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Revolutie in  
het ballenhok

• De ballencontainer is ruimtebesparend  
 en zorgt voor overzicht in het ballenhok
• De ballen raken minder snel zoek
• De ballen zijn makkelijk te vervoeren
• De ballen kunnen onder een douche  
 worden schoongemaakt
• De levensduur van de bal 
 wordt verlengd
• De ballen zijn makkelijk 
 op te pompen
• Op de ballencontainer kan  
 sponsoring worden aangebracht

www.ballencontainers.nl

De ballencontainer is een must voor 
elke sportvereniging. Het product is 
gemaakt van het duurzame materiaal
aluminium en voorzien van een hand-

vat, wielen op lucht en een slot. 
De ballencontainers kunnen worden 
geleverd met een poedercoating in 
de clubkleur.

Weth. Buitenhuisstraat 2 Staphorst | T: 0522 - 46 24 00 | E: info@stameta.nl

Rudy Veldkamp

“Bij Jumbo 
Rudy Veldkamp sta je 

nooit buitenspel!”
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Voorzitter Dennis Bosch en 
jeugdvoorzitter Ronny Drost:

Door Marcel van Dijk

“ Voetbalplezier is de basis,  
prestaties volgen dan vanzelf”
De accommodatie en velden ‘toekomstproof’.  
De ploeg trainers en leiders voor het nieuwe seizoen 
staat nagenoeg paraat. En met een aantal nieuwe 
gezichten is het bestuur van v.v. Den Ham ook 
binnenkort weer op volle sterkte. “Verder bouwen 
aan onze organisatie is het grote doel voor het 
komende seizoen. En voor de komende jaren:  
met behoud van plezier de prestaties naar een 
hoger niveau tillen”, zeggen voorzitter Dennis Bosch 
en jeugdvoorzitter Ronny Drost.

Een stabiele tweedeklasser worden, dat is sportief gezien het doel  

voor de komende jaren. “Het moet niet elk jaar tot bijna op de laatste 

speeldag onzeker zijn hoe we ervoor staan”, zegt Bosch. “Ik ben ervan 

overtuigd dat we met behoud van plezier nog iets beter kunnen  

presteren.” Volgens Ronny Drost is het mooi dat er dit jaar veel jeugd 

aansluit bij de vlaggenschepen. “Er gaan vier spelers naar het eerste  

elftal. En zes naar het tweede. Daarmee bouwen we verder aan de 

basis”, aldus de jeugdvoorzitter, die aangeeft dat het bestuur er niet 

alleen maar zit voor de selectieteams. “We hebben verantwoordelijkheid 

voor het geheel en daar gaan we voor met alle vrijwilligers, die ons  

daarbij helpen. Met elkaar maken we de club. Voetbalplezier is wat 

mij betreft de basis. Prestaties volgen dan vanzelf.”

Verwonderd
De beide bestuursleden stralen van oor tot oor, als het om  

de vernieuwde kantine gaat. “Wat zijn we daar trots op.  

Ook zo’n pracht staaltje van vrijwilligerswerk. Vakmanschap uit de eigen 

gelederen”, geeft Dennis Bosch aan. “Het heeft me echt verwonderd 

hoe ze dit weer samen voor elkaar hebben gekregen. Pure passie voor  

de club. We mogen onze handen dichtknijpen met zulke betrokken 

mensen. Ook de kantinedienst op zaterdagmorgen, die nu geheel 

gerund wordt door een aantal moeders, is zo’n mooi voorbeeld.” 

Minder werk met meer mensen
De preses ziet aan de andere kant ook dat het vinden van vrijwilligers 

wel een groter probleem wordt. “Ik denk dat we in onze organisatie- 

ontwikkeling echt moeten kijken of we taken kunnen opsplitsen in  

kleinere eenheden. Zodat je met meer mensen één taak kunt uitvoeren. 

Er zijn best mensen, die willen fluiten. Maar niet elke week. Ik besef dat 

we dan uiteindelijk meer mensen nodig hebben om alle taken in te  

vullen, maar de druk per persoon is dan kleiner. Daarbij moeten we  

binnen onze club ook nog duidelijker zijn in wat we precies van elkaar 

verwachten. Als iedereen zich vervolgens aan de afspraken houdt,  

redden we het nog.” 

Nieuwe wedstrijdvormen  
pupillenvoetbal
Ronny Drost ziet de nieuwe opzet van het pupillenvoetbal als grootste 

uitdaging voor komend seizoen. “Kleinere veldjes en spelen in kleinere 

teams leiden tot meer balcontacten, samenspelen, meer dribbelen, 

schieten, passen en scoren. In de nieuwe opzet sluiten het veld en  

het spel beter aan op de belevingswereld van een kind”, aldus de  

jeugdvoorzitter, die aangeeft dat uit onderzoek blijkt dat de nieuwe  

opzet zorgt voor optimaal voetbalplezier en de ontwikkeling van 

spelers van vijf tot en met elf jaar.

Dat het bestuur  

er niet alleen 

maar zit voor  

de selectieteams
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accommodatie, de prachtig gerenoveerde 
kantine, onze voorzitters, de aankoop van  
het jaar, het vlaggenschip en een bijzondere 
column over de drempels. In de spotlights 
staan deze keer: de hoofdtrainer van het  
vlaggenschip, de jeugdige talenten van het 
eerste, drie stoere meiden, de ex-cracks van 
het tweede elftal en een tweetal ambitieuze 
jonge scheidsrechters en trainers. In het  
zonnetje worden verder gezet: het gezicht  
van de kantine, een bijzondere kampioen en 
het topseizoen van het blauwitte Feyenoord-
legioen. De v.v. Den Ham laat in deze gids 
tevens haar maatschappelijk gezicht zien 
via de vele gebruikers van het clubhuis, de 
goede doelen van het Hugo Venebrugge 
Toernooi en de samenwerking met Stichting 
Jongerenwerk. Voor het voetlicht komen verder 
het clublied, mini-overdenkingen, de uitge-

breide verenigingskalender, onze enige echte 
statisticus/feitenverzamelaar  
en schrijver van de Hammer kronieken:  
JJDL, de jonge mister Zandstuve, de 
Zorgdragers en een rasechte voetbalfamilie 
aan de Roggestraat. Natuurlijk aandacht 
voor de vriendinnenmiddag, de tweejaarlijkse 
Dennis Demmers Voetbalmania, de  
‘highlights’ van 16/17 en de traditionele  
vooruitblikken. De vrouwenafdeling laat  
duidelijk zien dat ze zin heeft in het nieuwe 
voetbaljaar en wat er in en tot 2042 gebeurt, 
leest u nu al in een speciale futuristische 
column. Geniet van deze uitgave en een  
fantastisch voetbalseizoen toegewenst.

Redactionele aftrap
Geachte lezer,
Vol trots tonen we u de  
presentatiegids van dit seizoen.  
In deze editie ligt het accent op 
presenteren. Al 18 jaar lang  
proberen we onze vereniging 
breeduit te tonen. Elke keer is  
het een mooie uitdaging om  
verschillende mensen en  
onderwerpen te belichten. 

Natuurlijk hebben we een aantal blikvangers die  
wat vaker op de voorgrond treden, desalniettemin  
zijn we er nu wederom in geslaagd om de  
veelzijdigheid van deze unieke dorpsclub in deze  
gids naar voren te laten komen. We laten u de foto’s 
zien van de twee besturen en de diverse commissies. 
De schijnwerpers zijn eveneens gericht op de gehele 

<< Vervolg vorige pagina 

Door Koos Hallink 

Geniet van deze uitgave en een  
fantastisch voetbalseizoen toegewenst.

Nieuwe generatie  
bestuursleden
Komend najaar hoopt alweer de derde ‘dertiger’ toe te treden tot het hoofdbestuur.  
Nadat Marthijn Binnenmars in de herfst van 2016 Mannes Poel al deels opvolgde,  
staat nu Jeroen Bosch in de startblokken om tijdens de algemene ledenvergadering  
Aart ter Harmsel af te lossen.

Kantine is de huiskamer  
van Den Ham
Marthijn Binnenmars: “De kantine moet wat mij betreft  

de huiskamer van Den Ham zijn. Een ruimte, die voetbal en  

sport ademt. En waar het vooral erg gezellig is. Mensen moeten 

zich thuis voelen. Als dat lukt, is mijn missie geslaagd.” 

Financieel gezond
Jeroen Bosch: “Ik heb maar één opdracht: ervoor zorgen dat  

de vereniging financieel zo gezond mogelijk blijft. De huidige  

penningmeester heeft daar een solide basis voor gelegd.  

Ik wil daarop verder bouwen. Financiën is ook in het dagelijks  

leven mijn vakgebied. Dus ik ga me prettig voelen bij deze taak  

binnen het bestuur.”

V.l.n.r. Mannes Poel,  
Jeroen Bosch (nieuw), 
Marthijn Binnenmars (nieuw), 
Joop Kleinnijenhuis,  
Aart ter Harmsel
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Clubgegevens 
v.v. Den Ham

Opgericht

 1 augustus 1946

Clubkleuren

 Shirt: Wit

 Broek: Blauw

 Sokken: Blauw

Secretariaat

 Dhr. T. Timmerman

 Postbus 55

 7683 ZH Den Ham

 0546-672822

 secretaris@vvdenham.nl

Accommodatie

 Sportpark de Rohorst

 Rohorst 1a

 7683 PE Den Ham

 0546-671666

Website

 www.vvdenham.nl

Besturen en commissies

Hoofdbestuur: hetbestuur@vvdenham.nl
Jeugdbestuur: jeugdbestuur@vvdenham.nl
Accommodatiecommissie:  
 hetbestuur@vvdenham.nl
Activiteitencommissie: ac@vvdenham.nl
Financiële commissie: fc@vvdenham.nl

Kantinecommissie:  
 kantinecommissie@vvdenham.nl
Materiaalcommissie:  
 materiaalcommissie@vvdenham.nl
PR-commissie: pr@vvdenham.nl
Scheidsrechterscommissie:  
 scheidsrechters@vvdenham.nl

Sponsorcommissie: sc@vvdenham.nl
Supportersvereniging: sv@vvdenham.nl
Technische Commissie: tc@vvdenham.nl
E-mailadressen vertrouwenspersonen:  
t.drost@sco-t.nl ;   
p.poortinga@demorgensterwierden.nl ;
wc.remmelink@gmail.com

Wedstrijdsecretariaat

Senioren: Alco Braakman,  
 braakman.ae@gmail.com
Junioren: Michiel van Haarst,  
 familievanhaarst@caiway.nl
Pupillen: Rogier Kolkman,  
 rgrkolkman@gmail.com

Organisatie Wandelvierdaagse

Stichting de Rohorst: a4d@vvdenham.nl

Activiteitenoverzicht seizoen 2017/2018

Verlengde derde helft (oktoberfest)  7 oktober

Worstenactie  13 oktober

Algemene ledenvergadering  30 oktober

Sinterklaasfeest jeugd  24 november

Midwintervoetbal  29 december

Den Ham 1 - oud Den Ham 1  6 januari

Nieuwjaarsreceptie  6 januari

Vrijwilligersfeest  20 januari

Voetbalquiz  9 maart

Verloting  7 mei

Zwemfeest  medio mei

Buurtvoetbal  begin juni

Hugo Venebrugge Toernooi  23 juni

Lieke Jansen, MO15-1 in de aanval tegen Hector Goor

Links Pim Jansen van JO17-1, in een verbeten  
duel om de bal met een speler van ASC Dalfsen



De v.v. Den Ham is een gezellige, gezonde en bruisende dorpsclub in de gemeente Twenterand. 
Zij telt momenteel 889 leden en neemt met 39 teams deel aan diverse competities.  
De thuishaven is Sportpark de Rohorst. De accommodatie omvat drie natuurgrasvelden,  
twee kunstgrasvelden, een oefenhoek en een ‘pannaveldje’. De vereniging heeft respect,  
verantwoordelijkheid en sportiviteit hoog in het vaandel staan. De blauwwitters staan bekend 
om hun gastvrijheid en het familiegevoel. Het prachtig verbouwde clubhuis nodigt nog meer  
uit om gezellig na te zitten, waarmee de Hammer ‘derde helft’ een begrip is in de regio. 
 
De vereniging scoort al jaren met het energiebeleid en de presentatiegids is elk seizoen een 
mooi visitekaartje. De activiteitenkalender is jaarlijks goed gevuld, de voetbalmaterialen  
en kleding zijn keurig op orde, sponsors weten v.v. Den Ham te vinden en veel enthousiaste  
vrijwilligers steken hun energie in de club uit het brinkdorp. Het v.v. Den Ham-gevoel komt 
prima tot uitdrukking in het clublied dat al ruim 30 jaar een hit is op de Rohorst en geschreven 
is door Jan Lindenhovius. 

Clublied v.v. Den Ham
Op de Rohorst ligt het sportpark van de club waar ik van hou
‘k ben vaak in gedachten bij de ploeg van wit en blauw
Op het oude veld van Harwig is ’t begonnen, jaren terug
Wie z’n stappen daar heeft liggen, die vergeet dat niet zo vlug

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

Onze club heeft moeten knokken, ze kreeg het niet cadeau
Veel is sindsdien veranderd, maar de sfeer is nog steeds zo
Kampioenschap, degradatie, altijd blijven we je trouw
Niemand mag je naam bedoez’len, want dan kom ik op voor jou

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

Voetbalvereniging  
Den Ham
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Door Ron Hemmink

Jurgen Kok is geboren in Leiden en coachte in deze regio – naast FC 

Twente JO15 – enkel De Tubanters 1897 uit Enschede en Hulzense 

Boys. Maar Kok en Den Ham zijn al jaren met elkaar verbonden via een 

onzichtbaar draadje. “Ik ben trainer geweest van TOV Baarn waarmee ik 

eens op trainingskamp was bij De Wilgenweard in Nijverdal. We moesten 

toen een oefenwedstrijd spelen tegen een ‘cluppie’ met de naam v.v. 

Den Ham. Uit. Ik weet nog dat we tussen de weilanden door reden en 

opeens dat sportpark opdoemde. Ik dacht: dit is mooi zeg. Ook dat 

gemetselde muurtje bij de entree staat nog op mijn netvlies gebrand. 

Toen ik hier later als trainer van Hulzense Boys weer kwam, heb ik al 

gekscherend tegen de voorzitter geroepen: ‘Als je nog eens een plekje 

vrij hebt, dan weet je me te vinden’. Een goede accommodatie is de 

basis om iets op te kunnen bouwen bij een club. Je moet als vereniging 

de zaakjes goed voor elkaar hebben. Dat is voor mij van wezenlijk belang 

om wel of niet voor een vereniging te kiezen. Zo ging het ook bij mijn 

vorige club, Hulzense Boys. Daar ben ik op een doordeweekse avond 

in mijn eentje in de dug-out gaan zitten. Ik keek over het complex uit 

en dacht: hier zie ik mijzelf wel werken. Bij Den Ham heb ik dat goede 

gevoel ook.” Dat v.v. Den Ham op kunstgras voetbalt, een ondergrond 

waar in Nederland de laatste maanden veel kritiek op is, deert hem niet. 

“Op het hoogste niveau moet je zo snel mogelijk van kunstgras af. Maar 

voor een amateurclub is het prima.”

Nomade in amateurvoetballand 
Den Ham is voor de tegenwoordig in Hengelo woonachtige Kok 

zijn achtste amateurclub als hoofdcoach. Hij bouwde zijn loopbaan 

zorgvuldig op, in kleine stapjes. “Ik zie veel jonge trainers om mij heen die 

hun diploma’s halen en dan meteen bij een eerste team willen beginnen. 

Dat wilde ik niet. Zelf ben ik begonnen bij VV Hoogland in de buurt van 

Amersfoort, waar ik jeugdteams heb gecoacht en hoofd jeugdopleiding 

ben geweest. Mijn eerste club als hoofdtrainer was EFC’58 in Ermelo, 

destijds een derdeklasser. Daarna volgden VV Jonathan uit Zeist 

(toenmalig tweedeklasser) en SV Huizen (hoofdklasser) waar ik ook hoofd 

jeugdopleiding was en Roda’46 in Leusden (destijds eersteklasser). 

Vervolgens ben ik in Twente beland, waar ik zondagclub De Tubanters en 

dus Hulzense Boys heb getraind. Oeps, dan vergeet ik TOV Baarn nog! 

Nota bene één van de leukste clubs waar ik heb gewerkt.” Tussendoor 

hielp hij FC Twente met het opzetten van de vrouwenafdeling en trainde 

hij bij die club de meisjes onder 17 en jongens onder 15. 

Met Hulzense Boys promoveerde Kok van de tweede naar de eerste 

klasse. En met SV Huizen was de trainer actief in de hoofdklasse. Het 

belet hem niet om nu bij een tweedeklasser aan de slag te gaan. 

“Ik keek over het complex uit en dacht: hier zie ik  mijzelf wel werken”

Nieuwe hoofdtrainer  
Kok is al jaren verliefd 

op v.v. Den Ham
Hij hielp bij FC Twente bij het 
opzetten van de vrouwen- 
afdeling, coachte jeugdteams  
bij die profclub en was trainer  
van een hoofdklasser. En toch 
wilde Jurgen Kok (55) altijd nog 
eens aan het roer staan bij  
v.v. Den Ham. “Ik was hier jaren 
geleden op bezoek en dacht toen: 
wat is het hier mooi zeg.”



“Bij Den Ham zie ik een spelersgroep die meer kan dan ze de afgelopen 

jaren heeft laten zien. De ploeg is vier à vijf jaar lang rond de tiende 

plek geëindigd, met een negatief doelsaldo. Het was een beetje 

‘muizerig’, een beetje grijs. Daar moet wat tegen te doen zijn. Ik weet 

dat ik het hier moet doen met eigen jongens. Zij moeten het dorp 

weer trots maken, zorgen dat de hele gemeenschap – het dorp en de 

vrijwilligers die hier rondlopen – weer trots worden op het eerste. Want 

dat moet zeker in thuiswedstrijden straks weer moeilijk te kloppen zijn. 

