveenseweg 32 
7707 CH BALKBRUG
0523-657418

Bergentheim 
Opgericht: 
22-08-1944 
Tenue: 
shirt: Groen
broek: Wit
kousen: Groen met witte boord
Accommodatie: 
Moscou (Bergentheim)
Sportlaan 7 
7691 BJ BERGENTHEIM
0523-231535

CSV´28
Opgericht: 
07-05-1928 
Tenue: 
shirt: Oranje
broek: Wit
kousen: Blauw
Accommodatie: 
Sportpark De Verbinding (Zwolle)
Sportlaan 4 
8044 PG ZWOLLE
038-4531633

De tegenstanders 
van het eerste team van Den Ham

Gramsbergen
Opgericht: 
1-09-1945 
Tenue: 
shirt: Groen/Wit
broek: Zwart
kousen: Groen met witte boord
Accommodatie: 
‘t Hoge Holt
‘t Hoge Holt 17
7783 BH Gramsbergen
0524-561792

HTC
Opgericht: 
27-06-1947 
Tenue: 
shirt: Wit met blauw manchet
broek: Blauw
kousen: Blauw
Accommodatie: 
Pelikaan (Zwolle)
Brinkhoekweg 198 
8034 PC ZWOLLE
038-4533086 

KHC
Opgericht: 
14-06-1914 
Tenue: 
shirt: Wit/Blauw gestreept
broek: Wit
kousen: Blauw
Accommodatie: 
De Venen (Kampen)
Venedijk Noord 1 
8265 VX KAMPEN
038-3312006

Marienberg
Opgericht: 
15-08-1945
Tenue: 
Shirt: Rood
broek: Zwart
kousen: Rood/zwart
Accommodatie: 
Westerpark (Beerzerveld)
Westerweg 8 A
7685 PK BEERZERVELD
0523-251600

SCD ‘83
Opgericht: 
11-05-1983
Tenue: 
Shirt: Geel
broek: Blauw
kousen: Blauw
Accommodatie: 
De Boekweit (Dedemsvaart)
Sportlaan 13 
7701 VP DEDEMSVAART
0523-613034

VIOS V.
Opgericht: 
24-05-1935
Tenue: 
Shirt: Geel
broek: Zwart
kousen: Zwart
Accommodatie: 
De Kouwenaar (Vaassen)
Woestijnweg 67 
8172 CN VAASSEN
0578-573156

IJVV
Opgericht: 
03-07-1945 
Tenue: 
shirt: Rood-wit gestreept
broek: Wit
kousen: Rood
Accommodatie: 
Den Uithoek
Bergweg 10D
8271 CD IJsselmuiden
038-3315877

WZC Wapenveld
Opgericht: 
26-08-1947 
Tenue: 
shirt: Wit
broek: Blauw
kousen: Blauw
Accommodatie: 
Monnikenbos (Wapenveld)
Zandbergen 4 
8191 NA WAPENVELD
038-4478200

Adressen

Als thuisbasis fungeert het sportpark 
De Rohorst te Den Ham. Op dit sportpark 
heeft de vereniging de beschikking over een 
fraai clubhuis hetgeen door de leden en 

supporters in eigen beheer is gerealiseerd.  
Het complex omvat verder een drietal  
velden, een kunstgrasveld, pupillenveld en  
trainingsveld. 

De vereniging ontstond in 1946 als onder-
deel van de sv Den Ham ‘45.  Het eerste 
team speelt dit jaar in de derde klasse 
KNVB.  Ook de overige prestatieteams van 
de vereniging spelen op een redelijk niveau.  
De vereniging richt zijn blik nadrukkelijk 
naar de toekomst. 
De voetbalvereniging Den Ham wil de club 
zijn waar de jeugd van Den Ham zich sportief 
en sociaal kan ontwikkelen. Met behulp  
van vele vrijwilligers en ondersteund door 
een opnieuw vastgesteld jeugdplan, wordt 
getracht hieraan gestalte te geven. 
Met de steun van ook voor onze vereniging 
onmisbare sponsoren, waarbij we met  
name de hoofdsponsorgroep Starselect  
Den Ham noemen, onze kledingsponsor 
Beltona Sportswear en de leden van onze 
sponsorclub het HOC, proberen we ook  
in het komend seizoen onze doelstellingen 
te realiseren.

De accommodatie

De voetbalvereniging Den Ham is de grootste sportvereniging van het 

dorp, met ruim 650 leden. De vereniging neemt met een negental  

seniorenteams deel aan de competitie, alsmede twee damesteams, 

acht juniorenteams, zeventien pupillenteams en een meisjesteam. 

Sinds enkele jaren spelen de allerjongsten hun helden na in de F-league.
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Veld 4 (kunstgras)

Veld 3

Veld 2

Trainingsveld

A B
C D

Veld 1

Tribune

Veld 5

Kleedkamers

Kantine

Kleedkamers

19 2

3 4

Kleedkamers

6 8

5 7

Sportcomplex De Rohorst 
Rohorst 1a, 7683 PE Den Ham
Tel. 0546 - 671666
Secretariaat van v.v Den Ham: 
Postbus 55, 7683 ZH Den Ham  
Tel. 0546 - 672822
Internet: www.vvdenham.nl

Langs de lijn bij veld twee, een plek waar veel leden even bij elkaar 
komen: beetje bijkletsen, beetje voetbal kijken... Hier v.l.n.r. Joost Kunst, 
Kevin Ruiterkamp. Michel Kamphuis en Koos Hallink



Het was voor Fred Stoel meteen liefde op 
het eerste gezicht toen hij in 2002 naar het 
verre Oosten trok. Hij streek neer in het 
prachtige ‘BEERze’ en genoot van de rust 
en mooie natuur. Hij kon kiezen uit diverse 
clubs, edoch op zijn bruiloft werd hij  
voor 200 straatklinkers omgekocht door 
Erald Ekkelkamp. Hij begon als leider van 
B2 en haalde zijn eigen kicks voor het 
zevende weer uit de wilgen. Al vrij snel 
daarna pakte hij de scheidsrechtersfluit 
ter hand en zo zijn de zaterdagen van het 
‘voetbaldier’ mooi ingevuld.
Twee jaar geleden is Stoel met zijn vrouw 
Herma (inmiddels in verwachting van een 
drieling!) en hun tweeling (Milan en Mike) 
aan de Bossinkkamp komen wonen. Zijn 
levensmotto is: “Een dag niet gelachen, is 
een dag niet geleefd.” 
Hij wordt door zijn leerlingen als volgt 
getypeerd: “Meneer Stoel is een meester in 
het verstoren van zijn eigen les.” Dit zie je 
gelukkig in zijn fluiten niet weer terug. Als 
arbiter is hij een duidelijke persoonlijkheid 
met een aantal kernzaken. 

Stoel: “Ik hou van wederzijds respect, een 
goede sfeer en je dient hetzelfde belang 
te hebben.” Hij fluit zo veel mogelijk in 
de geest van de wedstrijd en zijn streven 
is vooral na die tijd een goed gevoel over 
te houden. “Het mooiste is natuurlijk dat 
je onder een genot van een consumptie 
dit ‘fijne gevoel’ met iedereen kunt delen.” 
De wedstrijd Den Ham A1 – Dalfsen A1 
scoorde wat dat betreft een tien met 
een griffel.

De 33-jarige snelheidsmaniak ervaart dat 
het niet altijd feest is. Hij weet maar al 
te goed dat het spelletje verstoord kan 
worden door een aantal negatieve dingen. 
Hij constateert dikwijls: niet eerlijk vlaggen, 
gemene overtredingen en verkeerde 
mondigheid. Met deze mindere aspecten 
kan hij gelukkig goed omgaan, waarbij zijn 
pedagogische achtergrond hem goed van 
pas komt. Stoel: “Een scheidsrechter moet 
neutraal en autoritair zijn.”