Er moet iets onverzettelijks over het team komen. Hoe ik dat hoop te 

bewerkstelligen? Door te zorgen dat de trainingen van de eerste tot en 

met de laatste minuut intensief zijn. Als je als speler intens traint, kun je 

die intensiteit ook op zaterdag aan de dag leggen. Daar wil ik naar toe. 

Het vrijblijvende moet eraf. Bij Hulzense Boys is dat gelukt. En Hulsen is 

een dorp met een mentaliteit die volgens mij gelijkstaat aan die van  

Den Ham. Dat sterkt mij in mijn vertrouwen dat het hier ook kan.”

Top 6
Hulzense Boys liet hij bij zijn vertrek, in januari 2017, achter in de eerste 

klasse. De term ‘promotie’ neemt Kok in combinatie met Den Ham 

echter nog niet in de mond. Over de doelstelling voor dit seizoen is hij 

kraakhelder: “We willen minimaal bij de eerste zes eindigen, met een 

positief doelsaldo.” Met welk speelsysteem dat gebeurt, is voor de 

trainer van ondergeschikt belang. “Niemand interesseert het hoe we van 

pakweg De Esch winnen, als we maar winnen. Wel kan ik zeggen dat 

meer dan voorheen een accent op het verdedigen komt te liggen. Als 

je van een gemiddeld aantal van vijftig tegendoelpunten per seizoen er 

eens vijftien af kunt halen, dan is dat misschien al genoeg voor plek zes.”  

 

De nadruk leggen op verdedigen moet volgens hem niet worden verward 

met jezelf aanpassen aan de tegenstander. Want Kok wil wél uitgaan van 

eigen kracht. “Ik kijk niet naar tegenstanders, dat heb ik nooit gedaan. Ik 

heb mijn handen al vol aan mijn eigen team. In twee keer anderhalf uur 

per week moet ik mijn spelers al trainen op voetbaltechnisch en mentaal 

gebied. Misschien blijft er in die drie uur een half uur over voor tactiek. 

Dan kom ik er echt niet meer aan toe om ook nog aandacht te geven 

aan de tegenstander van zaterdag. Ik heb mijn handen al vol aan mijn 

eigen team.”

Van hobby beroep gemaakt
Hoewel er nog nauwelijks grijze haren bij hem doorkomen, is Kok toch al 

echt 55. Maar van afnemend fanatisme is nog lang geen sprake. Al geeft 

hij toe dat een vereniging met een eerste team dat uitkomt in de tweede 

presentatiegids | 9

“Het belangrijkste voor mij  

is dat ik met een 

spelersgroep kan werken  

DIE AMBITIE HEEFT” 
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Coop Den Ham
Ommerweg 5-5a
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klasse op dit moment beter in zijn leven past dan een jeugdteam van  

FC Twente of een topamateurclub. “Samen met mijn vrouw Mary (39), 

de moeder van onze zoon Jair (10), ben ik eigenaar van Holland Football 

University. Dat is een voetbalmanagementbureau dat voetbalorganisaties, 

kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven verbindt. In zekere zin 

heb ik dus van mijn hobby, voetbal, mijn beroep gemaakt. Het runnen 

van die twee organisaties neemt behoorlijk wat tijd in beslag.”

Maar hij verzekert dat hij zijn job als hoofdtrainer van v.v. Den Ham er niet 

‘eventjes bij doet’. “Ik ben van plan om hier de tent flink op te schudden. 

De eerste trainingen en wedstrijden in de voorbereiding hebben mijn 

vermoeden, dat er meer uit dit team te halen is, bevestigd. Ik heb voor 

één jaar getekend, al houden de club en ik de optie open om daarna 

met elkaar verder te gaan. Hoelang ik hier ook blijf; ik hoop dat ‘jullie’ 

aan het eind van de rit zeggen: ‘Die ouwe heeft alles wat ie hier van plan 

was toch maar mooi voor elkaar gekregen’.”

De bijzondere keuken  
van Jurgen Kok

Den Ham heeft tijdens de voorbereiding al in de heerlijke  

keuken van hoofdtrainer Jurgen Kok mogen kijken. Er is kennis 

gemaakt met het voorgerecht en dat zag er fantastisch uit.  

De drie bekerwedstrijden, die op de menukaart stonden, smaakten 

voortreffelijk en leverden mooie resultaten op. Het bekeravontuur 

krijgt zelfs een vervolg. Reikhalzend kijken we dan uit naar het 

hoofdgerecht: de competitie in de tweede klasse. Welke prachtige 

recepten en gerechten zal de meester-Kok uit zijn hoge hoed 

toveren. Misschien wordt het totale hoofdgerecht nog wel beloond 

met een heerlijk toetje… Eén ding is zeker: de ‘keuken van Kok’, 

dat smaakt naar meer!



Den Ham JO9-2G   Jan Leendert van der Voet 
Afgelopen seizoen was Jan Leendert nog 

langs de lijn bij de F-league te vinden maar 

dit jaar is hij samen met zijn zus Marjan leider 

van JO9-2. “Vorig jaar was ik leider van de 

F-league en omdat mijn zoon Jasper naar 

JO9-2 ging, hebben ze mij gevraagd of ik lei-

der wilde worden. Bij een vereniging zijn veel 

vrijwilligers nodig en omdat onze oudste zoon 

Rick nu wat ouder is en zichzelf redt, heb ik 

aangeven dit wel te willen doen. Omdat mijn 

neefje Justin ook in dit team speelt, heb ik zijn 

moeder (mijn zus) Marjan gevraagd of ze ook 

leidster wil worden. In het begin twijfelde ze 

wel erg omdat er maar weinig leidsters zijn en 

ze aangaf niet heel veel verstand van voetbal 

te hebben, maar uiteindelijk heeft ze toch 

besloten het te doen. Dit vind ik wel stoer van 

haar”, aldus een trotse broer.

Over de doelstelling van het seizoen is Jan 

duidelijk: “Het belangrijkste is dat de spelers 

een leuke tijd hebben bij de voetbal. Als ze 

tevreden naar huis gaan, dan ben ik ook 

tevreden. Vanaf dit seizoen is er een nieuwe 

opzet voor JO8/JO9. Ze spelen op een kwart 

veld 6 tegen 6, waardoor het voor kinderen 

goed vol te houden is, er meer balcontact 

is en er dus flink kan worden gescoord. De 

ingooi is vervangen door in te dribbelen en de 

rust is vervangen door een korte time-out. In 

het begin zal het voor ons allemaal even wen-

nen zijn maar ik ben ervan overtuigd dat we er 

een mooi seizoen van maken.”

Tot slot wil Jan Leendert nog even aangeven 

dat er achter de schermen bij v.v. Den Ham 

prima wordt geholpen. “Indien er hulp nodig 

is kan ik direct terecht bij Jurgen Bootsveld 

(coördinator JO9) of Gert Bijlstra (Hoofd 

Jeugdopleiding) en het wordt binnen de 

kortste keren geregeld, erg knap wat ze met 

elkaar neerzetten.”

Vooruitblikken 
2017/2018
Ondanks de nieuwe opzet van de KNVB (seizoen 2017/2018 later te beginnen en daardoor ook later te eindigen) is 
de zomerstop weer voorbijgevlogen. De Eredivisie is inmiddels gestart met enkele verrassende uitslagen. Ajax gaat 
weer voor het kampioenschap en zal het Feyenoord lukken om de titel te kunnen prolongeren? En gaat PSV dit jaar 
ook weer mee doen in de strijd om de titel? Meerdere teams die een gooi doen naar het kampioenschap, maar er 
kan er maar één de beste zijn. En wat te denken van nieuwkomer VVV? Zij wil er een mooi seizoen van maken in de 
Eredivisie, met handhaving als doelstelling. Aan het einde van het seizoen weten we of dit ook is gelukt, maar hoe 
staan de teams van v.v. Den Ham ervoor? Wat kunnen we dit seizoen van onze teams verwachten?

Den Ham 5  Lars de Weert
“Vorig seizoen speelde ons team nog als het achtste elftal in de competitie maar na enkele  

interne wijzigingen spelen we dit jaar in het vijfde. Het team is ten opzichte van vorig jaar redelijk  

intact gebleven. We hebben dit seizoen enkele versterkingen gekregen, maar er zijn ook enkele 

jongens gestopt. Helaas is Stefan Nijkamp dit jaar gestopt, hij wist vorig jaar regelmatig een doelpuntje 

mee te pikken en die doelpunten kunnen we goed gebruiken.” Lars is naast leider ook zelf spelend  

in dit team en ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. “Vorig seizoen zijn we helaas niet hoog op  

de ranglijst geëindigd, we hadden vooral veel pech. Net even op een dom moment balverlies of een 

bal die in de kluts net niet de goede kant op viel waardoor we verloren of gelijkspeelden. Vorig seizoen 

hadden we eigenlijk veel hoger moeten eindigen dan een van de laatste plaatsen op de ranglijst. Dit jaar 

moet een hogere plek zeker lukken. We hebben veel jonge spelers die goed kunnen voetballen en als 

alles dit jaar mee zit en iedereen er vol voor gaat moet een top 4-klassering er dit jaar inzitten”,  

aldus Lars.

Door Jan Willem Kuiper
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Den Ham JO11-2G  Allard Olsman 
Komend seizoen staat Allard Olsman samen met 

Michel Wemekamp langs de lijn bij Den Ham 

JO11-2G. De trainingen worden dit jaar verzorgd 

door Julian Petter. Allard is geen vreemde langs 

de lijn. “Toen mijn zoon Zeb op voetbal ging heb 

ik de F-league getraind en de jaren daarna ben 

ik nog leider geweest van F7 en F1.”  Afgelopen 

jaar had Allard een sabbatical maar dit jaar werd 

hij weer gevraagd om leider te worden van JO11-

2 en besloot op het aanbod in te gaan. “Het is 

gewoon heel erg leuk om met deze jonge jongens 

te werken, ze zijn allemaal erg fanatiek.” Wat we 

dit jaar van JO11-2 kunnen verwachten is volgens 

Allard lastig te zeggen: “Je wilt natuurlijk altijd zo 

hoog mogelijk eindigen en daar gaan we natuurlijk 

ook voor, maar het is belangrijk dat het team, dat 

naast jongens ook een meisje in de selectie heeft, 

plezier heeft in het voetballen met elkaar. Sommige 

jongens hebben al eens met elkaar gespeeld en 

voor anderen is het een compleet nieuw team. Als 

we het team een beetje aan het voetballen kunnen 

krijgen hoop ik dat we in de bovenste helft mee 

kunnen doen.” 

Den Ham JO11-2G speelt dit seizoen enkele 

derby’s want ze zijn ingedeeld in de tweede klasse 

met clubs als DOS’37, DETO, Vroomshoopse Boys 

en Voorwaarts.
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Den Ham JO15-3   Rick Spoelman 
Rick staat dit seizoen samen met Jan Willem Samsen voor de groep van JO15-3. Beide heren  

spelen in Den Ham 3. Voor Rick is het zijn eerste jaar als leider. “Het was eigenlijk de bedoeling  

dat we samen training gingen geven aan de jongens. Het vinden van leiders was helaas een 

behoorlijke puzzel. Toen hebben Jan Willem en ik besloten dat we naast het trainen ook leider zijn  

van dit team en zaterdags aanwezig zijn bij de wedstrijden”, aldus Rick. Omdat ze zelf ook moeten 

trainen zijn ze heel wat uren op het sportpark te vinden. “Gelukkig geven we training op de  

dinsdagavond en kunnen we daarna aansluitend trainen met het derde, dit is perfect geregeld.”

Dit jaar komt JO15-3 uit in de vijfde klasse. ’Een voorspelling geven voor komend seizoen is lastig 

omdat het mijn eerste jaar is en ik de tegenstanders nog niet ken. We hebben in ieder geval een goede 

groep jongens, een mooie mix van eerstejaars en tweedejaars spelers.” De eerste wedstrijd werd 

gespeeld tegen de Vroomshoopse Boys (ook uitkomende in de vijfde klasse) en werd ruim gewonnen 

waardoor Rick ook het volste vertrouwen heeft in een goede afloop van dit seizoen. “Met de wedstrijd die ik 

nu heb gezien en het voetbal ga ik er van uit dat we voor de bovenste plekken mee gaan strijden.” 

Den Ham JO17-3  Ronnie Bosch 
Ronnie Bosch loopt ondertussen al heel wat jaren mee bij v.v. Den Ham. Naast lid van de sponsorcommissie is 

Ronnie ook al jaren zaterdags langs de lijn te vinden. “Begonnen als leider van mijn zoon bij de F-jes en via de E, D 

en C nu leider van B3, wat tegenwoordig JO17-3 heet.” Vorig seizoen was Ronnie leider van JO15-4 en veel spe-

lers maakten de overstap naar JO17-3. “Vanaf de F-jes heb ik nagenoeg altijd dezelfde jongens in mijn team gehad. 

Komend seizoen bestaat de selectie grotendeels uit eerstejaars spelers. Veel jongens van mijn vorige team, JO15-4 

zijn meegekomen en dit is aangevuld met jongens uit JO15-3 en samen met enkele  tweedejaars JO17-3 spelers 

hebben we een mooi team.” De doelstelling voor Ronnie is duidelijk: “Het voornaamste is dat de jongens plezier heb-

ben in het spelletje. Afgelopen seizoen hebben we met JO15-4 een goed seizoen gespeeld en de laatste wedstrijd 

om het kampioenschap werd helaas verloren. Als we dit jaar weer zo’n seizoen kunnen spelen ben ik zeer tevreden! 

Daarnaast is het als leider ook altijd mooi om te zien dat sommige jongens na een jaar voetballen toch nog een stapje 

hogerop kunnen en in een hoger elftal spelen.”



Over 25 jaar …
We schrijven 31 augustus 2042:  
De voetbalvereniging Den Ham heeft de  
zeven magere jaren met glans overwonnen  
en staat aan de vooravond van een  
memorabel seizoen. Het eerste elftal heeft 
namelijk op zeer verrassende wijze promotie 
afgedwongen naar de Eerste Klasse. Voor dat 
dit is bewerkstelligd heeft er een ware  
revolutie op de Rohorst plaatsgevonden.  
De dorpsclub speelt jarenlang in de tweede 
klasse. Het ledental blijft in die periode  
rond de 900 hangen. De stabiele vereniging 
wordt echter in het jaar 2034 verrast door  
een heuse uittocht van spelers en kaderleden. 
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Door Koos Hallink

Versplintering
In diverse omliggende gehuchten en buurtschappen worden 

voetbalclubs opgericht, waardoor de blauwwitters in een negatieve 

spiraal terechtkomen en de prestaties van het vlaggenschip ver achter 

blijven en er zelfs twee opeenvolgende degradaties volgen. In de vierde 

klasse speelt het in de tweede helft van de dertiger jaren tegen onder- 

meer de Bossinkkamp Buffels, de Hammer Flierefluiters, Linder Boys,  

HNA, (Hoog Nivo Archem), Egede United, Sportclub Slenke,  

WBOOK (Wij Begonnen Ooit Op Klompen) en de Zandstuve Zoevers. 

Het bestuur van v.v. Den Ham is ten einde raad en de hoogbejaarde 

dorpsclub dreigt roemloos ten onder te gaan. 

Coup
Een aantal bezorgde leden onder aanvoering van dhr. A. Musters  

grijpt in het najaar van 2038 hardhandig de macht ten koste van  

de nog twee zittende bestuursleden, de heren D. Bosch en J. Bosch.  

De groep Musters komt met een masterplan, zodat de club weer 

omhoog kan kijken. Den Ham gaat sterspelers (terug)halen en fors 

betalen, er wordt flink geïnvesteerd in de jeugd en de buurtclubs worden 

afgekocht en verdwijnen als sneeuw voor de zon. Grote geldschieter in 

de gehele operatie is dhr. J. Blekkenhorst, eigenaar van Partycentrum  

de Zandstuve en beheerder van het megagrote subtropisch zwemparadijs 

in Den Ham-Zuid. Het ledental en het niveau schieten als een ‘TGV’ 

omhoog. Het kampioenschap in de vierde klasse is binnen no-time 

gerealiseerd, ook in de derde klasse wordt een jaar later de titel  

met overmacht binnengehaald. 

Dreamteam
In het seizoen 2041/2042 beschikken de hoofdtrainers G. Nijmeijer 

en T. Nijzink over een talentvolle lichting met enkele sterke routiniers.  

De selectie bestaat uit: Luca Kootstra, Jesse Bosch, Pim Vuurboom,  

Levi Vijfhuizen, Lars Kamphuis, Daan Drost, Sam en Luuk Kolkman,  

Sep Nijzink, Finn Zorgdrager, Liam Dam, Max en Mats Hallink,  

Thijs Bolks, James Ekkel, Bram Schurink, Leon Scheurwater en  

Noah Remmink. In de eerste periode speelt het echter dramatisch. 

Met slechts drie punten uit acht wedstrijden lijkt de derde klasse 

weer heel dichtbij. Maar net voor de winterstop beginnen de enorme 

trainingsarbeid en de gouden handen van Nijmeijer/Nijzink hun vruchten 

af te werpen. De driepunters stromen binnen en na een sterke tweede 

periode is handhaving al binnen handbereik. In de laatste periode speelt 

het team de sterren van de hemel en wordt met negen eclatante zeges 

de nacompetitie bereikt. De tweeluiken tegen SV Gramsbergen en  

PH Almelo worden eenvoudig in winst omgezet, zodat na ruim veertig 

jaar het vlaggenschip weer in de eerste klasse mag spelen. Voor het 

eerst in haar clubgeschiedenis staat er een vrouw aan het roer:  

mevr. K. Kolkman-Endeman is unaniem tot nieuwe voorzitter gekozen. 

Haar eerste handeling is de opening van het vijfde kunstgrasveld. 

De nieuwe gemeente Hellendoorn-Den Ham is bezig met de 

voorbereidingen van een 500 meter lange fietstunnel met vier rijbanen 

van Harwig naar het sportpark. De club bereikt eveneens de magische 

grens van 1.000 leden en met maar liefst 50 teams in competitieverband 

is het weer een toonaangevende club in de regio. Met deze mooie cijfers 

en ontwikkelingen kan zij zich over een aantal jaren toch gaan opmaken 

om op grootse wijze het 100-jarig bestaan te vieren!



Brink 10, 7683 BP Den Ham   Tel: +31 (0)88 - 44 47 100   e-mail: Info@bernhards.nu

Bankieren voor iedereen in Den Ham

Wij zijn uw bank

#KR7
Kevin Ruiterkamp scoort 
óók voor ons!



1956
De training werd overgenomen door eigen spelers. Desondanks ging het 

het eerste elftal voor de wind. Zo goed zelfs dat er een kampioenschap 

lonkte. Er ontstond een jubelstemming die in de voorlaatste wedstrijd 

ruw werd onderbroken door een 3 - 1 nederlaag tegen Vroomshoopse 

Boys 2. De elftalcommissie werd behoorlijk nerveus en greep keihard 

in. Een viertal spelers, het hele seizoen de vaste keus - Rieks Hemmink, 

Teunis Tjonk, Jan Bakker en Hilbert Mannessen - werd vanwege een 

vermeende blessure vervangen. De jonge goaltjesdief Jan Kamphuis 

kwam in de ploeg. Ook de oude garde (Berend Vos, Jan Horstink en 

Jan Hendrik Timmer) mocht opdraven voor de laatste beslissende 

competitiewedstrijd in Rijssen tegen RV 2. Dat werd beloond,  

de match werd met 8 - 1 gewonnen en het kampioenschap  

werd op 7 april 1956 een feit. 

Op 25 april 1956 vond in zaal Harwig de feestavond plaats.  

Er waren wel de nodige verwikkelingen. Zo werd er een foto gemaakt 

van het elftal dat in de laatste wedstrijd het kampioenschap behaalde.  

Dat was behoorlijk tegen het zere been van de spelers die het hele 

jaar hun stinkende beste hadden gedaan voor dit resultaat. Dus werd 

er nog een kampioensfoto gemaakt: de ware kampioen. Door het 

kampioenschap mocht Den Ham twee promotiewedstrijden spelen  

tegen de reserves van Sparta Enschede. Het merendeel van de spelers 

die het hele seizoen had gespeeld werd weer in genade aangenomen.  

Het zat mee omdat de 17-jarige snelle buitenspeler Hans Kuiper doorbrak. 

Het zat tegen omdat de ervaren Gerrit Dekkers, een verfijnd technicus, 

geblesseerd moest afhaken. De eerste wedstrijd in Enschede eindigde in 

een 2 – 2 gelijkspel en de thuiswedstrijd werd met 3 - 2 gewonnen.  

Door dit resultaat promoveerde Den Ham 1 op zaterdag 23 juni 1956 

naar de 1e klasse. Later bleek dat ook Sparta 2 door het Bondsbestuur 

was toegelaten tot de eerste klasse. Dus was er voor niets gespeeld.  

Of er van het laatste promoverende elftal nog foto’s zijn gemaakt  

is niet bekend. 

De echte  
kampioen van 

Staand v.l.n.r.: Bertus Poel, Jan Bakker, Gerrit Dekkers, Chris Lindenhovius, Henk Steen, Rieks Bouwhuis,
Knielend v.l.n.r.: Teunis Tjonk, Gerard Poel, Rieks Hemmink, Hendrik Rosman en Hilbert Mannessen.

Het seizoen 1955 – 1956 was een heel bijzondere voetbaljaargang. Allereerst was het 
10-jarig bestaan een feit. Maar sportief begon het al voor aanvang van de competitie  
toen bleek dat trainer Makkinga uit Ommen zijn been had gebroken. 

16 | presentatiegids 

Foto: Het kampioenselftal uit 1956 zoals dit tot de laatste 
competitiewedstrijd in dat seizoen heeft gespeeld.

Door Frank Stolte



Het is eigenlijk net als Google. Maar dan Google 
aan de Grotestraat. Google met een virus.  
Dat virus is voetbalvereniging Den Ham.  
Het virus is ingebracht door Jan Lindenhovius. 
De man die 18 oktober 1961 al begon te schrijven. 
Wekelijks schreef hij als wedstrijdsecretaris in 
het voetbalkrantje een peptalk in de weekbrief  
over de resultaten van het 1e elftal. 

Daarin beschreef hij het competitieoverzicht, de standen, het spelverloop, 

een analyse van de gespeelde wedstrijd maar ook tips voor de komende 

wedstrijd. Dat hield hij vele jaren vol. Tot 1969 toen hij naar Putten 

verhuisde en daar aan de slag ging als leraar Engels. Bij de viering van 

het 40-jarig bestaan van v.v. Den Ham in 1986 schreef Jan Lindenhovius 

mee aan de jubileumuitgave “Doeltreffend op weg”. Toen werd op 

aandringen van Jan Bakker de basis gelegd voor zijn eerste kroniek.  

“Ik heb altijd graag mogen schrijven en v.v. Den Ham heeft mijn 

bijzondere belangstelling”, vertelt Jan. Het begon als een onschuldige 

hobby maar in de tien jaar daaropvolgend is het eigenlijk een beetje uit 

de hand gelopen. 

Voor de kroniek ‘Tussen Eerde en Rohorst 1946 – 1996’ snuffelde  

Jan Lindenhovius in de archieven van Dagblad Tubantia, Dagblad van 

Het Oosten, De Koerier, de Hammer en het clubblad van v.v. Den Ham. 

Ook de archieven van De Twentse Voetbalbond, het archief van  

de KNVB, de bibliotheek van Almelo en de bieb van Enschede werden 

door Jan bezocht. Het resultaat mocht er zijn, want bij het 50-jarig 

bestaan in 1996 verscheen een indrukwekkende kroniek met een 

schat aan voetbalgegevens. De kampioenschappen, de promoties, 

de degradaties, de eindstanden, markante doelpunten, leuke 

wetenswaardigheden en de complete spelerslijst. Daarnaast beschreef 

Jan van ieder seizoen: de competitie-indeling, de selectie, het verloop, 

andere wedstrijden maar ook andere zaken zoals het meespelen van 

Abe Lenstra in 1958 en het ontstaan van de Midwinterloop in 1979.  

Het verzamelen van gegevens en het schrijven van Jan Lindenhovius 

ging verder.

In 2006 bij de viering van het 60-jarig bestaan verscheen het tweede 

deel van de kroniek. Deze kroniek begint met pagina 445 en eindigt met 

pagina 580. Zo zijn er vele wedstrijden bij Jan in zijn inmiddels digitale 

archief opgenomen. “Hoogtepunt was het seizoen 1997 – 1998 toen we 

net de promotie van de 1e klasse naar de hoofklasse misten en we  

de laatste wedstrijd tegen Owios verloren”, weet Jan Lindenhovius 

zich te herinneren. AVW ‘66 werd kampioen en Den Ham kon in de 

nacompetitie geen potten breken. Jan Lindenhovius schrijft nu nog 

voor iedere thuiswedstrijd een infoblad. Ook verleent hij jaarlijks zijn 

medewerking aan de presentatiegids. Het virus bij JJDL is nog niet 

uitgewerkt want bij de viering van het 75-jarig bestaan in 2021 zou hij 

graag een derde deel van de kroniek willen uitbrengen.

De unieke hobby van  
Jan Lindenhovius

Door Frank Stolte



 quote

quote

quote
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: een term die je steeds vaker hoort.  
Bij Dasko zit dit in ons DNA: aandacht voor mensen, sponsoring van sportclubs,  
wij vinden het heel vanzelfsprekend. Daarbij zijn we sponsor én supporter in hart 
en nieren van Dos ‘37 uit Vriezenveen: de club waarmee we al jarenlang verbonden 
zijn. Natuurlijk voelen we veel sympathie voor onze voetbalvrienden uit Den Ham 
en we wensen hen daarom ook dit voetbalseizoen weer veel succes toe!

Bedrijvenpark Twente 341
7602 KL Almelo
0546 561 005
info@dasko.nl

Jarenlang verbonden

Dasko en  
de voetbal

HOC-voorzitter  
Jerry Blekkenhorst:

“Bij voetbal en in de horeca 
draait het om details” 

www.dasko.nl
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De v.v. Den Ham wordt ondersteund door  
een aantal sponsoren. De belangrijkste 
steunpilaren zijn de hoofdsponsorgroep 
Starselect, het Hammer Ondernemers 
Collectief (HOC), maar ook de zeer actieve 
supportersvereniging 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 De Zandstuve uit Den Ham.

Met ster geselecteerd...

HOC-voorzitter  
Jerry Blekkenhorst:

“Bij voetbal en in de horeca 
draait het om details” 

“Ik heb misschien wat minder met het spelletje voetbal zelf, maar zeker wel met de 
dynamiek van zo’n prachtige vereniging als v.v. Den Ham”, zegt Jerry Blekkenhorst.  
Aan de keukentafel in de totaal verbouwde Zandstuve blikt de kersverse HOC-voorzitter 
vooruit. “We hebben elkaar nodig in dit dorp. Ondernemers, bewoners en verenigingen 
zorgen er samen voor dat Den Ham leefbaar blijft. Daar wil ik me graag voor inzetten.” 

Het is erg belangrijk dat ondernemers van  

Den Ham en omgeving elkaar kennen en 

opzoeken, vindt Blekkenhorst. “En dan gaat 

het om veel meer dan alleen gezelligheid. 

Persoonlijk heb ik bij het HOC al heel wat 

geleerd van collega-ondernemers uit het dorp. 

Daar had ik ook een externe consultant voor in 

kunnen huren, maar juist met elkaar heb  

je zoveel kennis in huis.” 

Keuzes maken
Sinds 2011 staat hij aan het roer van 

Partycentrum de Zandstuve. “Mijn vader werd 

ziek in 2009. Daardoor kwam ik veel sneller 

voor belangrijke keuzes te staan dan gedacht. 

En ik had niet heel lang tijd om na te denken.  

Ik koos heel bewust voor de Zandstuve.  

Ik wilde graag verder bouwen aan dit mooie 

bedrijf. We zijn volop in ontwikkeling.  

We investeren in mensen en gebouwen.  

Het Partycentrum wordt steeds meer een  

regionale speler. Voor feesten en partijen,  

maar op weekdagen ook voor de zakelijke 

markt: trainingen, workshops, bedrijfsbijeen- 

komsten en andere complete arrangementen, 

met zelfs activiteiten in het bos. Bovendien 

bouwt het bedrijf aan Z-events, voor de  

complete organisatie van evenementen  

op locatie.”

Derde helft
Ondanks dat de familie veel op het veld te  

vinden is, komt Jerry toch liever net voor de 

derde helft naar de Rohorst. “Daar spreek 

je elkaar. Ik vind het mooi dat v.v. Den Ham 

zoveel mensen aan elkaar verbindt. Van alle 

leeftijden”, zegt de HOC-voorzitter die wel 

overeenkomsten ziet tussen voetbal en zijn 

eigen vakgebied: “Bij voetbal heb je elkaar 

altijd nodig in het veld. Ieder op zijn eigen 

vertrouwde plek. Dat is in ons bedrijf ook zo. 

En bij voetbal draait het om de details en de 

afwerking. Daarin maken we bij de Zandstuve 

ook het verschil.” 

Leefbaarheid
Toen hij werd gevraagd of hij de nieuwe  

voorzitter wilde worden van het HOC,  

heeft Jerry niet lang nagedacht. “Met alle 

ondernemers bij deze club leveren we een 

belangrijke bijdrage aan de voetbalvereniging. 

Maar ook andere verenigingen en projecten  

in het dorp profiteren ervan. Op deze manier  

kan ik samen met andere ondernemers  

de leefbaarheid in ons dorp ondersteunen.  

Daar kun je geen ‘nee’ tegen zeggen.” 

Door Marcel van Dijk

Jerry Blekkenhorst (met zonnebril)  
bij het jaarlijkse uitje van het HOC



Op 10 juni 2017 konden veel Hammersupporters nog eenmaal Tim Nijzink in het blauwwitte tenue van  
Den Ham 1 zien schitteren. Tijdens zijn afscheidswedstrijd waren maar liefst vier (oud) trainers aanwezig: 
Marcel Waaijer en Jan Peter Jonkman waren de coaches van oud Den Ham 1. Tim had spelers uitgenodigd  
die in de afgelopen vijftien seizoenen met hem hebben samengespeeld. “Ik heb het als ontzettend leuk 
ervaren. Deze wedstrijd was goed door de club geregeld. Ik sta niet zo graag in de belangstelling,  
maar dit geeft mij wel waardering vanuit de vereniging.” 

Nieuwe uitdaging 
voor Tim Nijzink
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“Mijn instelling is ‘geen woorden, 

maar daden’. Wees niet te 

opschepperig, maar laat het zien in 

het veld. Minder praten, meer doen!” 
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Tim met Sep tijdens zijn  

afscheidswedstrijd op 10 juni

Tim heeft sinds dit seizoen samen met  

‘broertje‘ Marcel de leiding over JO19-7



Lang geleden begon een  
kleine Tim in de F6
“Ik moest eerst mijn zwemdiploma halen, voordat ik op voetbal mocht. 

Na de F6, F1 en één jaartje E1 ben ik elk jaar vervroegd overgegaan 

naar de volgende selectielichtingen. Ik speelde veel met jongens  

als Gerdo Kuiper, Joost de Boer, Tommie Dam en Gert Nijmeijer,  

maar was altijd net wat jonger. “

Na vele jaren belandde Tim  
in Den Ham 1 
“Mijn eerste wedstrijd was tegen SVZW op 7 september in 2002. 

Twee weken later scoorde ik mijn eerste en tweede doelpunt tegen 

Bergentheim.” Vanaf dat moment is Tim niet meer weg te denken als 

spits van het eerste. Uiteindelijk speelt hij 304 wedstrijden en scoort 

daarin 93 keer. (Vader Roelof heeft 296 wedstrijden gespeeld,  

gezamenlijk dus 600 wedstrijden!) “Ik ben blij dat ik nu zelf heb  

kunnen bepalen wanneer ik stop en dat het niet noodgedwongen  

is door bijvoorbeeld een blessure.”

De promotiewedstrijd tegen Eibergen 
in 2011 was een van zijn hoogtepunten 
“Daarnaast heb ik een paar seizoenen mogen spelen met een soort van 

vriendenteam. “Niels Bouwhuis, Tommie Dam, Gerjan Blekkenhorst, 

Wijnand Meijer, Jorrit Slotman, Robin Bergins, Arnold Poortman,  

Gert Nijmeijer en noem maar op. Allemaal jongens van mijn leeftijd, 

waarbij wij elkaar buiten de voetbal ook veel zagen. Je doet dan in  

het veld onbewust een stapje extra voor je maat of iemand die je goed kent. 

Tommie en ik waren afgelopen seizoen veruit de oudsten, nu zitten  

er veel meer jongere jongens in.”

Na dit seizoen gaat Tim zich volledig 
richten op het trainerschap 
Als nieuwe trainer van JO19-1 staat hem een nieuwe uitdaging te  

wachten. “Afgelopen seizoenen was het voetballen goed te combineren 

met mijn eigen wedstrijden, omdat de D- en C-jeugd die ik onder mijn 

hoede had, om 10.00 uur de wedstrijden speelden. Speelden de  

jongens thuis? Dan speelden we met het eerste uit. De trainingen  

waren altijd voorafgaand aan mijn eigen training.” 

“Nu ik gestopt ben als voetballer,  
kan ik mij richten op de oudere jeugd 
JO19-1 heeft veel nieuwe jongens bij de selectie, slechts vier zijn er 

gebleven van afgelopen seizoen. Ik ken sommigen nog niet heel goed, 

maar ik heb al wel gezien dat ze kunnen voetballen. Zij moeten dit  

seizoen zelf de extra stappen zetten die ze nodig hebben voor hun  

toekomst, maar dat ligt ook aan de ambities van de jongens zelf.”

Wat verwacht Tim dit seizoen van de 
jongens van JO19-1? 
“Ik zie graag jongens die voetballen met hun hart, die spelen met beleving.  

Het moet ze niet ontbreken aan fanatisme. En soms moeten ze ‘gemeen’ 

durven te zijn. Zelf was ik in het veld lang niet altijd de liefste. Maar dat  

is af en toe nodig, dat ontbreekt vaak bij spelers van Den Ham.  

Verder leg ik de focus vooral op passen en trappen, positiespelletjes  

en kappen en draaien. Ik zie graag jongens met een goede traptechniek. 

Een goede wreeftrap om precies te kunnen passen en trappen,  

liefst met twee benen.” 

Afgelopen seizoen is de JO19-1 promotie 
naar de hoofdklasse net misgelopen 
“Aan de ene kant is dat jammer, want je wilt het liefst zo hoog mogelijk 

spelen. Maar aan de andere kant heeft dit team tijd nodig om aan elkaar 

te wennen en op elkaar ingespeeld te raken. Dan is dat in de eerste 

klasse iets gemakkelijker dan in de hoofdklasse. Verder vind ik het knap 

als trainers van een ploeg echt een team kunnen maken. Een hecht 

clubje, dat elkaar door en door kent. Zodat je elkaar kunt helpen, als  

er iets gebeurt. Of wanneer het minder goed loopt, dat je dingen van 

elkaar accepteert. Dat is moeilijk om te realiseren, maar een trainer kan 

daar echt een aandeel in hebben. Ik hoop dat mij dat ook lukt.”

Afgelopen seizoen werd ‘zijn’ 
Feyenoord dan eindelijk kampioen 
Tims winnaarsmentaliteit komt vaak terug in zijn tijd als speler, maar ook 

als trainer. “Mijn instelling is ‘Geen woorden, maar daden’. Wees niet te 

opschepperig, maar laat het zien in het veld. Minder praten, meer doen!” 