De zelfverzekerde Stoel is zeker van mening 
dat het eigen scheidsrechterskorps een 
dikke voldoende scoort. De robuuste spits 
ziet daarentegen als voetballer helaas nog 
bij sommige clubs ouderwetse thuisfluiters. 
Fred zit graag op de praatstoel en schuift 
zijn mening niet onder stoelen of banken. 
Voor al zijn kinderen heeft hij vanaf volgend 
jaar wel een heel groot bankstel nodig. 
De laatste maanden schiet zijn eigen 
lichaamsgewicht gelukkig als een komeet 
naar beneden, maar als scheidsrechter wil 
hij zeker nog eens fluitend hogerop.

(door Koos Hallink)
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Tegenstanders/nieuwe bezoekers kijken 
meestal hun ogen uit: wat een ruime 
kantine. Ze zijn nog niet van deze verbazing 
bekomen of worden verrast door de 
vooroorlogse koffieprijs. Het moge 
duidelijk zijn dat vooral op de zaterdagen 
grote mensenmassa’s het clubhuis bevolken. 
Koffie en bier zijn dan bijna niet aan te 
slepen. Ook op andere hoogtijdagen is het 
lekker druk. Tijdens de kaartavonden, de 
nieuwjaarsreceptie, de algemene leden-
vergadering, de familiedag, de après-ski 
party, de vrijwilligersavond, de midwinter-
loop, het buurtvoetbal en de feestavonden 
van diverse elftallen draait de bar overuren. 
Het clubhuis is nog steeds in ontwikkeling. 
Met de grote tv’s, de nieuwe geluidsin-
stallatie, statafels, een heuse stamtafel en 
een prachtige fotogalerij krijgt het nog 
meer allure. In de kantine zijn zo’n veer-
tig mensen voor en achter de schermen 
werkzaam. Bij het personeel treffen we een 
viertal jonge medewerkers aan. Marthijn 
Binnenmars, Niek Bosch, Jan Willem Kuiper 
en Robert Schutte vermaken zich opper-
best achter de bar. Dit kwartet verzorgt op 
diverse dagdelen in de week de gasten van 
de nodige consumpties. Marthijn is daarbij 
de echte regelneef, hij roostert het personeel 

in en bewaakt de poort. Binnenkort wordt 
hij verantwoordelijk voor de inkopen. 
“Mijn favoriete broodje gezond zal er dan 
zeker wel komen”, zegt de student CE. 
De bouwvakman rOBERt is door 
‘tante Jenny’ gestrikt. Deze jongerenwerker 
geniet van de mensen, zijn voetballende 
maten en houdt zaterdags wel van een 
‘bettie zeur’n’. De afgestudeerde ‘onder-
nemer’ Niek vermaakt zich prima op de 
woensdagen. “Lekker met A1 en de vaste 
bargast John B. voetbal kijken.” De donder-
dagavond vinden ze unaniem de mooiste 
avond, maar voordat je alle kaarters 
de deur uit hebt... “Als ’s nachts het alarm 
weer eens afgaat,  dan weten een aantal 
bestuurders wel weer hoe laat het 
geworden is.”, aldus het lachende 
kwartet feestbeesten.
Tot slot geeft de commerciële econoom 
in opleiding Jan Willem aan dat je kantine-
werk kunt doen als je tijd over hebt en 
je moet zeker van gezelligheid houden. 
Met deze wijze woorden kunnen ze 
allemaal instemmen, want de vier 
commerciële kantineboys zijn echte 
fuifnummers aanbeide kanten van de bar.

Gezellig! Het clubhuis is al jaren het ‘bruisend centrum’ van de 

Rohorst. Met name zaterdags weten vele honderden personen het 

gezellig onderkomen te vinden. Het is een mooi gezicht dat een aantal 

vrolijke voetballers diverse kantinewerkzaamheden uitvoert. 

Fuifnummers 
aan beide kanten 

van de bar

Fred Stoel meester op het 
veld en het water(bed)

“Een scheidsrechter moet 

  neutraal en autoritair zijn”4 Commerciële
kantineboys
(door Koos Hallink)

Praatshow!  Zijn eerste lustrum als ‘Den Hammer’ heeft hij al gevierd. Zo als het nu lijkt, 

zullen daar nog diverse jubilea bijkomen. Deze oud-inwoner van Hasselt heeft blijkbaar 

nergens een ‘inburgeringscursus’ nodig. De spraakwaterval met zijn superbrede oriëntatie, 

betrokkenheid, gedrevenheid en kennis van zaken past zich overal moeiteloos aan.

V.l.n.r. Robert Schutte, Niek Bosch,  
Marthijn Binnenmars en Jan Willem Kuiper

In de boot met het zevende. V.l.n.r. Jan Weideman, 
Alex Schuurman, Jonathan Wetering en Fred Stoel
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A-Selectie  
v.v. Den Ha m seizoen 2008-2009

Bovenste rij v.l.n.r.: Jeroen de Groot, John Brakert, Jan Demmers (keepertrainer), Roelof Nijzink (assistent-scheidsrechter), Marten Willems (verzorger), 
Wim Lindenhovius (materiaalman), Tim Nijzink. Middelste rij: Johnny Shabo, Arnold Poortman, Sander Zwiers, Tommie Dam, Dennis Bosch (elftalleider), 

Leo Soepenberg (assistent-trainer), Gerdo Kuiper, Wijnand Meijer, Michel Smit, Gerjan Blekkenhorst. Onderste rij: Niels Bouwhuis, Gert Nijmeijer,  
Robin Bergins, William Jacobs, Marcel Waaijer (trainer), Jurgen Bosma, Gerben Mooibroek, Gerard Kottier, Rogier Kolkman.   

, . 



Wim Lindenhovius 
Materiaalman

Marten Willems
Verzorger

Leo Soepenberg
Assistent-trainer

Jan Demmers
Keepertrainer

Roelof Nijzink
Assistent-  
scheidsrechter

Marcel Waaijer
Trainer

Dennis Bosch
Elftalleider

Begeleiding met A- selectie

Niels Bouwhuis, 21 jaar
Middenvelder
4e seizoen

Gert Nijmeijer, 25 jaar
Middenvelder
8e seizoen

Arnold Poortman, 22 jaar 
Aanvaller
3e seizoen

Jurgen Bosma, 22 jaar
Keeper
4e seizoen

Michel Smit, 31 jaar
Middenvelder
7e seizoen

John Brakert, 27 jaar
Middenvelder
10e seizoen

Jeroen de Groot, 28 jaar
Verdediger
11e seizoen

Gerben Mooibroek, 19 jaar 
Aanvaller
1e seizoen

William Jacobs, 24 jaar
Keeper
4e seizoen

Johnny Shabo, 20 jaar
Verdediger
2e seizoen

Wijnand Meijer, 21 jaar
Middenvelder
4e seizoen

Rogier Kolkman, 19 jaar
Middenvelder
1e seizoen

Gerard Kottier, 20 jaar
Verdediger
1e seizoen

Robin Bergins, 29 jaar
Aanvaller
5e seizoen

Sander Zwiers, 31 jaar
Verdediger
2e seizoen

Tim Nijzink, 23 jaar
Aanvaller
7e seizoen
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Gerdo Kuiper, 24 jaar
Aanvaller
8e seizoen

Gerjan Blekkenhorst, 20 jaar
Aanvaller
3e seizoen

Het was ergens in het voorjaar. Den Ham 
E1, het team van de leiders Erik Bosch, 
Mathijs Schooten en Hugo Venebrugge, 
speelde uit bij Bergentheim E1. Beide ploegen 
streden in een rechtstreeks duel om de 
titel. Bergentheim won. Geen kampioen-
schap dus voor Den Ham, ook geen fraaie 
bokaal, en ook geen feestje bij terugkomst 
in de kantine. 