Tenslotte sluiten we af met Tims 
ambitie: zien we hem bijvoorbeeld 
terug als coach van Den Ham 1?
“Ik begin in ieder geval komend seizoen met de TC2-cursus en loop 

stage bij de nieuwe trainer bij het eerste. Mijn ambities ben ik echter nog 

aan het onderzoeken. Misschien bevalt het goed en ga ik verder met 

training geven. Wie weet eerst een jeugdteam bij een andere club of een 

eerste elftal ergens in de regio. Maar dat weet ik nog niet zeker.  

Eerst komend seizoen de focus op JO19-1.”
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In de nieuwe kledinglijn lopen de blauwwitters 

er keurig en strak bij. Complimenten aan de 

sponsorcommissie, materiaalcommissie,  

Erik Kuiper Relatiegeschenken en Masita.  

De voetbalplaatjes bepalen de eerste  

maanden het straatbeeld. Het gehele  

brinkdorp is wekenlang in de ban van  

de geslaagde actie van de COOP en  

v.v. Den Ham. Opvallende huwelijksfoto’s  

van onze Syrische aanwinst Hasan Al Hasson 

en een voetbalschoeneninzamelactie voor 

Afghaanse talenten op de Rohorst zetten de 

club multicultureel op de kaart. In het najaar 

van 2016 wordt er tijdelijk weinig over voetbal 

gepraat maar wel heel veel over de befaamde 

‘kunstgraskorrels’. Gelukkig kunnen  

we de ophef met een korreltje zout nemen en 

vinden de wedstrijden in Den Ham gewoon 

doorgang. 

Prijzen
Voetbalvereniging Den Ham blijft prijzen  

pakken. De hoofdprijs wordt namelijk  

gewonnen bij de scheidsrechtersvereniging 

Nijverdal e.o. voor de ontvangst en het  

begeleiden van arbiters op ons sportpark.  

De Presentatiegids scoort landelijk wederom 

voortreffelijk en de Hammer uitgave pakt  

voor het vierde opeenvolgende jaar een  

topnotering: ditmaal de tweede prijs achter  

SC Genemuiden. Bij de Raboclubkascampagne 

met 464 deelnemende clubs, verenigingen en 

instanties in de regio Almelo is een bronzen 

podiumplek maar liefst € 1.817,64 waard. 

Erelid Mannes Poel ziet zijn jarenlange inzet 

voor het bestuur, de kantine en de club 

beloond worden met de gouden KNVB-speld. 

De kampioenen zijn wat dun bezaaid.  

Drie teams pakken gelukkig wel een titel: 

JO11-6 wordt overtuigend najaarskampioen, 

JO11-3 en VR25+ zijn in hun competities  

de sterkste in het voorjaar. 

Sportief
De ultra smalle selectie van het vlaggenschip 

van de junioren laat ons genieten van goed 

voetbal en JO19-1 bereikt na een zeer sterk 

seizoen de halve finale van de nacompetitie. 

Vrouwen 1 houdt de zenuwen in bedwang  

en wint de beslissingswedstrijd voor klassen-

behoud van Drienerlo. Het eerste elftal heeft 

geen ‘Houdini-act’ nodig en speelt zich al op 

de voorlaatste competitiedag veilig! Den Ham 

1 speelt twee bijzondere wedstrijden tegen  

buurman OZC. Het eerste duel op de Rohorst 

is een thriller eerste klas, in de laatste vijf  

minuten zijn vier goals te noteren en de  

thuisploeg wint het spektakelstuk met 3-2.  

In Ommen is de match omgedoopt tot  

‘snertwedstrijd’ en laten de blauwwitten  

de toeschouwers genieten van een  

galavoorstelling. Zonder twijfel de beste  

90 minuten van het afgelopen seizoen:  

de ‘degradatiekraker’ wordt afgesloten  

met een klinkende 4-0 zege. 

HET SEIZOEN 16/17 
IN VOGELVLUCHT
Het afgelopen voetbaljaar raast nog  
één keer in sneltreinvaart aan u voorbij,  
middels de bekende highlights.Door Koos Hallink 

Kampioenen 2017: VR 25+

Kampioenen 2017: JO11-3

Kampioenen 2017: JO11-6



De F-league  
heeft nieuwe  

hesjes

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

Gedenkwaardig 
Op het complex vinden allerlei bijzondere gebeurtenissen plaats:  

het optreden van Sinterklaas is een hilarische zet, voor de oudere  

generatie is een voetbaldemonstratie van Walking Football een mooie 

happening, de nieuwe aankoop van de Vuttersploeg is een blikvanger, 

het 70-jarig jubileum wordt met een match tegen oud-Heracles in stijl 

afgesloten en eerste elftalspeler Tim Nijzink wordt na vijftien seizoenen 

op grootse wijze uitgezwaaid. De Dennis Demmers Voetbalmania is 

wederom een daverend succes, vele Hammer meiden weten onder  

bijna tropische omstandigheden het sportpark te vinden op  

de derde vriendinnendag en het Hugo Venebrugge Toernooi blijft  

een schitterend evenement. Met jonge deelnemers die veel geld  

bijeen sparen voor het goede doel is de gedachte aan Hugo doeltreffend 

ingevuld. Hulde aan de toppers van Excelsior ’31 en Den Ham:  

twee finalisten en ook nog eens gezamenlijk € 3.585 ophalen voor  

Kans voor een Kind, mooier kan het toernooigevoel niet worden weer- 

gegeven. De apotheose van het jaar is natuurlijk de metamorfose van 

het clubhuis. Deze geweldige gedaanteverwisseling is in sneltreinvaart 

gerealiseerd, 

waar de club 

zeer trots op is 

en zeker nog 

vele jaren mee 

vooruit kan.  

Geniet van het 

clubhuis in  

‘slow motion’! 

Kampioenen 2017: JO11-3



24 | presentatiegids 

De derde Hammer vriendinnendag is evenals de twee voorgaande edities een succesnummer 
geworden. 35 enthousiaste meiden kwamen naar het sportpark, een prachtig aantal en ze 
hadden een goed humeur en schitterend weer meegenomen. Alle meiden waren onwijs 
enthousiast, vrolijk en hadden er veel zin in. Onder een strakblauwe lucht in een heerlijk 
zomerzonnetje werden er vervolgens vijf spellen in circuitvorm gespeeld. 

Stralende 
Vriendinnendag

•  Drie tegen drie in de ‘pannakooi’,  
eindigend met flessenvoetbal

• Een techniekoefening

• Estafette

• Voetgolf

•  Een slalomcircuit waarna  
er afgewerkt mocht worden  
op de keepster van Vrouwen 1

Door Koos Hallink 



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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De foto’s van deze middag zijn gemaakt door TROTS! Fotografie.

Natuurlijk werden er gezien de volop zomerse omstandigheden de 
nodige watergevechten uitgevochten. De deelneemsters konden op 
adem komen met korte drinkpauzes en waterijsjes. De afronding van 
het sportieve gedeelte was een grote eindpartij. Na een indrukwekkende 
opkomst op het hoofdveld, mochten de meisjes aantreden tegen de 
jonge dames van Vrouwen 1, 2 en MO17-1. Deze eindpartij werd met 
een nipte zege gewonnen door de meisjes. Dit alles onder het toeziend 
oog van een officiële scheidsrechter en een aantal toeschouwers. 

Als afsluiter van deze geweldige middag kregen alle meiden een 
goodiebag mee met wat lekkers. De organisatie heeft genoten van het 
enthousiasme en plezier die de jonge meiden uitstraalden. De kartrekkers 
van dit evenement, Kim Endeman en Marianka van de Hoeven, zijn 
uitermate tevreden over de geslaagde vriendinnendag en spraken de 
volgende wens uit: “Hopelijk zien we veel meiden terug aan de start van 
het nieuwe seizoen op de Rohorst!”

Sommige meiden konden hun ogen  
niet geloven wanneer ze scoorden. 

 
“ Heb ik écht bij jou  
gescoord? Of heb je de  
bal expres doorgelaten?” 
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“En dat kan niet zonder al die vrijwilligers die op deze dagen helpen, dat 

is zeker een compliment waard”, aldus Dennis Demmers. “We komen 

ondertussen al behoorlijk wat jaren met de DDV bij v.v. Den Ham. In het 

begin nog in samenwerking met Jack de Gier Voetbalschool, daarna ben 

ik zelfstandig verder gegaan. Wij komen altijd met plezier bij Den Ham.  

De organisatie, met speciale benoeming van Ronny Drost, zet zich hier 

altijd goed voor in. De communicatie is erg goed en wij komen voor  

weinig verrassingen te staan. Ook mijn vader (Jan Demmers,  

keepertrainer bij Den Ham) beleeft elke keer weer veel plezier aan  

het organiseren van deze voetbaltweedaagse en geniet er echt van.”

Na de opkomst van alle spelers legt Jan aan voetballers, trainers en 

ouders op de tribune uit wat belangrijk is tijdens het tweedaagse  

evenement. Centraal staat de PARD-methode. PARD staat voor Plezier, 

Acceptatie, Respect en Discipline. Deze waarden moeten ervoor zorgen 

dat het voor iedereen fantastische dagen worden. Daarna mogen de  

kinderen beginnen. Partijtjes, tweelingvoetbal, poeierbal, mikspelletjes,  

jeu de voetbal. Kortom, allerlei activiteiten en onderdelen die met  

voetbal te maken hebben, komen voorbij. 

“Het is mooi om te zien dat de begeleiders, zowel jongens van 14 en 15 

jaar als de ‘oudere garde’, plezier hebben om met deze kinderen één of 

twee dagen op te trekken en dat met volle energie te willen doen.  

Met de vrijwilligers is het hier altijd goed voor elkaar in Den Ham, want 

zonder hen wordt het moeilijk deze dagen te organiseren. Niet alleen de 

begeleiders van de teams zijn belangrijk. Vergeet bijvoorbeeld niet het 

kantinepersoneel, dat een heerlijke lunch tussen de middag verzorgt.  

Of de mensen van de EHBO, die deze dagen onmisbaar zijn.  

Kinderen zijn immers fanatiek en sportief bezig en al houden ze vaak 

goed rekening met elkaar, soms is een pleister plakken alleen helaas  

niet voldoende”, aldus Dennis. De weersvoorspellingen vooraf waren  

dramatisch. Gelukkig vielen er twee grote buien in de pauze en aan het 

eind van de tweede dag, waardoor de kinderen (en begeleiding) het voor 

het grootste gedeelte droog hebben kunnen houden. Soms een tikkie 

koud, maar we hebben zelfs van het zonnetje kunnen genieten, dat is 

altijd mooi meegenomen. Na afloop waren er nog enkele prijzen te  

verdelen, om vervolgens uitgeput, maar tevreden thuis uit te kunnen rusten.

De komende periode zullen we het grijze-oranje tenue ongetwijfeld nog 

veel tegenkomen op Sportpark de Rohorst. Mocht u er eentje zien,  

dan weet u dat deze jongen of dit meisje ongetwijfeld twee onvergetelijke 

dagen heeft gehad!

Voetbal-
tweedaagse  

blijft een  
voltreffer

In de laatste week van april 2017 was het weer zover: De Dennis Demmers 
Voetbalmania (DDV). Twee dagen lang voetbal, voetbal en nog eens voetbal 
op de Rohorst. Maar liefst 145 kinderen genoten in prachtige tenues  
op de Hammer velden. 

Door Gernando van der Vegt
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Noah Vehof:
“ Twee dagen lang 
met voetbal bezig 
zijn. Erg leuk en 
gezellig, vooral  
omdat je samen  
met je team bezig 
bent.”

Sennah Brakert:
“ Het Dennis Demmers 
Voetbalmania was erg 
leuk. De leiders waren 
erg lief. Het voetballen 
in het springkussen 
vond ik het leukst.”

Marijn Pasman:
“ Ik vind het wel mooi, 
vooral het boarding-
voetbal. De tenues zijn 
nog mooier dan de 
vorige keer. Ons team 
‘Sjekdreijers’ had leuke 
leiding. Over twee jaar 
wil ik weer meedoen!”

Yaël Bosch:
“ In de ‘pannakooi’ en 
de partijtjes vond ik 
het leukst. Ik heb ook 
nog een mooie voetbal 
gewonnen, omdat ik 
de meeste punten heb 
gehaald!”

Foto’s door Alinde Daggert
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Het interview met Mark zou eerst plaatsvinden in Eindhoven, die de titel 

dit jaar kwijtraakte. Door omstandigheden vond het toch plaats in  

Den Ham. “Eindelijk, na al die jaren de titel. Waar we een paar jaar  

geleden nog met 10-0 van PSV verloren en uitgelachen werden door  

heel Nederland, zijn we nu kampioen. Al had ik het niet verwacht aan  

het begin van het seizoen”, aldus Mark Veurink. 

“Het vorige kampioenschap heb ik als 10-jarig jochie bij buurman  

Roelof Nijzink gekeken, samen met mijn vader. Dit jaar ben ik samen met 

Tim Nijzink, familie Marissen en Jochem Warmink een week eerder naar 

Rotterdam gereisd. Met de trein en lopend naar de Coolsingel. Mensen 

zaten bovenop daken, het plein was bomvol, iedereen zong. Wat een 

sfeer! En dan verliezen ze van Excelsior… We zouden blijven slapen, 

maar we waren er flauw van. We zijn gelijk naar huis gegaan. Ook omdat 

de sfeer omgeslagen was in rellen. We wilden zo snel mogelijk van het 

plein afkomen, maar we konden geen kant op. De security waarschuwde 

ons zelfs voor ons accent, want ze zouden ons zo maar aan kunnen  

zien voor ’tukkers’.”

“Ik had die weken daarvoor een ontzettend grote mond gehad dat 

Feyenoord wel even kampioen zou worden. Ik kreeg een flink portie 

karma te verwerken. Daarom heb ik in de laatste week voor de wedstrijd 

tegen Heracles niets gezegd over Feyenoord. Ik kon de avond ervoor 

slecht slapen, ik voelde me net een klein kind dat de volgende dag jarig 

was. Zondags keek ik thuis, samen met Jelmer Bolks en Arjan Lukas.  

Na twaalf minuten spelen was het wel duidelijk: dit kan niet meer misgaan.”

“Natuurlijk is zondags het kampioenschap 
thuis uitgebreid gevierd”
Via de app kreeg ik een paar sportieve felicitaties van Ajacieden. Ik had 

met een aantal afgesproken, dat wie er ook kampioen zou worden, het 

‘pesten’ binnen de grenzen zou blijven. Het moet wel leuk blijven voor 

iedereen. De week ervoor heeft Jeroen Noordegraaf bijvoorbeeld mijn 

Feyenoordvlag door de brievenbus gegooid. Daar kreeg ik een foto van, 

terwijl ik toen nog in Rotterdam zat. Die vlag heeft na het kampioenschap 

wel zeker een paar dagen buiten gehangen.”

Tom Marissen en zijn vader Ewald zijn dus 
ook afgereisd naar Rotterdam
“Tweemaal zelfs, na de teleurstelling in de week ervoor. De manager van 

ons hotel was zelf ook Feyenoordsupporter. Dus hij deed niet moeilijk dat 

we een week later opnieuw kwamen, aldus Ewald, die zelf al supporter 

is vanaf de jaren zeventig: “Vanaf het Europacup-tijdperk, toen ik Van 

Hanegem zag voetballen. Door hem ben ik supporter geworden”.  

Tom vervolgt: “Ik ben supporter geworden vanaf dat ik een jaar of twaalf 

was. Dus ik heb het vorige kampioenschap nog niet mee mogen maken.”

“Wat een enorme ontlading bij het eerste doelpunt binnen veertig  

seconden. Alle mensen op het plein gingen tekeer. Gekkenhuis!” vertelt 

Ewald, als we het weer over het kampioenschap hebben. Tom vervolgt 

“Het was een grote biermassa, iedereen werd helemaal gek! Vlak voor  

Hammer 
Feyenoorders  
kunnen eindelijk  
juichen
18 jaar... 18 jaar hebben vele trouwe supporters moeten 
wachten op 14 mei 2017: Feyenoord kampioen!  
Wij spraken drie trouwe Hammer-Feyenoordsupporters 
over hun liefde voor de club uit Rotterdam:  
Mark Veurink, Tom en Ewald Marissen. 

Door Gernando van der Vegt



Hammer 
Feyenoorders  
kunnen eindelijk  
juichen

het doelpunt vroeg ik een grote man die voor mij stond in het café,  

of hij iets op wilde schuiven, zodat ik het scherm kon zien. Dat was geen 

probleem. Een paar tellen later greep diezelfde grote vent mij vast bij het 

juichen van de 1-0. Het maakte helemaal niets uit op dat moment,  

iedereen was blij”, vult Ewald aan. 

Tom gaat verder: “We waren best gespannen 
die week voorafgaand aan de wedstrijd, 
maar we hadden er wel vertrouwen in”
Het kon toch niet weer misgaan? Na de vroege 2-0 wisten we het zeker: 

het kampioenschap is binnen. Buiten waren allemaal mensen aan het 

schreeuwen, toeteren, met vlaggen aan het zwaaien. Een heksenketel, 

heel bijzonder om te zien.”

Ewald: “We hebben ’s nachts overnacht in 
Delft, zodat we naar de huldiging konden“
We moesten wachten op een paar supporters uit Ommen die met ons 

meegingen, maar we kwamen vervolgens te laat aan. Alles was bomvol, 

we konden er niet meer bij op het stadhuisplein. Daarom hebben we de 

huldiging op een ander plein moeten kijken.”