Maar voor Hugo voelde die dag als een 
overwinning, zoals elke dag dat hij op  
De Rohorst kon zijn als een overwinning 
voelde. Voetbal was zijn lust en zijn leven, 
De Rohorst zijn uitvalsbasis om voor even 
zijn zorgen te vergeten. 

In zijn jeugd was Hugo een gedreven keeper. 
Hij schopte het tot de A1 en verdedigde 
zelfs één keer het doel van Den Ham 1. 
Een cyste in zijn buik zorgde ervoor dat 
hij niet meer kon keepen. Later werd er 
kanker bij hem geconstateerd. Voor Hugo 
reden zich vol op het jeugdtrainerschap te 

storten. Hij begeleidde achtereenvolgens 
F1, E2, E3 en E1. 

Hugo was in zijn laatste seizoen als leider 
onlosmakelijk met E1 verbonden. En Hugo 
blijft met E1 verbonden. Want er wordt 
een nieuwe prestigieus jeugdtoernooi voor 
E1-teams in het leven geroepen, dat de 
naam van Hugo zal dragen. Een idee van 
Ronny Drost (jeugdvoorzitter) en Gert 
Nijmeijer (jeugdcoördinator  D-, E-, en 
F-pupillen). De organisatie van het toernooi 
bestaat onder meer uit Koos Hallink, 
Geerhard Kolkman en vier van Hugo’s 
vrienden: Erik Bosch, Jurgen Bosma, Jan 
Willems en de schrijver dezes. 
  
Hugo’s wens
De voorbereidingen voor de eerste editie 
van het toernooi – dat elk jaar zal plaats-
vinden na afloop van de reguliere competitie 
– zijn inmiddels in volle gang. Bijzonder 
is dat Hugo zelf nog inspraak heeft gehad 
in de opzet van het evenement. Hij was 

aanwezig bij de eerste vergadering en 
opperde voor een goedbezet toernooi met 
gerenommeerde amateurclubs uit de regio 
en clubs waar hijzelf een speciale band mee 
had. De organisatie heeft zich ten doel 
gesteld zestien deelnemers te strikken, die 
zowel ’s ochtends als ’s middags in actie 
zullen komen. Tussendoor moet er voor 
een lunch worden gezorgd.  

Het streven is dus een aansprekend jeugd-
toernooi. Maar ook een toernooi met een 
hoger doel. Zo zal de toernooiwinnaar een 
geldprijs ontvangen, die het aan een goed 
doel mag schenken. Geheel naar Hugo’s 
wens. De organisatie gaat nog op zoek naar 
sponsoren voor het toernooi. Een bekende 
(oud-)profvoetballer zal worden benaderd 
om de prijsuitreiking te verrichten en een 
masterclass te geven.

De organisatie doet er alles aan om met 
de voor Hugo zo kenmerkende gedreven-
heid goede randvoorwaarden te creëren 
voor het toernooi, dat elk jaar weer een 
onvergetelijke ervaring moet worden voor 
spelers, begeleiders, ouders en vrijwilligers. 
Verder hopen de organisatoren dat ook op 
het veld één van Hugo’s wensen in vervulling 
gaat. Want Hugo zou zeggen: “Ik verlang 
aanvallend en attractief voetbal, op de helft 
van de tegenstander!”. 

Per ingang van dit seizoen zal de vv Den Ham elk jaar een groot 

jeugdtoernooi voor E1-teams organiseren, dat de naam zal dragen van 

de dit jaar overleden Hugo Venebrugge. Na eerst actief gevoetbald te 

hebben, was Hugo de laatste jaren met veel enthousiasme leider van 

verschillende jeugdteams. De mooie herinneringen aan hem blijven, 

mede dankzij dit toernooi.

Ambitieuze plannen voor E1-toernooi
ter nagedachtenis aan Hugo Venebrugge

Hugo, voor altijd  
verbonden met zijn E1

(door Ron Hemmink)



Een jongensdroom ging twee jaar geleden 
in vervulling. In het seizoen 2005/2006 
werd de 10-jarige LV meerdere malen 
gescout. Hij viel op door zijn enorme 
voetbalkwaliteiten en ‘winnaarsmentaliteit’ 
(erfenis van Nico). De toenmalige 
Den Ham D1-speler bevestigde zijn 
supervorm in een achttal selectie-

wedstrijden en dat resulteerde in een 
contract bij de betaald voetbalorganisa-
tie Twente/Heracles. In het eerste jaar 
speelde hij in D2 en de kenners zagen in 
hem de ideale rechtsback. Ondanks dat de 
Noordik-scholier liever achter de spitsen 
speelt, vervulde hij de verdedigingspositie 
met verve en mocht hij het afgelopen seizoen 
in D1 zijn opwachting maken. Met name 
op het voorbijgaande voetbaljaar kijkt hij 
bijzonder tevreden terug. Hij speelde in 
een mooie competitie met o.a. de volgende 
(top)clubs: SC Heerenveen, FC Groningen, 
Vitesse, De Graafschap en Go Ahead 
Eagles. Daarnaast namen ze deel aan  
diverse grote (internationale) toernooien. 
Louis geeft zelf als hoogtepunt aan het 
toernooi in Zieuwent!! “Wij versloegen in 
dit prestigieuze evenement clubs als PSV, 
Feyenoord, AZ, Schalke, Werder Bremen 
en Bolton Wanderes.” De hoofdprijs ging 
dus naar Twente/Heracles en daar is hij nog 
steeds apetrots op.
De laatste twee jaar bestond zijn dagritme 
globaal uit: voetballen, school en slapen. 
Er was sowieso weinig tijd voor andere 
dingen en er werd natuurlijk geëist dat zijn 
eet- en leefritme volledig op het voetballen 
was afgestemd. De onderdelen waarin hij is 
gegroeid: coördinatie en snel voetenwerk. 
Tevens werd er veel aan loop- en conditie-
training gedaan, waarbij de hartslag goed 
in de gaten werd gehouden. 
Over zijn uitstapje is Louis lovend: 
“Het waren twee fantastische jaren.” 
Hij wil in dit nieuwe seizoen lekker met 
zijn kameraden in Den Ham C1 gaan 
spelen. Met zijn keetmaten Roy, Simon, 
Lars, Mart en Bram wil de gedreven 
ster goed voetballen, plezier maken 
en... kampioen worden!
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Robbert Evers en Geert Kottier laten er 
geen gras over groeien. “Wij zijn fanatiek 
en enthousiast genoeg om met het elftal 
mooie resultaten te boeken.” Zij zijn zich 
er wel terdege van bewust dat er meer eer 
te behalen is in de 4e klasse dan een stapje 
hoger. De harde kern van het team is 
fysiek sterk en heeft genoeg kwaliteit. Een 
zestal ervaren boys zal het voortouw moeten 
nemen. De razende reporter Gernando is 
de meevoetballende keeper en regelneef 
buiten het veld. Hij heeft afgelopen winter 
de KNVB diverse malen gebeld en gemaild 
om de kampioenwedstrijd te mogen spelen. 
Helaas gooiden de weergoden tot drie-

maal toe roet in het eten. In de achterste 
linie staat Geert zijn mannetje. Hij heeft 
een perfecte timing en dito pass. De lijnen 
worden uitgezet door het balvaste en tech-
nische duo Wilco en Jasper. Voorin maken 
Jeffrey en Robbert het verschil. ‘Doppie’ 
heeft een neusje voor doelpunten, terwijl 
‘Jef’ snel is en een fantastische pegel in huis 
heeft. 

De play-stationfanaat Robbert en compu-
terfreak Geert voetballen al zo’n vijf jaar 
met elkaar en ze houden van gezelligheid en 
natuurlijk na iedere wedstrijd een patatje. 
GK heeft nog hele goeie herinneringen aan 

corners nemen in E2. Hij draaide destijds 
maar liefst zeven hoekschoppen recht-
streeks in het doel. RE: “Ik krijg een kick 
van doelpunten en van slidings op het juiste 
moment.” 