Hoe het de komende jaren zal gaan met Feyenoord, vinden ze lastig te 

zeggen: “Een paar goede aanwinsten zijn wel nodig, zeker als je een rol 

van betekenis in de Champions League wil spelen. In de competitie durf 

ik het niet te zeggen, want ook Ajax en PSV hebben kwaliteit ingeleverd”, 

begint Tom. “Laat de andere (Ajax)supporters er in ieder geval rekening 

mee houden, dat Feyenoord de komende jaren nog bovenin meedoet 

en zelfs een- of tweemaal kampioen in de komende vijf seizoenen gaat 

worden”, sluit Ewald af. “Hopelijk zijn ze dan minder arrogant, zodra ze 

dan wel weer eens bovenaan staan.”
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Anderhalf jaar werkt ze als professional bij Jongerenwerk Den Ham.  

Maar ze is al wel meer dan 16 jaar bezig met vrijwilligerswerk:  

“Ik krijg er heel veel energie van als ik jongeren een stapje verder  

mag brengen. Een verdiepend gesprek als ze met een probleem zitten.  

Maar ook ‘gewoon’ aandacht door te luisteren als ze enthousiast  

vertellen over hun dag op school.”

Niet alleen probleemjongeren
Veel Hammer jeugd komt én bij Jongerenwerk én bij de voetbal over  

de vloer. “Men denkt weleens onterecht dat bij ons alleen probleem- 

jongeren zitten. Maar dat is zeker niet het geval. Slechts een klein deel 

heeft een rugzakje en extra begeleiding nodig. Met de rest gaat het 

gelukkig gewoon goed. De onderlinge verbinding met de voetbal is 

enorm waardevol. Want ook daar helpen de vrijwilligers jongeren  

weer een stapje dichter naar zelfstandigheid en volwassenheid.” 

Samenwerking
Eén van de voorbeelden van de succesvolle samenwerking is  

de jaarlijkse Smokkeltocht. “We mogen dan de kantine gebruiken  

en vrijwilligers van de voetbal helpen mee met de organisatie.”  

Maar een link met de voetbal is er ook bij de voetbalplaatjesactie,  

die eens in de zoveel tijd wordt gehouden. Jongerenwerk organiseert 

dan de ruilbeurs, zodat iedereen zijn plaatjesboek helemaal vol heeft.  

De link met de voetbal wordt ook duidelijk in de FIFA-toernooien, die  

bij Jongerenwerk worden gespeeld. “En zo kunnen we nog wel  

even doorgaan”, zegt Rachel, die blij is dat ze alle ruimte krijgt om  

op trainingsavonden jongeren te werven voor activiteiten. “Dan deel ik 

flyers uit of mag zelf teams toespreken om hen uit te nodigen.”

Vrijwilligers
Jongerenwerk Den Ham vierde dit jaar alweer het 10-jarig jubileum.  

“Het is mooi om te merken dat inwoners van Den Ham en sponsoren 

betrokken zijn bij ons werk. Dat vind ik echt heel mooi. Al kunnen  

we nog wel wat nieuwe vrijwilligers gebruiken.” 

Jongerenwerk en  
v.v. Den Ham:  
een sterk team
Ze heeft een groot hart voor Hammer jongeren en een hart voor de voetbal. Jongerenwerkster 
Rachel van der Voet is best fanatiek als haar eigen kinderen op de velden aan de Rohorst actief 
zijn. Maar ook voor de televisie als Feyenoord moet spelen. Volgens haar zijn Jongerenwerk  
en v.v. Den Ham nauw met elkaar verbonden.  “We zijn een sterk team. Organiseren leuke  
activiteiten en verwijzen naar elkaar.”

“Ik krijg er heel veel energie van  
als ik jongeren een stapje verder  

mag brengen”



“Ik weet nog dat ik in C2 tégen Arnold speelde. Ik moest aan zijn shirtje 
trekken om hem bij te houden. Hij was veel te snel”, vertelt Jan Willems (31) 
als hem wordt gevraagd naar zijn eerste herinneringen aan Poortman (ook 
31). De kersverse vader van Job valt bij de trainers van de ‘hogere’ elftallen 
in zijn jonge jaren niet meteen op. Daar waar Poortman van  

selectieteam naar selectieteam hopt, wordt Willems – veelal spelend op 
het middenveld – pas ontdekt in de A-jeugd (tegenwoordig Onder 19, red). 
“Geerhard Kolkman haalde mij bij A1 en zette mij in de spits.” 

Sindsdien gaat het hard. Willems blijkt een neusje voor de goal te hebben. 
En daar waar hij bij de senioren eerst nog in het derde speelt, wederom 
veelvuldig als middenvelder, daar is het opnieuw Kolkman die hem oppikt 
en hem promotie geeft. “Halverwege het seizoen 2006/2007 kwam ik 
dankzij Geerhard in het tweede. Hij was daar toen trainer, samen met  
Eric Deijk.” Eén van zijn nieuwe medespelers is Poortman. De twee  
ontwikkelen een bijzondere band in het veld. Ze weten elkaar blindelings te 
vinden. Nadat het tweede in Willems’ eerste halve seizoen nog degradeert 
van de tweede naar de derde klasse, volgen er in de jaren daarna twee 
kampioenschappen. Titels waar de twee aanvallers met hun scoringsdrift 
een belangrijk aandeel in hebben.

Doeltreffend duo  
uit elkaar 
De paden die Arnold Poortman en Jan Willems richting de selectieteams van v.v. Den Ham  
bewandelden, lopen behoorlijk uiteen. Maar eenmaal samen in het tweede duurde het niet lang 
voordat een bijzondere chemie tussen de twee ontstond. Rechtsbuiten Poortman en spits Willems 
regen de successen aaneen. Dit seizoen moeten ze het voor het eerst in jaren zonder elkaar doen. 

“Ik denk dat wij in ons eerste 

kampioensjaar, in de derde klasse, 

samen wel veertig doelpunten 

hebben gemaakt”

Door Ron Hemmink
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Beleef of deel ons tapas concept ´Beukenootjes´. Laat u verrassen door meerdere  
smaaksensaties en combineer het geheel tot een complete maaltijd. Kosten zijn € 27,95  

per persoon en kinderen € 1,25 per levensjaar (tot 12 jaar).

Gedurende de avond mag u steeds twee ‘Beukenootjes’ per persoon per gang bestellen.  
U kunt van 17.00 tot 22.00 uur ‘Beukenootjes’ bestellen.

De volgorde waarin de gerechten genuttigd worden, bepaalt u zelf en het aantal gangen is  
onbeperkt. Begint u om 19:00 uur of later met ons “BEUKENOOTJES” concept, dan krijgt u de 
eerste rondes geserveerd door middel van Shared Dining, u deelt dan met uw tafelgenoten 

wat er de eerste ronde(s) op tafel komt. U kunt ook kiezen voor SHARED DINING, u hebt dan 
meer keuze dan bij een gangen menu, per gang worden er meerdere kleine gerechten op tafel 

geserveerd op een serveerblad , die u dan samen met uw tafelgenoten deelt. 

 Koude gerechten    ||    Warme gerechten    ||    Desserts    ||    4 the kids 

 Dorpsstraat 7 – 7683 BG Den Ham – 0546 - 67 16 02 – www.debeukdenham.nl 

Beleef of deel het nu 

“Ik denk dat wij in ons eerste kampioensjaar, in de derde klasse, samen wel 
veertig doelpunten hebben gemaakt”, vertelt Poortman. “En het jaar erna, 
toen we weer kampioen werden, wel vijftig”, vult Willems aan. Poortman: 
“Ik gaf de voorzetten en Jan stond altijd op het goede ‘plekkie’. De rappe 
vleugelaanvaller hoeft in die periode niet eens opzij te kijken waar de lange 
Willems zich bevindt. “Als je, zoals ik, vaak één op één komt met een back 
en op volle snelheid bent, heb je de tijd niet om nog even te loeren waar 
de spits is. Het enige wat je dan nog kunt doen, is voorgeven. De bal was 
wel eens te hoog of te laag, maar meestal kwam ie bij Jan uit. Ach, er komt 
ook een beetje geluk bij kijken.” Willems wist echter al precies waar de bal 
zou komen. “Ik startte vaak bij de tweede paal en maakte dan een  
loopactie richting de eerste. Daar kwamen Arnolds voorzetten vaak 
terecht.” 

Negen van de tien keer ligt de bal  
een seconde later in het net 
Poortman: “Vooral in ons tweede kampioensjaar lukte alles. Alle ballen  
gingen erin. Jan scoorde dat jaar 34 goals, ik ruim 15. Ik kan me nog  
herinneren dat een stiftje van mij compleet mislukte en in de kruising 
belandde. Dat was uit tegen DZSV in Dinxperlo. We waren die dag te  
laat uit Den Ham vertrokken, konden maar een kwartiertje een warming-up 
doen en stonden na een half uur met 0-4 voor.” Willems beaamt dat.  
Op een detail na. “Het waren 34 óf 36 goals, maar dat weet ik niet meer…”

Het zijn hoe dan ook tropenjaren  
voor het tweede
Poortman: “We hadden in die tijd een goed middenveld, snelle buitenspelers 
en een spits die scoorde. En met Tinus en Deijkie (Marthijn Binnenmars  
en Eric Deijk, red.) begeleiding die zorgde voor een goede sfeer.  

Ook belangrijk: we gingen voor elkaar door het vuur. Als wij voorin de bal 
verloren, losten de middenvelders dat voor ons op. Veel spelers uit ons 
team haalden het eerste, maar slaagden er om uiteenlopende redenen  
niet in om daar in te blijven. De besten met wie ik heb samengespeeld?  
Niels Bouwhuis en Yasin Sahhar.”

Ook voor elkaar hebben de twee lovende woorden. “Arnold beschikt 
over een goede techniek. Hij heeft de bal snel onder controle en kan een 
man uitspelen. Bij hem geldt bovendien: hoe ouder, hoe beter”, oordeelt 
Willems. En Poortman: “Als Jan één op één met de keeper staat, gaat de 
bal er altijd in. In de jaren in het tweede was hij bovendien een goed aan-
speelpunt. Sterk, slim en sluw. Af en toe een ‘tikkie’ uitdelen, z’n  
tegenstander vasthouden. Tot het irritante toe.”

Willems kan die kwaliteiten in het nieuwe seizoen tentoonspreiden in het 
zevende. Daarin moet hij het doen zonder de hulp van Poortman. Na ruim 
een decennium samen te hebben gespeeld en drie (!) kampioenschappen 
verder – na de eerste twee titels en een degradatie uit de eerste klasse zou 
nog een kampioenschap volgen – doen de twee een stapje terug. Sterker: 
Poortman voetbalt deze jaargang ’s zaterdags alleen nog als een team in 
nood zit en een beroep op hem doet. Een vast team heeft hij niet meer. 
“Veel van mijn vrienden zijn al eerder gestopt. Al speelt Gerjan Blekkenhorst 
nog in het derde en Alex Bosch in het vierde. Zelf wil ik die verplichting niet 
meer. Na al die jaren is het mooi geweest. Als het straks op zaterdag mooi 
weer is, bedenk ik wel iets om die dag te gaan doen. En bij slecht weer kan 
ik misschien nog eens ergens meevoetballen.” Willems kan het spelletje 
nog niet missen. “Mijn topjaren heb ik wel gehad, maar ik vind het leuk  
om vanaf nu samen te spelen met mijn vrienden Erik Bosch en jou  
(ondergetekende, red.). Het zevende is een gezellig team. Kijk op een  
zaterdag vlak voor sluitingstijd maar eens rond in de kantine.  
Twee teams zitten er dan nog: het tweede en het zevende!”
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Het is voor een leek bijna niet te bevatten wat een penningmeester 

en een kantinebeheerder doordeweeks zoal doen. Veel van hun 

werkzaamheden spelen zich af buiten het zicht van de leden. Maar 

dat Aart ter Harmsel (65) en Mannes Poel (60) in de loop der jaren 

hun (onbetaalde) uren hebben gemaakt bij v.v. Den Ham, dat is zeker. 

Eerstgenoemde was twintig jaar lang penningmeester, Poel droeg 24 

jaar lang zorg voor het kantinebeheer. Al hoort bij Ter Harmsel te staan 

dat hij al twintig jaar lang penningmeester ís. Want formeel neemt hij pas 

in oktober afscheid. Als de leden het goedkeuren, neemt Jeroen Bosch 

vanaf dat moment het stokje over. Poel nam in november 2016 afscheid, 

maar kijkt nog een tijdje mee over de schouders van zijn opvolger  

Marthijn Binnenmars. 

Hoe anders was dat een kwart eeuw geleden. Poel: “Ik weet nog goed 

wat mijn voorganger Marten Dubbink zei: ‘hier he’j de boek’n, red oe 

d’r met!’. Ik heb in deze functie mijn eigen weg moeten vinden, al was 

het toen wel een andere tijd dan nu. We hadden als vereniging ‘slechts’ 

400 à 450 leden. Kantinepersoneel deelde zichzelf in en er was iemand 

verantwoordelijk voor de bestellingen.” Veel zaken liepen al als een trein. 

Al betekende dat niet dat Poel achterover kon leunen. Integendeel, 

zijn takenpakket bleek uitgebreider dan hij dacht. “Kwam ik in april de 

kantine binnen en riep iemand naar me: ‘kijk, daar heb je de voorzitter 

van de Avondvierdaagse’. Bleek de organisatie van de vierdaagse  

ook onder mijn verantwoordelijkheid te vallen. Wist ik niet.”  

En de vierdaagse was al in juni…

Gehaktballen
Poel vertelt het met een grote glimlach, want hij deed het ‘werk’ met 

groot plezier. “Het is een hele leuke vrijwilligersbaan.” Wát hij dan zoal 

uitvoerde? “Ten eerste moet je als kantinebeheerder zorgen dat er op elk 

moment voldoende personeel is. Dus maakte ik maandplanningen  

voor de zaterdagen. Eerst deed ik ook de planning voor de 

doordeweekse avonden er nog bij, maar dat doet Marthijn nu al een 

tijdje. Verder maakte ik op zondag vaak een rondje door de kantine.  

Is alles er, is er voldoende geld in kas, werkt alles nog? Tegenwoordig 

komt daar door veranderde regelgeving veel meer bij kijken dan vroeger. 

De omgang met levensmiddelen moet aan allerlei eisen voldoen;  

zo moet je temperatuurmetingen uitvoeren. Op zondagen nam ik ook 

altijd de bestellijsten mee. Veel kun je vooraf bestellen. Op vrijdagavond 

haalde ik dan nog zelf verse producten bij de Jumbo. Denk aan brood, 

uien, kaas, ham. Onder meer voor de broodjes gezond op zaterdag.  

Ook kocht ik vrijdagavond nog 60 à 70 gehaktballen van Bennie Ekkel. 

Alles om ervoor te zorgen dat het op de zaterdag gesmeerd loopt,  

want dan moeten ‘we’ omzet draaien.” 

En dat lukt aardig zegt penningmeester Ter Harmsel, zonder daarbij 

bedragen te noemen. Zelf besteedt hij sinds jaar en dag circa twintig uur 

per week aan zijn vrijwilligerstaak. Want om een fabel uit de wereld te 

helpen: penningmeester zijn is meer dan alleen op de centjes passen. 

“Het begint al bij het afsluiten van contracten met de trainers, die betaald 

moeten worden. Verder heb je natuurlijk de rekeningen voor gas, water 

en elektra. De laatste jaren is daar meer bijgekomen: er is hier veel 

gebouwd en verbouwd. Dan moet je rekeningen betalen, maar óók 

controleren of alle facturen kloppen. En dan heb je nog de contributie, 

waar best wat bij komt kijken. Bij jou wordt het contributiegeld elke 

termijn automatisch afgeschreven. Maar iemand die zijn been breekt, wil 

misschien een tijdje níet betalen. Voor de voetballers van het 35+-team 

geldt een ander tarief dan voor andere leden en in het verleden was het 

eerste jaar voor meisjes contributievrij.” Poel onderbreekt hem:  

“Dan zie je dus dat er wel een verschil is tussen het runnen van een club 

met 400 leden of het leiden van een vereniging met ruim 890 leden.”

Chef kantine en 
chef boekhouding 
zwaaien af
Ze halen niet de lijstjes van voetballers met de meeste duels of spelers met de meeste 
doelpunten voor de club. Het zijn ook niet mannen waar jeugdspelers ademloos naar 
kijken als ze passeren op het sportpark. Maar zonder de afzwaaiende bestuursleden 
Aart ter Harmsel en Mannes Poel was v.v. Den Ham niet de club geweest die ze nu is. 
Een gesprek met twee stille krachten. Door Ron Hemmink

Marthijn Binnenmars Jeroen Bosch
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Fiscale voordelen
Behalve het afsluiten van contracten en het betalen van rekeningen 

maakt Ter Harmsel ook gebruik van zijn jarenlange in de accountancy 

opgedane ervaring. Zo moet hij ieder seizoen een jaarrekening opmaken 

en zoekt hij altijd naar – voor de vereniging – fiscale voordelen. “Uiteraard 

binnen de grenzen van de wet”, haast hij zich er bij te zeggen. Dat 

uitzoeken kost ook tijd en zo komt Ter Harmsel wel aan die twintig 

uur per week. “Voor één persoon is het haast niet te doen naast 

een reguliere baan.” Als de leden akkoord gaan met de benoeming 

van Bosch als opvolger van Ter Harmsel, zullen alle taken die bij het 

penningmeesterschap horen in de toekomst niet meer door één persoon 

worden uitgevoerd. “Het is de bedoeling dat de broers Jordy en Jeffrey 

Ekkel de financiële administratie gaan doen en Wilco Meijerink de 

ledenadministratie”, licht Ter Harmsel toe. Net als Poel blijft hijzelf nog 

zijdelings betrokken. “Ik neem zitting in de financiële commissie.”

Met het vertrek van Ter Harmsel gaat er volgens Poel een goede 

penningmeester verloren. “Aart is financieel deskundig, weet wat er 

speelt in zijn vakgebied én is een groot voetballiefhebber.” Op zijn beurt 

heeft Ter Harmsel lovende woorden voor Poel. “Op zaterdagen liep het 

‘s ochtends vanaf half acht als een tierelier, want Mannes had het altijd 

perfect voor elkaar.” Maar het is tijd om te gaan. “Het bestuur van  

de vereniging moet geen bejaardencollectief worden”, meent Poel. 