Ze noemen de voetbal ‘het sociale centrum 
van Den Ham’. “Als je voetbalt, ken je 
bijna alle Hammenaren”, is hun bescheiden 
mening. Dit seizoen wordt B2 versterkt 
met een aantal talentvolle C-spelers. 
De twee vrolijke jongens van de Grote-
straat willen in hun nieuwe ‘Dream Team’ 
de kar trekken en de bookmakers niet 
teleurstellen. 

Louis Vijfhuizen 
 voetbalt weer ‘thuis’

Junioren

(door Koos Hallink)
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B2 scoort goed 
bij de bookmakers
Revanche! Ervaringen uit het verleden geven geen garantie voor de 

toekomst. Maar als het aan de jongens van B2 ligt, gaan ze dit seizoen 

weer hoge ogen gooien. Het team moet zichtbaar sterker geworden 

zijn, want er is sowieso een luxeprobleem met drie teams in deze 

leeftijdscategorie. 

(door Koos Hallink)

Robbert  en Geert: “Routiniers zullen de kar moeten trekken”

“Wij zijn fanatiek en enthousiast 

genoeg om met het elftal mooie 

resultaten te boeken”

Gedreven ster 
wil met C1 

naar de top

Hij is 13 lentes jong maar heeft al een heel voetballeven achter de rug. 

Als rustig jochie maakte hij op de Rohorst een stormachtige carrière door 

en in no time doorliep hij diverse selectieteams. Zijn ster rees snel en 

hij was even niet meer te behouden voor Den Ham. 

Na twee jaar Twente/Heracles is Louis Vijfhuizen weer thuisgekomen. 

Het is even wennen voor de Mutebewoners: het busje komt niet meer. 



Onder de jeugd zijn er weinig die haar niet 
kennen. Maar wat de juf nou eigenlijk doet, 
is veel voetballertjes nog niet helemaal dui-
delijk. Dit merkte ze wel tijdens de afgelo-
pen avondvierdaagse, toen een voetballertje 

van Den Ham naar haar toe kwam rennen. 
“Jij bent toch de baas van de voetbal he?!” 
zei hij. “Ja, dat moet wel, want je bent er 
elke zaterdag.” Toby kan er wel om lachen. 
“Ik kom veel van de jongens en meisjes 
regelmatig tegen in Den Ham. Dat is toch 
leuk.”
Vorig jaar nam Toby het stokje over van 
Janny Bijlstra. De ervaren begeleidster heeft 
Toby dit jaar nog een beetje bijgestaan, 
zodat ze het dit jaar helemaal alleen af kan. 
Elke zaterdag was Toby al op de voetbal te 
vinden. Ze geeft toe een echte voetbalfan te 
zijn. Waar ze eerst vanaf de lijn de spelers 
aanmoedigde, zit ze nu met de pupil van de 
week in de dug out. “Nu ben ik wat ouder, 

maar als ik een jaar of dertien was, zou ik 
zeker bij de voetbal zijn gegaan.”
Vooral het enthousiasme van de kinderen, 
maakt het voor de lerares leuk om te doen. 
 “Het is geweldig om die kinderen zo 
enthousiast te zien. Ze kijken echt op tegen 
de spelers. Soms kunnen ze er zelfs niet 
van slapen. Zolang ik het nog leuk vind, blijf 
ik het doen. En ik denk dat ik het nog heel 
lang leuk vind. Het omgaan met kinderen en 
de voetbal: mijn ziel en zaligheid zit in die 
twee dingen.”
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Het zijn twee geweldige voet- 

ballers. Ze worden bijna altijd  

in één adem genoemd:  

Chiel Bonte en Joost Veurink. 

Het zijn baltovenaars van het 

zuiverste ras, die elkaar in het 

veld blindelings weten te vinden. 

Ze zijn bijna altijd met het ronde 

object bezig, meestal rondom 

huis echter ook heel vaak op 

het sportpark.

Deze twee 10-jarige voetbalmaatjes kennen 
elkaar door en door. Dit zie je in het veld 
weer terug. Als Chiel de bal heeft, staat 
Joost al in de startblokken. En indien Joost 
een afspeelmogelijkheid zoekt, staat Chiel 
reeds te wachten op het tikje terug. 
De ‘blondies’ staan bekend om hun 
fenomenale schot met het linkerbeen. 

Joost heeft daarbij ook een groot aantal 
trucs, waarmee hij menig tegenstander 
het bos in stuurt. Met zijn schitterende 
passeerbewegingen is hij een plaag voor 
elke verdediging. Zijn specialiteiten: de lob 
en de stift. De ‘Bonte-boy’ staat meestal 
centraal op het middenveld en is vooral 
beroemd om zijn enorme afstandsschoten. 
Als hij maar een beetje ruimte heeft, schiet 
hij de bal met een geweldige snelheid op 
het vijandelijke doel. Het kanon Chiel mag 
thuis niet meer voetballen: “Mijn vader is 
bang dat ik de tegels van de muur afknal.” 
Hij is onbetwist de vrije trappenspecialist. 
Beiden hebben hetzelfde doel voor ogen: 
“Natuurlijk, profvoetballer worden”, klinkt 
het vastberaden. Mocht dit niet lukken 
dan kan Chiel altijd nog aan de slag als 
tegelzetter. Het succesvolle duo heeft het 
afgelopen seizoen hun waarde wel bewezen. 
Als zij in vorm waren dan was E1 niet te 
stoppen. Chiel en Joost mogen hun talenten 
nu op het grote veld laten zien. Wanneer 
zij zich zo blijven ontwikkelen dan zal 
Den Ham nog heel veel plezier kunnen 
beleven aan deze twee linkse balvirtuozen.

Joost ‘Robben’ Veurink en 
Chiel ‘van Persie’ Bonte
Twee linkse balvirtuozen

Toby Drost, of juf Toby onder de 

jeugd. Wie in Den Ham kent haar 

niet? Sinds een jaar bezorgt ze bij 

elke thuiswedstrijd de pupil van 

de week de dag van zijn/haar leven. 

Toby: “Het is geweldig om die 

kinderen zo enthousiast te zien.”

20

“Het is mijn ziel en zaligheid”
Toby Drost:

“Nu ben ik wat ouder, 

maar als ik een jaar 

of dertien was, zou ik 

zeker bij de voetbal 

zijn gegaan”

(door ....  )

(door Koos Hallink)

Als Chiel de bal 
heeft, staat Joost al 

in de startblokken

(door Anouk Mannessen)
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De Hammer Voetbalschool        
                  draait op volle toeren

De jongste spelertjes blijven eenmaal per 
week trainen, echter F3 t/m E1 worden 
zowel op de maandag en woensdag volop 
vermaakt en opgeleid op de vernieuwde 
accommodatie. Het is de coördinator Gert 
Nijmeijer wederom gelukt om een blik met 
vooral jeugdige trainers open te trekken. 
Daarnaast kan hij volledig bouwen op 
Niels, die wekelijks gevarieerde trainingen 
bedenkt. Nestor en één van de supervisors 
Tom Rang (Jazeker… de Apotheker) geniet 
met volle teugen van het gebeuren. 
De enthousiaste oud-AFC-keeper draait al 
een aantal jaren mee in het voetbalcircus en 
begeleidt de talenten naar het megaspektakel. 
Hij is enorm content met de huidige opzet. 