“Jongere mensen staan dichter bij de jeugd en weten beter wat er speelt 

op allerlei gebieden.” Met andere woorden: het duo Binnenmars-Bosch 

mag het nu gaan doen. Zowel Poel als Ter Harmsel heeft in die twee 

het volste vertrouwen. Poel: “En als ze eens iets niet weten, mogen ze 

het ons altijd vragen.” Wat dat betreft regelt hij de overdracht van zijn 

takenpakket anders dan zijn voorganger. De perfectionistische Poel 

zou zichzelf niet zijn als hij niet overal aan had gedacht. Zelfs als na zijn 

definitieve vertrek alles in de soep loopt, is er geen man overboord.  

“Ik heb de sleutel van de kantine nog.”

“Aart is financieel deskundig,  

weet wat er speelt in  

zijn vakgebied én is  

een groot voetballiefhebber” 

“Op zaterdagen liep  het ,s ochtends vanaf half acht  als een tierelier, want Mannes  had het altijd perfect  voor elkaar” 

Aart ter Harmsel

Mannes Poel



Bovenste rij v.l.n.r.: Dewy Drost, Tom Hallink, Michel Kamphuis, Jelmer Bolks, 

Louis Vijfhuizen, Mart Veurink, Michiel Schurink, Joost Veurink. Middelste rij: 
Loes Ottens (verzorgster en hersteltrainer), Henk Veurink (elftalleider), Marc Soepenberg, 

Nick Haselhorst, Jeffrey Ekkel, Rik van de Belt, Tommie Dam, Rane Kootstra, 

A -Selectie 
v.v. Den Ham seizoen 2017-2018



Bovenste rij v.l.n.r.: Dewy Drost, Tom Hallink, Michel Kamphuis, Jelmer Bolks, 

Louis Vijfhuizen, Mart Veurink, Michiel Schurink, Joost Veurink. Middelste rij: 
Loes Ottens (verzorgster en hersteltrainer), Henk Veurink (elftalleider), Marc Soepenberg, 

Nick Haselhorst, Jeffrey Ekkel, Rik van de Belt, Tommie Dam, Rane Kootstra, 

Wim Lindenhovius (materiaalman), Justen Kamphuis (assistent-scheidsrechter).  

Onderste rij: Kevin Ruiterkamp, Roy Zorgdrager, Melvin Hallink, Tim Nijzink (stagiair TCII), 

Jurgen Kok (hoofdtrainer), John Brakert (assistent-trainer), Bram Vuurboom (keepertrainer), 

Dennis Kolkman, Thomas Remmink, Randall van Haarst. Ontbrekend: Bram Scheurwater. 



Nieuw in de selectie

V.l.n.r. Nick Haselhorst, Joost Veurink, Mart Veurink, Marc Soepenberg, Randall van Haarst. 
Bram Scheurwater ontbreekt.
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Wanneer zijn jullie  
begonnen met het spelletje? 
Romy en Marleen: “We zijn beiden in de F-league begonnen  
met voetballen.” Renske: “In F5 heb ik een keer meegedaan  
met een training en een jeugdtoernooi, daarna ben ik doorgestroomd 
naar ME1.” 

Komen jullie uit een echt voetbalgezin? 
Marleen: “Het hele gezin is fan van FC Twente. Bij deze club ben ik 
voor het derde jaar op rij actief als ballenmeisje. Ik ben tevens lid van 
de Young Reds, daar kun je je opgeven voor ballenmeisje en daarvoor 
worden vijftig personen uitgeloot. In totaal waren er tweehonderdvijftig 
opgaves”, glundert ze. “Ook ben ik de trotse eigenaar van de 
keepershandschoenen van Nick Marsman.”  
Bij Renske en Romy thuis zijn de vaders erg betrokken bij  
de voetbal. Zij zijn leiders geweest van de teams waarin  
de meiden schitterden. 

Romy en Renske, jullie vaders  
zijn leider geweest, kunnen jullie  
hier iets over vertellen? 
“We hebben dit als zeer positief ervaren.” Renske: “Ik vond het ook 
nog eens heel makkelijk, want dan kon ik met mijn vader meerijden 
naar de voetbal.” De vader van Romy wordt komend seizoen leider 
van MO17-1. “Daar ben ik erg blij mee”, reageert ze enthousiast.” Op 
de vraag of ze op het veld ook anders met hun vader omgaan in zijn 
leidersrol, antwoorden ze beiden dat dat niet het geval is. Ze zien hem 
ook echt als hun vader en ze gedragen zich naar hem dan ook anders 
dan naar een willekeurige leider, meer vertrouwelijk.

Hoe vinden jullie het om  
tegen jongens te spelen?
“Het gaat er ruiger aan toe”, vinden ze. Renske vertelt dat jongens 
veel fanatieker spelen en ook mentaal is het pittiger dan bij de dames. 
Romy vult aan dat meiden naar elkaar toe ‘kattiger’ zijn  
op het veld, maar na de wedstrijd kunnen ze er gelukkig weer  
om lachen. ”Jongens schatten de meiden heel makkelijk in”,  
zegt Marleen. “En als ze dan verliezen, gaan ze huilen.” Dat wordt 
lachend bevestigd door de andere dames. Alle drie spelen ze het liefst 
in een echt damesteam, alhoewel het toch ook wel heel leerzaam is 
om met jongens te spelen.

Romy en Marleen hebben het afgelopen 
seizoen in de hoofdklasse gespeeld, wat 
vonden jullie leuk en wat minder leuk?
“In eerste instantie was het ontzettend gaaf om naar de Hoofdklasse 
te gaan. Maar we hebben uiteindelijk bijna alles verloren.” Romy vindt 
dat ze daardoor minder gemotiveerd naar de wedstrijden toeging. 
Marleen zegt dat ze wel meer conditie hebben gekregen door het 
hoge tempo waarin gespeeld werd. Ook het samenspel is hierdoor 
verbeterd. ”We hebben elkaar wel veel moeten oppeppen”, zegt Romy. 
“Eén keer hebben we gelijk gespeeld, dat was een wedstrijd tegen één 
van de koplopers, dit voelde als winst!”

Wat zijn de kleedkamergeheimen?
“Met name de tegenstander wordt scherp onder de loep genomen. 
Alle gebeurtenissen van de wedstrijd worden met elkaar gedeeld. Ook 
wordt er uitvoerig besproken wat er de volgende wedstrijd anders 
kan en beter moet. Kortom, alle tips en tricks worden haarscherp 
uitgemeten.”

De mooiste voetbalherinneringen?
Renske: “Het kampioenschap met MD1 en ik heb als verdediger een 
keer gescoord. Eigenlijk was dit helemaal niet de bedoeling, maar ik 
gaf de bal als voorzet vanaf de middenlijn en die belandde toen in 
de goal. Dat was wel een heel gaaf moment.” Marleen: “Kampioen 
geworden met MD1, dat was in Vriezenveen. Dit hebben we gevierd 
met partypoppers in de kleedkamer. Ik heb selectiewedstrijden 
voor PEC Zwolle en de KNVB gespeeld, dat waren mooie 
ervaringen.” Romy: “Het kampioenschap met ME1. Ik heb tijdens de 
kampioenswedstrijd zelfs een goal gemaakt. Doordat we een corner 
kregen, ben ik mee naar voren gelopen. Via deze voorzet kreeg ik de 
bal voor mijn voeten en schopte ik de bal tussen de benen van de 
keepster door in het doel, dat was een bijzonder moment.”

Wat is jullie missie?
“Voorlopig lekker blijven voetballen”, klinkt het enthousiast uit de 
monden van de stoere voetbalmeiden. Marleen, Renske en Romy zijn 
duidelijk: “We hopen uiteindelijk onze droom waar te maken: over een 
aantal jaren lekker knallen bij Den Ham Vrouwen 1.”

Drie stoere 
meiden  
met een missie
In de selectie van MO17-1 spelen dit seizoen  
de fanatieke verdedigsters Romy van den Berg 
(14), Renske ter Harmsel (15) en de talentvolle 
keepster Marleen Sluijer (15). De schijnwerpers 
zijn nu gericht op dit drietal.

Door Linda Bonte
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De vuttersploeg

In de prachtig opgeknapte kantine, waarbij Van der Valk nog niet in de 

schaduw kan staan, heb ik een gesprek gehad met een drietal mensen 

van de Vuttersploeg en wel de heren Mans Voort, Gerard Brakert  

en Jan Ekkel. Ik schrijf bewust het woord ‘vuttersploeg’ met een  

hoofdletter en dat is meer dan terecht, vooral toen ik te horen kreeg  

wat deze ploeg allemaal op het sportcomplex de Rohorst doet.  

Ik neem daar mijn petje voor af zonder daarbij de overige vrijwilligers  

te kort te willen doen.

De ploeg heeft in principe de dinsdag als de vaste dag in de week om 

het sportcomplex er netjes uit te laten zien. Eerst beginnen de vutters 

met een lekker bakkie koffie of fris en sterke verhalen. ‘Rèkk’n d’r 
ma op, det doar bassens ezeurt wördt’. Aan het eind van de morgen 

komen de gehaktballen op tafel.

Een echte ‘diehard’ is Mans Voort
Al 11 jaar lang praktisch kind aan huis en inzetbaar voor allerlei  

klussen, maar ook de man die bij de voorbereidingen van diverse  

projecten zeer betrokken is. Het bestuur geeft aan wat er moet  

gebeuren en dan wordt Mans op tijd in stelling gebracht om de  

voorbereidingen te treffen. De ‘algemeen directeur en supervisor’  

Albert Dubbink komt in beeld om de diverse taken bij de vrijwilligers 

weg te zetten. U ziet het, het is een gestructureerde en goed  

georganiseerde club binnen de club. Het mooie van dit alles is,  

dat er allerlei personen bij zitten, die hun eigen vakbekwaamheid  

als elektromonteur, lasser, bouwvakker, loodgieter, schilder, tuinman 

noem maar op in kunnen brengen. Zie het prachtige resultaat van 

het totale complex, maar daar komt dan direct achteraan: “En noe 
de punt’n nog!” Ook is de groep trots op het materieel dat tot haar 

beschikking staat om al het onderhoud goed te kunnen uitvoeren.  

De werkplaats ziet er ook prima uit. Het materieel werd onlangs  

verbeterd door de oude tractor te vervangen door een nieuwe met 

mechanische airco. Deze versterking van de ‘selectie’ bracht enige  

consternatie met zich mee, omdat de aankondiging van de komst  

van dit ‘nieuwe talent’ - door een bestuurslid wereldkundig gemaakt -  

compleet verkeerd werd opgevat en gezien werd als ‘een aanwinst  

voor de hoofdmacht’. Iedereen werd het ‘Bosch’ ingestuurd.

De Vuttersploeg wordt gewaardeerd voor zijn 
belangrijke bijdrage binnen de vereniging
Elk jaar eind januari worden de supervrijwilligers in het zonnetje gezet 

met een gezellige feestavond. Toch wordt met enige bezorgdheid  

gekeken naar het voortbestaan van de ploeg. Het aantal vutters neemt 

af doordat de pensioengerechtigde leeftijd steeds verder opschuift  

en de zogenaamde VUT-regeling tot de uitzonderingen behoort.  

Maar de vuttersploeg houdt de moed erin.

 

Tenslotte wordt nog wel opgemerkt dat menig verenigingslid nog steeds 

geen enkel idee heeft van wat er allemaal bij komt kijken in die week 

voorafgaande aan de zaterdag dat men even lekker tegen een balletje 

aan kan trappen en daarna even gezellig een goudgele rakker naar  

binnen kan werken. Hopelijk mag dit verhaal bijdragen tot een beter 

besef en nog meer waardering voor deze vuttersploeg (en tegelijk  

ook de overige vrijwilligers) en dat alles niet zomaar vanzelfsprekend is!

“Heren, bedankt voor het fijne 
gesprek en laat de vuttersploeg  

een voorbeeld zijn voor  
de gehele vereniging”

Een groep variërend van 15 tot 20 fanatieke voetbalmalloten, van 
wie de meesten hun beste jaren op het veld wel hebben gehad,  
is week in week uit bezig om de boel rond het veld er ‘spik en span’  
uit te laten zien. Door Gert Hofman

Wat doet de groep zoal? 
 Je kunt beter zeggen:  
“Wat doen de vutters niet?”
De volgende werkzaamheden:

• Boeien wassen van de kantine/kleedkamers;

•  Onderhoud velden, omheining, ballenvangers,  
sproei-installatie, reparatie kapotte reclameborden;

•   Snoeien, verzorging van gehele groenvoorziening  
(ook tussen de tegels) op en rondom het complex;

• Straatwerk (en niet zo’n klein beetje ook).

‘Rèkk’n d’r ma op, det doar bassens ezeurt wördt’
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Metamorfose  
clubhuis

Regelmatig kwam de vraag: wanneer wordt er nu eens 
begonnen met de verbouwing van de kantine? Na een 
voorbereidingsperiode van ongeveer een jaar heeft 
ons clubhuis afgelopen winter een ware metamorfose 
ondergaan. Voor de daadwerkelijke start van de 
verbouwing werden er talrijke overleggen gevoerd.

Door Karin Kolkman

Winnenof toch verliezen?
De eerste vraag die vaak gesteld wordt aan een speler, leider of trainer: 

heb je gewonnen? We vragen meestal niet: heb je lekker gevoetbald, 

was het een mooie wedstrijd, heb je als team goed gespeeld, zijn je 

doelstellingen gehaald, ben je sportief geweest, heeft het publiek zich 

keurig gedragen, heb je je netjes gedragen t.o.v. de scheidsrechter en 

tegenstander? Nee, het resultaat is voor menigeen heilig.  

Helaas vergeten we vaak waarvoor het spelletje bedoeld is. Moet je altijd 

de beste willen zijn? Wil je ten koste van alles winnen? Misschien zijn de 

meeste verliezers wel de grootste winnaars. Kortom, ook in de voetbal-

sport is nog veel te (over)winnen! 

De kantinecommissie heeft zich bezig gehouden met de optimale inrichting van 

de bar. Er moest nagedacht worden over de materialen en kleuren. Het ontwerp 

moest niet alleen fraai, maar ook functioneel zijn. Wat minder zichtbaar, maar 

ook een hele klus, was het compleet renoveren van de technische installaties. 

De geluidsinstallatie, de verlichting en de televisieschermen zijn voorzien van de 

nieuwste technieken en kunnen centraal bediend worden van achter de bar. 

De werkzaamheden zijn zoveel mogelijk uitgevoerd in de winterstop zodat  

de leden er zo min mogelijk hinder van zouden ondervinden. Eén van de grootste 

uitdagingen was de planning. De combinatie van het vele vrijwilligerswerk samen 

met een aantal harde data die vooraf vastgelegd moesten worden voor  

bijvoorbeeld het plaatsen van de bar, het aanbrengen van de vloer en het  

plafond, zorgde voor de nodige spanning, maar uiteindelijk is dit allemaal heel 

goed verlopen. Met veel vrijwilligers werd de omvangrijke klus in een relatief  

korte tijd geklaard met een prachtig resultaat. Petje af voor iedereen die hier  

aan bij heeft gedragen.

Oud...

... en nieuw
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“Toen we een paar jaar geleden Den Ham 1 zagen voetballen met o.a. 

Robin Bergins, Shakki Mohamed, Tim Nijzink en Michel Kamphuis  

dachten we: wow wat een hoog niveau en wat een tempo, daar zijn  

we nog lang niet aan toe.” Veel sneller dus dan verwacht mochten de 

twee junioren hun opwachting maken in het eerste elftal. Remmink 

speelde zelfs in het najaar van 2015 al in het vlaggenschip in de  

bekerwedstrijd tegen Activia uit Twello. “Dit was voor mij een hoogtepunt, 

sportief gezien voor het team helaas een absoluut dieptepunt”, aldus  

de lichtvoetige aanvaller met de ‘David Bowie-look’. Voor hem was de 

snelle uitverkiezing heel bijzonder: “In de nacompetitie van het eerste 

stond ik nog als B1-speler met een fakkel langs de lijn, terwijl ik een paar 

weken later al in het elitekorps speelde.” De stap van de jeugd naar de 

senioren hebben ze beiden wel als groot ervaren. “Vooral het fysieke 

aspect, de handelingssnelheid, slimmigheid en de technische  

vaardigheden van de oudere spelers hadden voor ons wel enige tijd 

nodig om goed aan te kunnen haken.” Inmiddels hebben ze hun draai 

helemaal gevonden. Ze werden zoals gebruikelijk is bij de Hammer 

hoofdmacht goed opgevangen en begeleid door de overige spelers.  

Het gezellige nazitten en de periodieke teamuitjes creëerden voor de 

boys al snel een vriendengevoel en een warm bad. “Het spelen in het 

eerste geeft een enorme kick en je ontvangt leuke reacties na een 

geslaagde actie”, zegt de snelle en handige buitenspeler Thomas.  

“Ik moet alleen nog werken aan mijn linkerbeen, zodat de voorzetten  

nog beter aankomen. De hele week praat het dorp over de wedstrijd van 

Den Ham 1 en dat neem je elke zaterdag mee. Na een nederlaag kijk 

je vooral naar je eigen prestatie”, vertelt de sterke en technisch begaafde 

Michiel. De familie van ‘Thomas Gas’ leeft enorm mee met de prestaties 

van hem. “Ze zijn erg trots en staan vaak langs de lijn.” Zelfs de  

paardenfamilie Schurink ruimt tijd in om ‘Michiel Subtiel’ aan te  

moedigen. Als mooiste voetbalmoment noemt Thomas de bizarre  

thuiswedstrijd tegen OZC, waarin hij in blessuretijd een assist gaf bij  

de 2-1 en Den Ham uiteindelijk miraculeus met 3-2 won. Michiel memoreert 

aan de lange ongeslagen wedstrijdenreeks in het seizoen 15/16.  