Rang: “Ik kan mijn energie hier volop in 
kwijt. De spelertjes zien mij als een soort 
‘vertrouwenspersoon’, tevens heb ik veel 
contact met de trainers en ouders.” 
De Ajax-fan Rang (zijn zoon heet Jari!) 
laat de talenten al geregeld op een speelse 
manier aan het grote werk ‘proeven’. “Een 
bezoekje aan de kleedkamer van het eerste 
elftal en het hoofdveld vinden ze natuurlijk 
fantastisch.” Een training behoort volgens 
hem vooral leuk te zijn, maar hij houdt ze 
wel voor dat er discipline dient te zijn en 
ze moeten wel hun uiterste best doen om 
hogerop te komen. 
Het kunstgras vindt ie een echte uitkomst 
voor de club. “De trainingen kunnen normaal 
gesproken altijd doorgaan en de technische- 
/baloefeningen komen veel beter tot hun 
recht.” 

Het systeem met duidelijke regels en 
afspraken werpt nu al haar vruchten af. 
Hoogtepunt van het afgelopen seizoen 
waren de twee prachtige demonstratie-
trainingen die gegeven werden. Met de 
verruiming dit jaar kun je gerust stellen: 
De Hammer Voetbalschool draait op volle 
toeren en zowel de kids, trainers als  
de ouders vinden de pupillentraining: 
FED-COOL!

Tom Rang: 
“Pupillentraining 

is  FED–COOL”

Menig ouder denkt bij zichzelf: 

ik ben helaas te vroeg geboren. 

Want wat er momenteel aan  

training aan de circa 130 (!)

E/F-pupillen wordt gegeven, is 

echt geweldig. De succesformule 

van het afgelopen jaar is niet 

alleen gekopieerd maar ook  

nog fors uitgebreid.

“Ik heb de laatste jaren weinig kunnen 
doen, omdat ik leider was van het tweede 
elftal”, begint Jan Lukas (57). “Dit seizoen 
hoop ik weer loten te kunnen verkopen 
en me bezig te houden met het Rad van 
Avontuur.”

De zomervakantie is op het moment van 
dit interview net begonnen, maar Lukas 
richt zijn blik alweer op de nieuwe voet-
baljaargang. “Je hoeft niet in het bestuur te 
zitten om iets te doen”, legt hij uit. “Als er 
iemand is die ons wil helpen, is ’ie welkom. 
Lid worden kan altijd.”

Binnen de supportersvereniging geldt 
het motto ‘niet lullen, maar poetsen’. 
De vergaderingen zijn ieder jaar op één 
hand te tellen. “We gaan vier á vijf keer 

per jaar om de tafel”, zegt Lukas. “En onze 
vergaderingen beginnen altijd stipt om 
20.05 uur. Ideetje van Jo Nijhoff, die op die 
manier rekening houdt met de ‘Hammer vijf 
minuten’…”

Ei van Lukas
Als lid van de supportersvereniging denkt 
Lukas regelmatig na over nieuwe initiatieven 
die de ‘SV’ zou kunnen ontplooien. “Neem 
nou het Rad van Avontuur; dat loopt nog 
steeds goed. We zijn zo van de loten af, 
telkens weer. Maar het is moeilijk om nieuwe 
ideeën te bedenken.”  

De voormalige leider van het tweede elftal 
denkt hardop na, alsof hij op zoek is naar 
zijn eigen Ei van Columbus. Zeg maar een 
Ei van Lukas. “Een bingo heeft in Den Ham 

weinig bestaansrecht. Maar misschien is een 
bedrijventoernooitje wel wat. Gewoon een 
onderling toernooitje met sponsoren.”

Lukas hoopt in ieder geval dat het bedrag 
dat bestemd is voor de vv Den Ham, goed 
terechtkomt. “Ik zou het fijn vinden als we 
iets beter kunnen zien waar het geld voor 
wordt gebruikt. Dat kan door bijvoorbeeld 
eens twintig nieuwe ballen aan te schaffen. 
En laat het ene elftal dan maar nieuwe ballen 
krijgen en het andere niet. Daar moet dan 
maar begrip voor worden opgebracht.”
Nog eventjes, dan mag hij weer aan de slag. 
Lukas: “Ik ga er dit jaar weer met frisse 
moed tegenaan. Je moet toch wat doen. 
De vv Den Ham is een bloeiende vereniging 
en dat is de supportersvereniging ook.”

Jan Lukas 
heeft zijn handen 
weer vrij

(door Koos Hallink)

Supportersvereniging

(door Ron Hemmink)

Nu hij gestopt is als leider van Den Ham 2, kan Jan Lukas 

zich weer helemaal richten op zijn taken binnen de 

supportersvereniging. De goedlachse vijftiger heeft zin 

in het nieuwe seizoen. “Ik ga er dit jaar weer met frisse 

moed tegenaan.”

De trainers van de E- en F-pupillen op een rij



In de zoektocht naar een nieuwe trainer 
voor de selectie van A1 kwam het (jeugd)
bestuur uit in Drenthe. Marcel Schuur uit 
Zuidwolde – een half uurtje rijden vanuit 
Den Ham – is de man die het hoogste 
juniorenteam van Den Ham het komende 
seizoen onder zijn hoede neemt. “Ik woon 
samen met mijn vriendin Emmelien en 
onze dochter Anouk (2)”, stelt hij zich 
voor. “In het dagelijks 
leven werk ik vier 
dagen in de week als 
commercieel adviseur 
voor Unigarant.” 

Afgelopen seizoen  
was Schuur trainer van 
ZZVV 2. “Daarmee ben 
ik gepromoveerd naar de reserve tweede 
klasse.” Hij volgt Den Ham al geruime tijd. 
“Ik heb de jeugd van Balkbrug getraind en 
ben coach geweest van Avereest 1. Vandaar 
dat ik Den Ham goed ken. Zo speelden we 
met Balkbrug A1 wel eens tegen Den Ham 
A1. Toen ik las dat er een vacature vrij 
was, heb ik direct gereageerd.”

Hij werpt een blik over het hoofdveld: 
“Dit is voor jullie normaal. Het sportpark, 
de Technische Commissie die wordt opge-
zet... Den Ham is bezig met de toekomst. 
Het eerste gesprek met de mensen hier, 
ging alleen maar over voetbal. Pas in  
het tweede gesprek kwamen ook andere 
onderwerpen aan bod en kon ik mij  
voorstellen. Dat zegt iets.”

  De eerste indruk van  
  de trainer is goed. 
  “Ik heb ook bij  
  Nieuwleusen gewerkt’.  
  Ook een grote club, 
  maar daar hebben ze 
  de randzaken niet zo 
  goed voor mekaar als 

hier. Het nieuwe kunstgrasveld, het hoofdveld, 
de ruimtes hier… Het ziet er allemaal goed 
uit. En als je goed voetbal wilt spelen, heb 
je een goede accommodatie nodig.” 

‘Pittige klasse’
Na de winst vorig seizoen in de nacompetitie, 
mag A1 het nu proberen in de hoofdklasse. 

“Toen ik hier tekende, was het nog niet 
bekend in welke klasse we dit seizoen zouden 
spelen. Maar spelen in de hoofdklasse is 
natuurlijk een mooie uitdaging.”
Hij vervolgt: “De doelstelling is om erin te 
blijven. Maar we zijn ingedeeld in een pittige 
klasse. We krijgen onder meer te maken 
met drie ploegen die terugkomen uit de 
landelijke derde divisie. De seizoensopener 
spelen we tegen NEO A1. Daarna weten 
we welk voetbal er in deze klasse wordt 
gespeeld.”

De ambitieuze oefenmeester neemt met 
klassebehoud alleen geen genoegen.  
“De tweedejaars moeten naar het niveau 
van de senioren toegroeien. Daarnaast 
moeten de eerstejaars ook een ontwikke-
ling doormaken. De jongens moeten  
individueel en als team beter worden.”