“In de laatste competitiewedstrijd tegen FC RDC speelden we ons veilig 

en pakten ook meteen de periode, dat gaf een geweldig gevoel.”

Schurink is tevreden met de huidige situatie en heeft tevens zijn pijlen  

op de studie gericht. “Ik wil lekker bij Den Ham blijven voetballen,  

mijn basisplek vasthouden maar ook maatschappelijk scoren.”  

Voor de ambitieuze Remmink, die al bij de KNVB en de jeugdcombi  

FC Twente/Heracles speelde, hoeft de Rohorst niet het eindstation te 

zijn. “Mocht er op termijn een interessante amateurclub voorbijkomen, 

dan hap ik misschien wel toe. Maar voorlopig ben ik daar absoluut niet 

mee bezig, ik zal mij eerst nog moeten bewijzen en zelfs verbeteren. 

”De eerste kennismaking met de nieuwe trainer Jurgen Kok is voor  

beiden zeer positief. Van de ‘cultuurschok van Kok’ verwachten zij veel.  

“Een ander systeem, lekker fanatiek, vooruitdenken, resultaatgericht  

spelen, leerzame trainingen en vooral blijven ‘knokken’. Met deze  

ingrediënten zal de nieuwe blauwwitte vechtmachine zeker hoge  

ogen gooien en in de top zeven eindigen!”, besluiten de twee  

talentvolle jonkies. 

De jonkies van de nieuwe  
blauwwitte vechtmachine

Wat goed is komt snel. Dit spreekwoord is door Thomas Remmink (net 18) en Michiel Schurink (19) zeker 
waargemaakt. De twee Hammer talenten werden al op hun 17e aan de selectie van het eerste elftal  
toegevoegd en behoren nu tot de harde kern van het team. Michiel heeft anderhalf seizoen meegedraaid 
als middenvelder en Thomas kwam afgelopen voetbaljaargang als linkervleugelaanvaller bij  
de hoofdmacht. Als jonge jochies droomden ze al van een mooie voetbalcarrière, maar dat hun  
wensen op zo’n jeugdige leeftijd in vervulling zouden gaan, hadden ze natuurlijk nooit verwacht. 

Goed voorbeeld……
Elke club zet in op respect, eerbied en ontzag t.o.v. scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, medespelers, 
tegenstanders en publiek. Wat komt hier in de praktijk van terecht? Dat weet bijna niemand. Als we met 
z’n allen maar blijven roepen: RESPECT, RESPECT, RESPECT dan zijn we goed bezig, toch! Misschien wel, 
maar we schieten vaak ons doel voorbij. Iets roepen en iets daadwerkelijk doen……, daar zit een wereld van 
verschil in. Hier geldt ook zeker: geen woorden maar daden. Als een trainer rust uitstraalt langs de lijn dan 
is er al veel gewonnen, als de spelers in het veld alleen maar met hun eigen spel bezig zijn en als de ouders/
toeschouwers positief aanwezig zijn, dan is het voetbalspel elke keer een genot om naar te kijken. Goed 
voorbeeld doet goed volgen, toch! 

Door Koos Hallink
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Michiel Schurink en Thomas Remmink
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Jarenlang is er achter de schermen overlegd, gediscussieerd over de hervorming van de voetbalvormen bij 
de jongste spelers en speelsters. Het streven naar optimale wedstrijdvormen voor pupillen: het spel weer 
teruggeven aan de kinderen. 

Zes tegen zes: 
enorm succes

Nu dit jaar het ei is gelegd en de nieuwe formule is uitgetest en begin 

september landelijk is ingevoerd, kunnen we in Den Ham na 45 minuten 

reeds concluderen: het werkt voortreffelijk. Kleine veldjes, veel balcon-

tacten, dribbelen in plaats van ingooien, een lading doelpunten, iedereen 

kan scoren: het spelplezier spat ervan af. De telramen kunnen weer 

van stal gehaald worden, ultrakorte rustpauze, enthousiaste spelleider 

vervangt de scheidsrechter, ouders en toeschouwers worden op veilige 

afstand gehouden, high-five na de wedstrijd, kortom het is meteen na 

de introductie een schot in de roos. Het ultieme doel is dus in recordtijd 

bereikt. Voor elk groot team dat in een dip, wak of vormcrisis zit: train of 

speel vaker zes tegen zes en het wordt gegarandeerd een succes.

Door Koos Hallink
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De geschiedenis lijkt zich te gaan herhalen. Pa Johnny is het 

grote voorbeeld van Roy. Zoonlief heeft veel weg van zijn grote 

idool: hetzelfde vaste plekje in de kleedkamer, grillige spits met 

het nagenoeg identieke opvliegende karakter, supersnel, zeer 

doelgericht, kortom ook een goaltjesdief pur sang. Vanaf dit seizoen 

met rugnummer 11 en de vergelijking is helemaal compleet.

Johnny heeft twaalf seizoenen in Den Ham 1 gespeeld. Roy begint 

aan zijn vijfde voetbaljaargang in het eerste elftal. Hij is nog maar 

22 lentes jong en kan hopelijk nog vele jaren meedraaien in het 

vlaggenschip van Den Ham en hij kan zelfs zijn vader overtreffen 

qua aantal seizoenen, duels en doelpunten. Zorgdrager senior heeft 

253 competitiewedstrijden gespeeld en 77 competitiedoelpunten 

gemaakt. Voor junior staat de teller nu op 73 officiële duels en 

25 doelpunten. Gezamenlijk staan de Zorgdragers voor totaal 

326 wedstrijden en 102 goals. Vergeleken met de familie Nijzink 

(vader Roelof en zoon Tim) is er qua evenaring/verbetering van de 

mijlpaaltjes nog een lange weg te gaan. De Nijzinks staan op maar 

liefst 600 duels en 143 treffers. Roy heeft de komende jaren in ieder 

geval een aantal mooie uitdagingen, maar kan dit wel uitvoeren in 

zijn favoriete shirt. 

Het klinkt gek: voor één blauwwitte familie is het stoppen van Tim Nijzink toch met enige  
goedkeuring ontvangen. In het buurtschap Eelen en Rhaan in de gemeente Hellendoorn,  
waar de Zorgdragers zijn gehuisvest, werd namelijk zelfs het glas geheven: het ideale shirt met  
rugnummer 11 wordt weer ‘familiebezit’. Het felbegeerde shirt is de afgelopen 15 seizoenen het 
pronkstuk geweest van Tim Nijzink, aanvaller van Den Ham 1. Daarvoor was dit tricot 12 jaar lang 
in het bezit van Johnny Zorgdrager. Nu Tim Nijzink zijn voetbalcarrière heeft beëindigd, speelt  
Roy Zorgdrager voortaan maar al te graag met nummer 11. 

Nummer 11  
terug bij de familie  
Zorgdrager

Want één ding is  zeker: de familie Zorgdrager is gek  van nummer 11

Door Wim Lindenhovius



Actieve 
Hammer jeugd 

op de Rohorst 
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Door Gernando van der Vegt

Bram Kleinjan Thijs ten Hoeve

Bram Kleinjan (15 jaar, keeper JO17-1) en Thijs ten Hoeve (16 jaar,  speler JO19-2) zijn twee  
van de vele (jeugdige) vrijwilligers die elke week op de trainingsvelden staan om de jeugd  
te leren voetballen,  of op de zaterdag de jeugdwedstrijden in goede banen proberen  
te leiden. Deze twee jongens stellen zich nader voor. 



Op een regenachtige woensdagavond in juni 

komen beide jongens langs om antwoord te 

geven op de vele vragen die hen te wachten 

staan. Ondanks dat Bram deze week 

tentamens had, kon dit wel ‘even’ tussendoor. 

Beide Twentesupporters zijn keurig op tijd, 

kunnen even bijkomen van de regenbui met 

een glaasje fris, voordat we beginnen aan de 

vragenlijst. 

Wat hebben jullie  
afgelopen jaar betekend 
voor v.v. Den Ham?
Thijs: “Ik heb vijf wedstrijden gefloten voor 

de JO9- en JO11-jeugd. Daarbij zat ook de 

kampioenswedstrijd van JO11-3, met vuurwerk 

en alles erbij. Daarnaast heb ik geholpen bij de 

Dennis Demmers voetbalmania (zie artikel 

elders in deze presentatiegids). Ik had samen 

met Pim Jansen de F-jes”. Bram vult aan:  

“Ik heb de JO9-2 getraind. We zijn net geen 

eerste geworden, maar hebben een mooi 

seizoen gehad! Op het Dennis Demmers had ik 

samen met Rogier Winkel de JO9-1 en JO9-2.”

Waarom zijn jullie  
hiermee begonnen?
“Ik zag vorig jaar een oproep op Facebook 

staan, dat ze nog trainers zochten voor de 

jeugd”, aldus Bram. ‘Tjerja (Knaken) was bij 

ons thuis en heeft mij erover verteld. Ik heb 

hem gemaild en mocht vervolgens beginnen 

met het trainen van de JO9-4. ” De opgave 

voor het Dennis Demmerstoernooi hebben ze 

via hun trainer gekregen. Gelijk zeiden beide 

jongens ja, toen ze gevraagd werden om te 

helpen. Thijs: ”Het fluiten is begonnen vanuit 

mijn eigen team door mijn leider. In JO7-2 is 

het min of meer een verplichting. Ik vond het 

niet heel erg om het te gaan doen. ”

Wat weten jullie nog 
van de eerste keer?
”Ik kreeg eerst een scheidsrechtercursus”, 

vertelt Thijs. ”Ik moest een kwartier het fluiten 

oefenen. Maar in mijn eerste wedstrijd heb ik 

geen enkele keer moeten fluiten. Ik vind het niet 

zo moeilijk om te doen, maar bij de E-tjes moet 

je wel meer opletten. ” Bram: ”Ik vond het de 

eerste keer best spannend. Nieuwe jochies, ik 

kende bijna niemand. Het voelde een beetje 

onwennig. Maar het wende al vrij snel.”

Wat is jullie leukste 
ervaring tot nu toe?
Meteen begint Bram enthousiast te vertellen: 

”Afgelopen seizoen zag ik hoe de jongens  

de laatste wedstrijden er vol voor gingen.  

Ze gingen er tegenaan, ze gaven alles voor  

de overwinningen. Dat vond ik mooi om 

te zien!” Thijs vervolgt: ”Tijdens het Dennis 

Demmers zei een van de kinderen tegen mij: 

‘Thijs, je moet mijn trainer worden’. Dat is erg 

leuk om te horen en het is altijd fijn om na de 

wedstrijd complimenten te krijgen voor  

het fluiten. ”

Zijn er ook minder 
leuke kanten?
“Soms is het best lastig om jonge kinderen 

training te geven. Sommige kinderen hebben 

drempelvrees, of ze vinden het lastig om  

de uitleg van de oefeningen te begrijpen” 

Bram vult Thijs aan: ”Dat klopt, vooral als je 

alleen trainer bent. Maar gelukkig zijn we vaak 

met z’n tweeën en dat maakt het dan wel 

gemakkelijker.”

Wat zijn de  
toekomstplannen?
Bram is ambitieus: ”In de toekomst wil ik graag 

trainer worden van de A- of B-jeugd.  

Of misschien een trainer bij een mooie topclub. 

Maar volgend jaar blijf ik in ieder geval training 

geven.” Thijs weet het echter nog niet.  

”Ik kan nu nog niet zeggen wat ik in de 

toekomst allemaal ga doen. Wel wil ik 

dingen bij de vereniging blijven doen. Ik weet 

wel dat ik nu zelf minder commentaar op 

de scheidsrechter geef tijdens mijn eigen 

wedstrijden, dus mijn kijk op scheidsrechters  

is al wel iets veranderd. ”

Ten slotte: wat willen 
jullie alle andere  
jongens, meiden en  
volwassen aanraden?
Thijs: ”Ik kan het iedereen aanraden om 

te doen: het geeft je een stukje ervaring. 

Belangrijk is om duidelijk te zijn naar de 

kinderen. Niet elke keer de regels veranderen, 

maar blijven volhouden in wat je zegt, zodat de 

kinderen het direct kunnen begrijpen en er naar 

luisteren. Iedereen kan het wel, daar ben ik van 

overtuigd. Als je een beetje voetbalverstand 

hebt, moet het lukken. ”Ook ik kan het zeker 

aanraden”, vertelt Bram. ”Je ziet kinderen beter 

worden. Ze hebben plezier in het voetbal en 

je leert ze goed kennen. En het teamfeest aan 

het eind van het seizoen is ook erg gezellig.”
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“Soms is het best lastig om jonge kinderen training  

te geven. Sommige kinderen hebben drempelvrees,  

of ze vinden het lastig om de uitleg van  

de oefeningen te begrijpen”



Vader Derk, de vrolijke schilder, is in de vorige 

eeuw begonnen met voetballen bij OZC. 

Daarna heeft hij vijftien jaren gespeeld bij 

S.C. Lemele en bouwde hij zijn carrière af bij 

Sportclub Daarle. Hij lacht: “Na alle stadions te 

hebben gezien, moet je een keer stoppen met 

voetballen.”

Melanie, net terug van een stage op Tenerife, 

schittert al twee jaar als linkerspits bij  

Vrouwen 1. Leon, rechtermiddenvelder van 

JO19-1, speelt eerste klasse, waarbij afgelopen 

seizoen in de nacompetitie nét de hoofdklasse 

werd gemist. “Dit was heel bijzonder en heel 

erg spannend”, vertelt hij. Niels is de jongste 

telg, voetbalt in JO19-2, waarbij zijn favoriete 

positie ook rechts op het middenveld is.  

Ze hebben de positie op het middenveld  

eigenlijk allemaal wel met elkaar gemeen.  

“We kunnen alle drie gewoon héél hard lopen”, 

zegt Melanie. Op vrijdagavond worden de 

tassen allemaal ingepakt en van een avondje 

doorzakken is geen sprake, want ze willen  

helemaal fit zijn voor de wedstrijd van zaterdag. 

De wedstrijden beginnen allemaal zo rond of di-

rect na het middaguur. Melanie gaat eerst vaak 

nog even bij andere teams kijken en ook de  

anderen zijn de hele zaterdag op het voetbal-

veld te vinden. Niels en Leon fluiten daarbij ook 

nog eens bij de jeugdelftallen. Zo zijn ze heel 

wat uren in de week met voetbal bezig. Na  

afloop van de wedstrijden is het uiteraard  

nazitten in de kantine. Derk grapt tussendoor: 

”Als de kantine er niet was, dan had je  

maar de helft van de leden.”

Derk verdient als rijdende ouder zeker een lintje 

daar hij in de afgelopen decennia duizenden 

kilometers door de regio heeft gecrost. Hij is 

fanatiek supporter bij alle drie kinderen en rijdt 

van de ene wedstrijd naar de andere om zo 

nagenoeg niks te missen. Het gaat bij hem zo 

ver dat als de een op veld 1 aan het voetballen 

is en de ander op veld 4, hij dan op de  

staantribune aanwezig is, zodat hij beide velden 

goed kan overzien. Derk staat daarbij in nauw 

contact met toeschouwers van de andere 

teams middels WhatsApp. Op deze manier 

weet hij binnen no-time wat de laatste  

ontwikkelingen op de velden zijn.

Dit blijkt ook wel uit de verhalen die ze vertellen 

over de keren dat er een wedstrijd verloren 

werd. Leon en Melanie kunnen echt niet tegen 

verlies. “In de kleedkamer moeten ze na afloop 

geen grappen maken, daar kan ik dan écht niet 

tegen”, zegt Leon. Ook Melanie wil dan na zo’n 

wedstrijd het liefst direct naar huis. “Dan baal 

ik enorm”, vertelt ze. Niels baalt vooral óp het 

veld, maar na de wedstrijd laat hij het los en 

heeft hij er geen last meer van. Derk heeft ook 

veel moeite met een verloren wedstrijd, maar 

helemaal als het niet op een eerlijke manier is 

gegaan. Rita vertelt dat de sfeer in huis dan 

om te snijden is. “Het wordt er niet gezelliger 

van”, zegt ze. Zelf heeft ze niet zoveel met het 

spelletje, maar ze gaat zeker wel kijken bij de 

kinderen als ze zaterdags niet hoeft te werken.

Zaterdagavond aan tafel, onder het genot van 

eigengemaakte groentesoep met stokbrood, 

wordt alle commotie van de dag besproken.  

Alle wedstrijden worden tot in detail geanalyseerd 

en dan gaat het bij de familie Uulders alleen maar 

over voetbal, voetbal en nog eens voetbal.  

Op zondagmiddag staat de tv uiteraard op 

groen. Derk zit dan met de kinderen in de  

keuken en ook neef Jordy Wermink is elke  

zondag van de partij om samen naar hun  

favoriete club Ajax te kijken. Rita sluit zich af  

van deze voetbalmanie door in de woonkamer 

van haar eigen programma’s te genieten. Eén 

keer is ze mee geweest naar een wedstrijd van 

Ajax. Daar werd toen een knokpartij voor haar 

neus uitgevochten. 
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Familie  
Uulders:  

Bloedfanatiek
In huize Uulders is elk familielid enorm fanatiek met sport bezig. 
Daar waar Derk, Melanie, Leon en Niels fervent voetballiefhebber 

zijn, is moeder Rita bedreven in wielrennen, volleyballen, 
zwemmen en wandelen. Ook kan ze heerlijke taarten maken.Door Linda Bonte

“Na alle stadions te 

hebben gezien, moet 

je een keer stoppen 

met voetballen”

Het motto van Melanie, Leon  
en Niels: winnen is belangrijker 

dan meedoen
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Altijd hetzelfde liedje!
Wat begonnen we slap aan de wedstrijd, tsjonge jonge, wat hebben we een kansen 
gehad, de tegenstander kwam één keer voor de goal, elke tweede bal was voor de 
tegenstander, de eerste twintig minuten waren we heer en meester, en die scheids… 
We speelden te wisselvallig, we hadden zeker twee penalty’s moeten hebben, ik had 
ze nog zo gewaarschuwd... We verdedigden als een stelletje bejaarden, we zaten geen 
moment in de wedstrijd, we begonnen niet scherp genoeg... We misten zeven spelers, 
ja die laatste 89 minuten braken ons op, we vergaten te ‘voetballen’, dit is een hele 
zure nederlaag, we hadden zeker een punt verdiend, persoonlijke fouten nekten ons!