Met de mentaliteit zit het volgens hem 
wel goed. “Deze spelers geven honderd 
procent tijdens de trainingen. Ik verwacht 
dan ook dat als er een speler is die niet zijn 
best doet, de rest hem wel zal corrigeren.”
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De twee passies 
van Alfred Stokvis

Nieuwe buren
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Hij is helemaal gek van voetbal. Toen het Nederlands Elftal werd uitgeschakeld 

tijdens EURO 2008, verwerkte Alfred Stokvis zijn eigen teleurstelling. Had Oranje 

de finale gehaald, dan was hij erbij geweest… Maar de spits van Den Ham 6 heeft 

nog een passie: motorrijden. En laat het nieuwe onderkomen van ‘zijn’ motorclub 

IMC Wisent nu pal naast sportpark De Rohorst worden gerealiseerd...

Alfred Stokvis. Het ene moment kan hij van 
links naar binnen komen om met rechts af 
te ronden. Een minuut later kan er zomaar 
een moeilijke grijns op zijn gezicht verschijnen, 
als het even niet lukt. Spelers van Den Ham 
6 zijn ook maar mensen. Maar ook als het 
een tijdje (of voor langere tijd) iets minder 
gaat, blijft Stokvis zijn geliefde vv Den Ham 
trouw. 

Voetbal is alles voor hem. Althans, bijna 
alles. Want de aanvaller van het zesde heeft 
nóg een passie: motorrijden. En toevallig of 
niet; zijn vereniging IMC Wisent bouwt 
haar gloednieuwe onderkomen vlak naast 
sportpak De Rohorst. “Er zijn er niet veel 
die zowel lid zijn van de vv Den Ham als 
van de motorclub”, vertelt Stokvis in 
zijn eigen paleisje aan De Kottergoren. 
“Volgens mij zijn Dinand Hallink en 
ik de enige twee.”

  Noeste werkers verzetten bergen  
   om het nieuwe onderkomen   
    van de motorclub op tijd af te   

  krijgen. “We zijn nu  
 aan het bouwen”, 
    zegt Stokvis. 

     “Alle leden 
    helpen mee. Elke 

zaterdag zijn er wel 
zo’n vijftien mannen aan 

het werk. In november moet 
ons nieuwe verenigingsgebouw klaar zijn. 

Het wordt mooi en groot.” 
De faciliteiten binnen het nieuwe 

clubgebouw liegen er niet om.  
  Stokvis pakt pen en papier: 

“Er komen een veranda in Amerikaanse 
stijl, een bergruimte, een grote bar en een 
openbare ruimte.” Toch heeft hij ook altijd 
genoten van de knusse sfeer in het oude 
clubhuis, bij poelier Van Haarst. “Je kon er 
altijd mooi zitten, maar het was toch ander-
mans terrein.”

Spanningsveld
Volgens Stokvis is het niet altijd even 
gemakkelijk om zijn twee passies te com-
bineren. “Er wordt ook altijd een woens-
dagavondrit georganiseerd. En ja, dan is 
er altijd voetbal op tv. Of er wordt in de 
Champions League gespeeld, of er is een 
wedstrijd van het Nederlands Elftal op. 
Er zit dan toch een spanningsveld.” 

Maar de sportliefhebber hoeft niet lang na 
te denken over zijn grootste passie. ,,Dat is 
toch voetbal”, zegt hij. ,,Ik voetbal al vanaf 
mijn vijfde of zesde levensjaar. Motorrijden 
doe ik sinds mijn twintigste.” Hij voelt zich 
in beide ‘werelden’ thuis. ,,Bij de voetbal 
zie je wel een ander soort mensen. Bij de 
motorclub vind je meer rauwdouwers. 
De meeste leden van de motorclub hebben 
ook helemaal niets met voetbal.”

Hij zelf dus wel. Niemand hoeft dit seizoen 
bang te zijn dat Stokvis de ‘derde helft’ bij 
de vv Den Ham overslaat. ,,Hoe vaak ik 
straks in het nieuwe clubgebouw van IMC 
Wisent te vinden ben? Ik heb nu nog geen 
idee. Maar ik kan er in ieder geval zo vanuit 
de voetbalkantine naar toe…” 

 A1-trainer Marcel Schuur: 
                 man met een missie

(door Ron Hemmink)

Je kunt je als trainer een gemakkelijker instapmoment bedenken. 

Marcel Schuur (39) is de nieuwe trainer van Den Ham A1, dat dit  

jaar uit zal komen in de hoofdklasse. Aan de vooravond van het  

nieuwe seizoen ontvouwt de opvolger van Jan Exel zijn plannen:  

“De jongens moeten individueel en als team beter worden.”

“Dit is voor jullie normaal. 

Het sportpark, de TC die 

wordt opgezet… Den Ham 

is bezig met de toekomst”

(door Ron Hemmink)
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Starselect en H.O.C. geven de  
vereniging fikse financiële impuls
(door Jan Bosch)

De voetbalvereniging  

Den Ham is een gezonde 

vereniging, die duidelijk  

een functie heeft binnen  

de gemeenschap van het 

dorp Den Ham. Met ruim 

650 leden zijn er wekelijks 

direct en indirect enkele  

duizenden betrokkenen  

bij het wel en wee van  

de Hammer club. 

06-09  14.30 WZC-Den Ham  P1
13-09  14.30 Den Ham-Avereest  P1
20-09  14.30 Mariënberg-Den Ham  P1
27-09  14.30 Den Ham-HTC  P1
04-10  14.30 ASC’62-Den Ham  P1
11-10  14.30 Den Ham-VIOS V.  P1
18-10   beker/inhaal/vrij
25-10  14.30 Bergentheim-Den Ham  P1
01-11  14.30 Den Ham-Gramsbergen  P1 Einde
08-11  14.30 CSV’28-Den Ham  P2
15-11  14.30 SCD’83-Den Ham   P2
22-11   beker/inhaal/vrij
29-11  14.30 Den Ham-KHC  P2
06-12  14.30 Den Ham-WZC  P2
13-12  14.30 Avereest-Den Ham  P2
20-12   beker/inhaal/vrij
17-01   beker/inhaal/vrij
24-01   beker/inhaal/vrij
31-01   beker/inhaal/vrij    

07-02   beker/inhaal/vrij
14-02  14.30 Den Ham-Mariënberg  P2
21-02   beker/inhaal/vrij
28-02  14.30 HTC-Den Ham  P2 Einde
07-03  14.30 Den Ham-ASC’62  P3
14-03  14.30 VIOS V.-Den Ham  P3
21-33   beker/inhaal/vrij
28-  14.30 Den Ham-Bergentheim  P3
04-04  14.30 Gramsbergen-Den Ham  P3
11-04   beker/inhaal/vrij
18-04  14.30 Den Ham-CSV’28  P3
25-04  14.30 Den Ham-SCD’83  P3
02-05  14.30 KHC-Den Ham  P3 Einde

1. WZC 
2. SCD’83  
3. Gramsbergen  
 

4. VIOS V.
5. HTC
6. Avereest

7. KHC 
8. CSV’28
9. Bergentheim

10. ASC’62   
11. Mariënberg
12. Den Ham

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

   1             

   2             

   3             

   4             

   5             

   6             

   7             

   8             

   9             

 10             

 11             

 12             

Regeling  
periodekampioenschappen:

1.  Wint periodekampioen 1 ook P2, 
 dan krijgt nr. 2 uit de eindstand van P2 
 deze periode! 

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

3.  Wordt een der periodekampioenen 
 (1 c.q. 2 c.q. 3) tevens klassenkampioen,   
 dan neemt de hoogstgeklasseerde in de 
 eindstand, die géén periode gewonnen 
 heeft, deze over!

Schema nacompetitie

09-05 + 16-05        P1 3C - P2 3D (a)                    
 P3 3C - P1 3D (b)              
 P3 3D - P2 3C (c)

21-05 + 23-05        Nr.10 2H - winnaar a      
 winnaar b - winnaar c

30-05 FINALE

Uitslagenmatrix  klasse 3C, seizoen 2008 - 2009

Speeldagenkalender Den Ham 1, seizoen 2008 - 2009

Om het product voetbal betaalbaar te 
houden voor de leden kan ook de vv 
Den Ham niet zonder zijn grote schare 
vrijwilligers en zonder zijn sponsoren. 
Naast het grote aantal shirtsponsoren 
zijn er een tweetal grote sponsorgroepen 
actief binnen de Den Ham. Allereerst is 
dat het H.O.C. het Hammer Ondernemers 
Collectief dat in 1996 is opgezet door de 
vv Den Ham. Meer dan zeventig deelne-
mers zijn er lid van het H.O.C. In 2007 
werd het 10-jarig bestaan van het H.O.C. 
herdacht. Opvallend was dat binnen de 
kleine dorpsgemeenschap van Den Ham 
het door de jaren heen is gelukt om het 
ledenaantal vrij stabiel te houden tot méér 
dan zeventig leden. Voorwaar een unieke 
prestatie voor Den Ham, vooral gelet op 
het feit dat grote industrieën ontbreken  
in Den Ham. Het idee van samen de 

schouders onder de gemeenschap zetten is 
hier ongetwijfeld debet aan. Dat komt ook 
door de unieke verdeelsleutel van de gel-
den van het H.O.C. De jaarlijkse bijdrage 
van de leden wordt, na aftrek van kosten, 
verdeeld tussen de v.v. Den Ham (70 %) en 
overige verenigingen en instellingen binnen 
het dorp Den Ham, (30%) vooral gericht 
op activiteiten voor de jeugd. 

In 2007 is Starselect vv Den Ham opge-
richt. Een selecte groep van vijftien bedrijven 
die samen optreden als hoofdsponsor van de 
vv Den Ham. De leden van Starselect vindt 
u met hun bedrijfslogo’s op de achterzijde 
van deze gids. Het aantal is bewust op vijf-
tien leden gehouden, gesymboliseerd in  
vijftien sterren in het logo van Starselect. 
De bijdrage van selecte groep hoofd- 
sponsoren komt in zijn geheel toe aan de 

Den Ham. De club stelt hier natuurlijk  
een aantal faciliteiten tegenover zoals o.a. 
vermelding op briefpapier, boarding en 
website etc. Met name door het eerste 
team wordt Starselect uitgedragen.

Zonder de bijdrage van deze 2 belangrijke 
sponsoren zou het voor de vv Den Ham 
niet mogelijk zijn om de vereniging in de 
huidige vorm te kunnen voortzetten.  
Mede door deze vorm van sponsoring is 
Den Ham de gezonde vereniging waar de 
jeugd van Den Ham zich thuis voelt en 
waar de bevolking van Den Ham trots op 
is. Het bestuur en de leden van de v.v. 
Den Ham zijn dan ook dankbaar voor de 
vele vrijwilligers én de sponsoren die het 
samen mogelijk maken om op ons sport-
park De Rohorst wekelijks van de voetbal-
sport te kunnen genieten.

Dorpsstraat 12/14, 7683 BJ Den Ham. Telefoon 0546 67 14 44. 

De leden van Starselect op de foto met het eerste
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Senioren Heren
3e klasse C
ASC ‘62 1
Avereest 1
Bergentheim 1
CSV ‘28 1
Den Ham 1
Gramsbergen 1
HTC 1
KHC 1
Marienberg 1
SCD ‘83 1
VIOS V. 1
WZC Wapenveld 1

2e klasse D
Bergentheim 2 
DETO 3
Den Ham 2
Enter Vooruit 3
HHC 3
Hellendoorn v.v. 2
Juliana ‘32 2
OZC 2
SVVN 2
SVZW 3
Sparta E. 2
WVF 4 

3e klasse G
AZSV 3
Achilles E 2
Blauw Wit’66 2
DES 2
DOS ‘37 4
Den Ham 3
Denekamp 2
Drienerlo 2

Esch de 2
Excelsior’31 4
Oranje Nassau 3
Zelos 2 

4e klasse C
ASC ‘62 3
Bruchterveld 2 
Daarle SP 2
Den Ham 4
Gramsbergen 4
Hellendoorn v.v. 3
Kloosterhaar 2
Lemele 2
Lutten SC 2
OZC 3
SVV ‘56 2
Zwolsche Boys 3

6e klasse BF
DES 4
DOS ‘37 5
Daarle SP 4
Den Ham 5
Excelsior’31 10
Excelsior’31 11
Hellendoorn v.v. 6
Hulzense Boys 4
Rijssen SC 3
SVVN 7
SVZW 8
Voorwaarts V. 4

6e klasse BG
DES 5
DETO 8
DOS ‘37 6
Den Ham 6
Excelsior’31 12

Hellendoorn v.v. 7
Hulzense Boys 5
Rijssen SC 4
SVVN 9
SVZW 9
Voorwaarts V. 5
Vroomshoopse Boys 5

6e klasse BH
DES 7
DETO 9  
DOS ‘37 8
Den Ham 7
Enter Vooruit 7
Eversberg De 1
Excelsior’31 13
Hulzense Boys 6
Lemele 4
MVV ‘69 3
PH 9
SVVN 10

6e klasse BD
DETO 7
DOS ‘37 7
Daarle SP 5
Daarlerveen 2 
Den Ham 8
Gramsbergen 6
HHC 13
HHC 9
Hellendoorn v.v. 5
Lemele 3
Lutten SC 3
Vroomshoopse Boys 6

6e klasse 
Avereest 3
Balkbrug 1

Bergentheim 4 
Den Ham 9
Gramsbergen 5
HHC 8
HHC 7
Hardenberg ‘85 3
Kloosterhaar 4
OZC 9
SCD ‘83 5
SVV ‘56 4

Senioren Dames
2e klasse G
ASC ‘62 DA1
AZSV DA1
Be Quick’28 DA2
Blauw Geel’55 DA1
CJV’ers DA1
DZSV DA1
Den Ham DA1
Heino DA1
Lelystad ‘67 DA1
Oene DA1
asv Dronten DA1

4e klasse B
ASC ‘62 DA3
Den Ham DA2
EMMS DA1
Gramsbergen DA2
HHC DA2
Heino DA2
Lemele DA1
Lemelerveld DA1
MVV ‘69 DA1
OZC DA3
SVV ‘56 DA1

Vriezendijk 38, Den Ham
Tel. 0546 65 66 00

Postbus 7, 7683 ZG   Den Ham
info@erikkuiper.nl

Vriezendijk 38, Den Ham
Tel. 0546 65 66 00
www.erikkuiper.nl

Postbus 7, 7683 ZG   Den Ham
Fax: 0546 67 33 85
info@erikkuiper.nl

Wij zijn dealer van:

Sportkleding
Sportartikelen
Sportprijzen

www.erikkuiper.nl

Where football is life

Trainer Martin Leemhuis houdt  
het overzicht op de training van het derde
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A-junioren
Hoofdklasse B 
BWO A1
DOS ‘37 A1
Den Ham A1
HHC A1
KOSC A1
Losser A1
NEO A1
Oranje Nassau A1
Rigtersbleek A1
Victoria ‘28 A1
Vogido A1
Wilhelminaschool A1

4e klasse C
ASV ‘57 A1D
DOS ‘37 A2
Den Ham A2
Heeten A2D
Hulzense Boys A2
Lemelerveld A3
MVV ‘29 A2
Omhoog A2D
Overwetering A2
Rohda R. A5
Rohda R. A6
Schalkhaar A3

B-junioren
1e klasse B
Almelo B1
DOS ‘37 B1
Den Ham B1
Heino B1
JCLE B1
Lemelerveld B1
Luctor Et Emergo B1
OZC B1
Rohda R. B2
Stevo B1
Vroomshoopse Boys B1
Wijhe ‘92 B1

4e klasse AE
Den Ham B2
HHC B4
Haarle B2D
Heino B4
v.v. Hellendoorn B2D
Lemele B1D
Lemelerveld B3
Nieuwleusen B2D
Raalte B2D
Rohda R. B5
Wijhe ‘92 B2

4e klasse AF
ASC ‘62 B2
Balkbrug B1
Bergentheim B2
Dalfsen B2
Den Ham B3
Gramsbergen B3
HHC B5
Hardenberg ‘85 B2
JCLE B2
OZC B3
OZC B4
SCD ‘83 B2

C-junioren
2e klasse E
Achilles ‘12 C2
DETO C1
Den Ham C1
Enter C1
Enter Vooruit C1D
Heracles avc C1
KOSC C1
Luctor et Emergo 
Oranje Nassau C2
PH C2
Tukkers De C1
Voorwaarts V. C1

4e klasse E
Bruchterveld C1
SP Daarle C1D
Dedemsvaart C2
Den Ham C2
Gramsbergen C3
HHC C3
Lemelerveld C3
Overwetering C2
Rohda R. C5
SCD ‘83 C2
Voorwaarts V. C2
Vr. Boys C3D

5e klasse F
ASC ‘62 C4
Broekland C2 
Den Ham C3
HHC C6
HHC C5
Heino C5
Lemele C1
Lemelerveld C5
OZC C4M
Raalte C2
Rohda R. C7
Wijhe ‘92 C5MD

D-pupillen
1e klasse F
ABS D1
DOS ‘37 D1
Den Ham D1
Diepenveen D1
Excelsior’31 D2
HHC D1
Hulzense Boys D1
Kon. UD D1
Lemelerveld D1D
Luctor Et Emergo D1
SVZW D1
Wijhe ‘92 D1

4e klasse CC
Bruchterveld D2MD
Dedemsvaart D3
Den Ham D2
Gramsbergen D3
HHC D7
Hardenberg ‘85 D4
JCLE D3
Marienberg D2
Nieuwleusen D4
SVV ‘56 D1
USV D2M
Vroomshoopse Boys D2

4e klasse CB
ASC ‘62 D2
Bergentheim D2M
DKB D1D
Daarle SP D2
Dedemsvaart D2M
Den Ham D3
HHC D5
HHC D8M
JCLE D2
Kloosterhaar D1
Nieuwleusen D3D
SCD ‘83 D2

E-pupillen
1e klasse O
Dalfsen E1
Dedemsvaart E1
Den Ham E1
Gramsbergen E1
Heino E1
JCLE E1
Lemelerveld E1
OVC ‘21 E1
OZC E1
Rohda R. E4
SCD ‘83 E1
Vroomshoopse Boys E1

2e klasse BC
Bergentheim E1
Dedemsvaart E2
Den Ham E2
Gramsbergen E2
HHC E2
Hardenberg ‘85 E1
Marienberg E1
Nieuwleusen E2
OZC E2
SCD ‘83 E2
Vroomshoopse Boys E2

2e klasse BD
ASC ‘62 E2
Balkbrug E1
Den Ham E3
HHC E3
Hellendoorn v.v. E1
Hoonhorst E1D
SVVN E2
USV E1
Voorwaarts V. E2D
Wijhe ‘92 E2
Wijthmen E1
Zweef De E2

4e klasse DG
Bergentheim E6M
DKB E1
Den Ham E4
Gramsbergen E4
HHC E7
HHC E11M
JCLE E3
Nieuwleusen E4
OZC E4
SCD ‘83 E5
Vroomshoopse Boys E4 

4e klasse DI
Balkbrug E3
DKB E2C
Dedemsvaart E4M
Den Ham E5
HHC E9
JCLE E5
Kloosterhaar E3M
Nieuwleusen E7
OZC E6
OZC E7M
USV E2
Voorwaarts V. E3

4e klasse DH
Daarle SP E1
Dedemsvaart E5
Den Ham E6
Gramsbergen E5
HHC E10
JCLE E4
Lemele E1
MVV ‘69 E1
Nieuwleusen E5
Nieuwleusen E6
SCD ‘83 E6
Vroomshoopse Boys E5

vv Den Ham B1

vv Den Ham C3

Wouter Veurink, spits van E1

vv Den Ham 5 voor het eerst op het kunstgras van de Rohorst



Ommerweg 51, 7683 AW Den Ham   (0546) 67 12 08Grotestraat 46, Den Ham. Telefoon (0546) 67 14 33

voor kleur en sfeer

Restaurant - Zalencentrum - Catering

Voor al uw vragen en reserveringen:
Harry en Hilda Rosman

Dorpsstraat 7, 7683 BG Den Ham 
Tel. 0546 - 671602

E-mail: info@debeukdenham.nl 

Dorpsstraat 35
   7683 BH Den Ham 
(0546) 67 21 22

Heerlijke barbecues
Inloopbuffet op  

elke eerste vrijdag  
van de maand

4e klasse DK
Balkbrug E4
Bergentheim E5
Bruchterveld E2
DKB E3
Dedemsvaart E3
Den Ham E7
HHC E12MD
Hardenberg ‘85 E5
OVC ‘21 E3
OZC E5
SCD ‘83 E7M
Vroomshoopse Boys E7

4e klasse DJ 
Bergentheim E7
Bruchterveld E1
Daarle SP E2
Den Ham E8
HHC E8
Kloosterhaar E2
Marienberg E3
Nieuwleusen E8M
SVV ‘56 E2
Sportlust Vr. E2
Voorwaarts V. E4
Vroomshoopse Boys E6

F-pupillen
2e klasse AU
Bergentheim F1
Dedemsvaart F1
Den Ham F1
Gramsbergen F1
HHC F3
Hardenberg ‘85 F1
Lemele F1
Nieuwleusen F2
OVC ‘21 F1
OZC F2
USV F1
Vroomshoopse Boys F2

3e klasse BQ
Balkbrug F1
Bergentheim F2
Bergentheim F3
Den Ham F2
Gramsbergen F2
Hardenberg ‘85 F2
JCLE F2
Kloosterhaar F1
Marienberg F1 
OZC F3
SCD ‘83 F1
Voorwaarts V. F1

4e klasse DA
Bruchterveld F1
DKB F1
Daarle SP F1
Dedemsvaart F2
Den Ham F3
Gramsbergen F4
HHC F5
Nieuwleusen F4
SCD ‘83 F3
SVV ‘56 F1
Sportlust Vr. F1
Vroomshoopse Boys F3

4e klasse DC
Bergentheim F6
Dedemsvaart F4
Den Ham F4
HHC F8
Hardenberg ‘85 F3
JCLE F3
Kloosterhaar F2
Marienberg F2 
Nieuwleusen F6
OZC F6 
SCD ‘83 F5
Sportlust Vr. F2

4e klasse DD
Balkbrug F3
Bergentheim F7M
Bruchterveld F2
Daarle SP F2
Dedemsvaart F5C
Den Ham F5
HHC F9
JCLE F5
MVV ‘69 F1C 
SCD ‘83 F7
USV F2
Voorwaarts V. F3

4e klasse DE
DKB F2
Den Ham F6
HHC F11 
HHC F10
Hardenberg ‘85 F4
Hellendoorn v.v. F3
JCLE F6
Kloosterhaar F3
Marienberg F3
SCD ‘83 F6
SVV ‘56 F2
USV F3
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Ontwerp en realisatie:
Reclamebureau Stijlgenoten, Den Ham 

Teksten: 
Jan Bosch
Koos Hallink 
Ron Hemmink  
Anouk Mannessen
Jan J.D. Lindenhovius
Frank Stolte

Fotografie: 
Erwin Lette
Mieneke Klomp
René Hummel (omslagfoto 
en foto op pagina 10) 

Colofon
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vv Den Ham F2

vv Den Ham F1

Chenkie Pan namens vv Den Ham C3 aan de bal