D
an nog even dit...

“Dat vond ik het leukste van de avond om naar 

te kijken, het was spannender dan de wedstrijd 

zelf”, zegt ze lachend. De hoogtepunten van de 

kinderen waren dat ze allemaal één of meerdere 

keren kampioen zijn geworden. Melanie is vier 

keer kampioen geweest: één keer bij MC en drie 

keer bij MB. Dat vindt ze best bijzonder, omdat ze 

pas vanaf haar dertiende voetbalt. Leon: zes keer 

kampioen in bijna dertien jaar tijd. Trots vertelt hij 

dat zijn team van jongs af aan veelal uit dezelfde 

jongens bestaat, dat schept toch een band. 

Daarbij laat hij een filmpje zien op z’n telefoon  

met een voetbalfragment van zijn jeugdelftal, 

waarbij hij een prachtig doelpunt scoort. Ook 

heeft hij het afgelopen seizoen zijn debuut 

gemaakt bij het vlaggenschip van Den Ham, de 

laatste paar minuten van de wedstrijd mocht hij 

aantreden bij het eerste. Niels is één keer  

kampioen geweest met D2.

Bij de familie Uulders is voetbal één van de belangrijkste 

bijzaken in de wereld. Hier wordt altijd rekening mee gehouden, 

zelfs met het plannen van verjaardagen, feestjes en vakanties. 

Ze zijn in hart en nieren liefhebber van voetbal en bovendien 

BLOEDFANATIEK.

Melanie, Rita, Leon, Derk en Niels

Foto door Linda Bonte



Multifunctioneel  
complex

Door Karin Kolkman
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Bij de meesten van u is het vast wel bekend: naast het gezellig samenzijn op de zaterdagen 
gebeurt er doordeweeks naast de avondopenstelling ook van alles in het clubhuis. Tijd om eens 
kennis te maken met wie er naast de v.v. Den Ham ook gebruikmaken van de kantine. 

Al bijna twintig jaar schilderen
Eén van de huurders van het clubhuis is de schildersclub. Al bijna twintig 

jaar schilderen ongeveer dertig leden op de dinsdag- en woensdagmorgen 

in de kantine. Van begin september tot eind mei is de club aanwezig.  

De leeftijd varieert van veertig tot zevenentachtig jaar. Tineke Steenvoorde, 

lerares van de schildersclub, is ontzettend blij dat de club in de kantine 

terecht kan. “Er is veel ruimte en er is veel licht”, vertelt zij. Net na de ver-

bouwing, met volgens Tineke een prachtig resultaat, waren de cursisten 

extra voorzichtig met hun verf. “Jammer om vlekken te maken op het 

mooie, nieuwe meubilair”, lacht Tineke. Af en toe worden er schilderijen 

opgehangen in de hal. Dat geeft sfeer aan de kantine. De schildersclub 

hoopt nog lang gebruik te mogen maken van het mooie clubhuis. 

Volop andere activiteiten  
op de Rohorst



Eén van de andere 
gebruikers is de 
Zonnebloem
De Zonnebloem zet zich in voor volwassenen 

met een lichamelijke beperking. Deze mensen 

zitten hierdoor vaak in een isolement en voelen 

zich eenzaam. De Zonnebloem zorgt dat de 

mensen bezoek krijgen van een vrijwilliger en 

organiseert bijvoorbeeld dagjes uit voor ze. 

De organisatie houdt eens per zes weken hun 

afdelingsoverleg in de kantine. Volgens Nicole 

Kosters van de Zonnebloem de perfecte locatie. 

Ze vindt het clubhuis prachtig geworden.  

“Mooie kleuren en een fris aanzien”. Nicole wil 

de vereniging dan ook een compliment geven 

voor de metaformose, maar ook voor het feit  

dat ze altijd zo welkom zijn bij de v.v. Den Ham. 

Ook de koersbal- 
vereniging maakt 
gebruik van  
de blauwe tempel 
Elke maandagmiddag van september tot en 

met april zijn zestien fanatieke senioren aan 

het koersballen. Koersbal is een spel waarbij je 

met een speciale bal “een koersbal” over een 

mat van 8 x 2 meter richting de jack (een klein 

balletje) rolt. Het rollen van de bal naar de jack 

levert echter ‘problemen’ op, omdat de ballen 

aan één kant verzwaard zijn. Ze rollen dus niet in 

een rechte lijn maar met een bocht (een koers) 

naar de jack toe. Fanatiek lid Henk Mollenhorst 

vertelt: “Voor de verbouwing lag er vloer- 

bedekking op de vloer. Met de mat erop had  

je twee zachte lagen, hierdoor rolde de bal 

minder hard. Nu ligt er een harde vloer met  

veel minder demping. Hier moesten we heel erg 

aan wennen. De ballen vlogen van de baan af. 

Dit heeft een boel lol opgeleverd”. De koers-

balvereniging vindt het clubhuis een heerlijke 

ruimte. Ze kunnen er gezellig zitten en hebben 

voldoende ruimte om het spel te spelen. Over 

de samenwerking met de v.v. Den Ham zijn ze 

erg positief. 

Sport & geloof
De interkerkelijke evangelisatiecommissie 

uit Den Ham hield op zondag 10 september 

een openluchtdienst op het Hammer voet-

balcomplex. Sport & Geloof: Ontmoeting op 

het hoofdveld van Sportpark de Rohorst. Met 

als thema: ‘Ken je Held!’, spraken een aantal 

bekende sportmensen uit het brinkdorp over 

dit onderwerp. Balvirtuoos Joshua Agteres 

toonde niet alleen zijn kunsten, maar sprak 

ook openlijk over zijn geloof. Deze bijzondere 

inspirerende samenkomst werd afgesloten met 

het nummer: You‘ll never walk alone.

Multifunctioneel  
complex

presentatiegids | 51

Naast bovenstaande vereningingen maken ook Stichting 

Baalderborg, WSG BHV-opleidingen, de Vakantiebijbelclub, de 

HOJ/WOJ, het Hammer Ondernemers Collectief, de Dorpsraad en 

Gemeentebelangen gebruik van de kantine. Het is mooi om te zien 

dat zoveel mensen, buiten de leden van de v.v. Den Ham, kunnen 

profiteren van ons prachtig, multifunctioneel complex.
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Bijna tien jaar na zijn dood 
maakt Hugo indirect nog 
steeds zieke kinderen blij
Het Hugo Venebrugge Toernooi beleeft dit  
seizoen haar tiende editie. Het is een mijlpaal die 
voor dubbele gevoelens zorgt bij de organisatie 
die bestaat uit Hugo’s vrienden en zijn jongere 
broer Maurits: tien jaar zonder Hugo, maar  
ook tien jaar heel veel blije kinderen én blije 
stichtingen. We lichten twee goede doelen uit  
die dankzij het toernooi diverse bijdragen  
hebben ontvangen.

Hugo, die overleed op 5 augustus 2008 en slechts 22 jaar oud werd, 

heeft zelf nog geweten dat er een toernooi naar hem is vernoemd. 

Hij dacht zelfs mee over de invulling. Zo was één van zijn wensen dat 

de opbrengst jaarlijks naar een goed doel zou gaan. Het lag voor de 

hand om te kiezen voor doelen die zich inzetten voor zieke kinderen 

of jongeren. Het eerste jaar ging er een geldbedrag naar Stichting 

Kinderen Kankervrij (KiKa). In de jaren daarna was het steeds Stichting 

Vechtgenoten of Stichting Kans voor een Kind dat een mooi bedrag 

tegemoet kon zien. Allebei actief in deze regio. De bedragen varieerden 

van circa 2.000 tot ongeveer 5.000 euro. 

Door Ron Hemmink

Stichting Vechtgenoten
Beerzerweg 5D

7731 PA  OMMEN

www.vechtgenoten.nl

Voor alle jongeren die  
met kanker te maken hebben

Wat is het Vechtgenotenhuis?
Dit is een inloophuis waar mensen komen 
die te maken hebben met kanker. Dit 
kunnen mensen zijn die zelf kanker 
hebben (gehad) of die in hun omgeving 
hiermee te maken hebben. Het inloophuis 
is er voor iedereen, voor jong en oud.

Wat is er te doen in  
het Vechtgenotenhuis?
Een keer per maand is het 
Vechtgenotenhuis speciaal voor jongeren 
open. Dan wordt er een activiteit 
georganiseerd voor jongeren in de 
middelbare school leeftijd. Er is een hoek 
met zitkussens waar je lekker kunt chillen. 

HET IS FIJN OM ANDERE JONGEREN 
TE LEREN KENNEN DIE 
HETZELFDE MEEMAKEN

Je mag op je eigen manier uiting geven 
aan wat je voelt en wat je bezig houdt.

Wanneer is het?
De Vechtgenoten jongeren club is elke  
2e woensdag van de maand van 16.15 uur 
– 17.45 uur. Neem gerust iemand mee!

Meld je aan!
Bel of mail naar
telefoon 06 39 03 22 63
e-mail vechtgenoten@live.nl

Ontwerp door:

Social media:

facebook.com/vechtgenotenhuis.ommen

 youtube.com/vechtgenotenhuis

twitter.com/StVechtgenoten

De Vechtgenotenrit
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Stichting Vechtgenoten
Ad Lagas (64) is bestuurslid van Stichting 

Vechtgenoten. Deze stichting heeft een huis in 

de omgeving van Ommen waar iedereen die met kanker te maken heeft 

óf heeft gehad kan praten met lotgenoten en leuke dingen kan doen. 

“Momenteel zetten we ons in voor ongeveer 25 kinderen. Dat zijn zowel 

kinderen die zelf kanker hebben, als kinderen die in hun omgeving  

te maken hebben met kanker. Denk aan jongens en meisjes die een 

broertje, zusje, ouder of grootouder hebben die kanker heeft. Want zij  

lijden ook onder de ziekte van die naaste”, vertelt Lagas. “De opbrengsten 

van het Hugo Venebrugge Toernooi die wij hebben ontvangen, zijn altijd 

naar kinderactiviteiten gegaan. Of beter: naar activiteiten voor kinderen 

en oudere jeugd. Allereerst houden we elk jaar een jeugdkamp, steeds 

van vrijdag tot en met zondagavond. Die weekenden staan in het teken 

van rouwverwerking, maar er worden ook heel veel leuke dingen gedaan. 

De aanwezigen gaan samen koken en er zijn allerlei creatieve activiteiten. 

Zo wordt er steeds een musical ingestudeerd, die de jeugd zondag in 

het bijzijn van onder meer de ouders opvoeren. Voor die 

weekenden huren we altijd een park af. Dat kost geld.  

Maar we betalen niet alleen voor het verblijf.  

Om deze kinderen te begeleiden, heb je ook goed opge-

leide vrijwilligers nodig.  

Dus moeten we cursussen betalen die onze vrijwilligers kunnen volgen. 

Los van het jeugdkamp hebben we enkele jaren geleden een hele poot 

voor de jeugd opgezet, om ervoor te zorgen dat er het hele jaar door 

activiteiten zijn voor de kinderen.” Een vast onderdeel in het jaarprogramma 

is de echtgenotenrit: een toertocht met motoren waarbij kinderen achterop 

of in een zijspan met een motorrijder mee mogen en onderweg verschil-

lende leuke locaties aandoen, waar zij compleet in de watten worden 

gelegd. Het Hugo Venebrugge Toernooi, waar kinderen die niet aan  

het toernooi meedoen gratis poffertjes kunnen eten en zich uit kunnen 

leven op springkussens en andere attracties, was ook al enkele malen 

een pauzeplek voor de Vechtgenotenrit. Die toertocht is meteen  

één van de hoogtepunten voor Lagas. “Evenals het jeugdkamp.  

Bij die twee evenementen zie je de kinderen opleven en meedoen met  

activiteiten. Ook de zieke kinderen. Hun ouders genieten op hun beurt 

dat hun kinderen het zo geweldig hebben. Prachtig om te zien. We zijn 

erg dankbaar dat we dit alles mogelijk kunnen blijven maken, met dank 

aan ‘jullie’. We krijgen geen subsidie en moeten het dus hebben van giften.”

Misschien heb je wel eens te 
maken gehad met kanker?

Als jijzelf, jouw vader, moeder of 
iemand uit jouw familie of klas 
kanker heeft, verandert er veel 
in jouw leven. 
Misschien ben je verdrietig, 
boos of bang. Of zit je met 
allerlei vragen? Het kan ook 
zijn dat je er juist niet over wilt 
praten….

Voel je thuis,  
In het Vechtgenotenhuis

Jongeren uit de hele regio zijn 
welkom

Social media:

facebook.com/vechtgenotenhuis.ommen

 youtube.com/vechtgenotenhuis

twitter.com/StVechtgenoten

Stichting  
Kans voor een Kind
Willem Hoevers (67) is projectcoördinator en  

het gezicht van Stichting Kans voor een Kind. 

Deze stichting vervult wensen van kinderen uit 

Twente die ziek zijn of die het door andere omstandigheden erg moeilijk 

hebben. Sinds de oprichting in 2002 zijn al bijna duizend wensen  

vervuld, variërend van paardrijden op het strand tot een weekendje 

Londen met een bezoek aan een wedstrijd van Chelsea inclusief  

vipbehandeling. Hoevers: “Zelf heb ik zaadbalkanker gehad, met  

uitzaaiingen naar de longen. De kanker in de longen bleef maar terug-

komen en met chemotherapie was ik al uitbehandeld, maar dankzij een 

operatie heb ik het toch gered. Toen ik nog ziek was, moest ik soms 

uren wachten in ziekenhuis UMCG in Groningen. Als ik me verveelde, 

ging ik rondjes lopen. Zo kwam ik op de kinderafdeling terecht. Ik dacht: 

‘als ik genees, wil ik iets voor dit soort kinderen doen.’ In eerste instantie 

richtten we ons met de stichting op kinderen met kanker of andere  

ziektes, maar nu is onze doelstelling om ook kinderen te helpen die  

te maken hebben met ernstig lijden binnen hun gezin. Bij een  

wensvervulling wordt ook altijd het hele gezin betrokken.” 

De opbrengsten van het Hugo Venebrugge Toernooi zijn een welkome 

aanvulling op het budget van Stichting Kans voor een Kind, die naast  

het vervullen van kinderwensen ook één keer per jaar een kidsdag  

houdt voor kinderen die binnen de doelgroep van de stichting vallen. 

“Huren we op een zaterdag in april heel Go Planet in Enschede af en 

bouwen we daar een complete kermis op”, zegt Hoevers. “Ook komen 

er dan allerlei topartiesten, zoals O’G3NE. Kosten voor zo’n dag:  

dik 40.000 euro.” Ondertussen krijgen de kinderafdelingen van de drie 

Twentse ziekenhuizen en twaalf regionale scholen ieder jaar duizend 

euro van de stichting. Een bedrag dat ieder jaar door Kans voor een 

Kind weer wordt aangevuld tot duizend euro. “Met dat geld kunnen zij 

iets doen voor kinderen. We zien al dat in diverse klassen een wensbox 

staat, waarin kinderen een briefje kunnen deponeren met daarop een 

wens voor medeleerlingen. Het gaat dan om sociale wensen. Zo maak je 

kinderen bewust van hun sociale omgeving. Zij vragen zich af: wat heb ik 

wat een ander niet heeft? Dat stukje educatie is een belangrijk nevendoel 

van onze stichting. De mooiste kinderwens die ik in vijftien jaar voorbij 

heb zien komen? Er waren eens ouders die hun zieke kind een Nintendo 

of iets dergelijks wilden geven. Het kind had twee jaar lang in het  

ziekenhuis in Amsterdam gelegen met leukemie en was genezen.  

Maar in plaats van een Nintendo wenste het kind dat er een feest zou 

komen voor alle mensen die in die jaren op bezoek waren geweest en 

voor de klasgenoten die huiswerk hadden gebracht. Toen hebben wij  

als stichting dat feest georganiseerd, compleet met een barbecue en  

een springkussen voor de kinderen.”

Een door Kans voor een Kind  
georganiseerde dag



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!

Al 30 jaar  
stralend  

achter de bar



Dit seizoen hoopt ze wederom een mijlpaal te bereiken: 30 jaar  

kantinedienst. Al drie decennia lang: gastvrij, gezellig en gevat.  

Zij is dan ook niet meer weg te denken achter de bar. “Elke zaterdag 

van 11.00 uur tot 19.30 uur geniet ik van de sfeer, de gezelligheid  

en de mensen om me heen. Je blijft er lekker jong bij en het geeft veel 

energie”, aldus de spontane Jenny. Ondanks dat ze al 64 jaar jong is, 

kan ze heel moeilijk stilzitten. Haar vier kleinkinderen houden haar ook 

volop in beweging, ze heeft verder een passie voor schoonmaken  

en Jenny is mantelzorgster van haar moeder. Het clubhuis van  

v.v. Den Ham heeft zonder twijfel een grote plek in haar hart veroverd. 

Of wij de komende periode nog volop uit ons dak kunnen gaan bij haar 

verrassingsoptredens blijft nog een grote vraag. De jodelkoningin van 

de Rohorst is niet van plan om hierover iets los te laten. Echter één 

ding is zeker: de enthousiaste en gedreven Jenny Brakert hoopt  

nog vele jaren het gezicht van de kantine te mogen zijn. 

Het gezicht van 
de kantine
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Bij de gedaanteverwisseling van het clubhuis is één ‘ding’ in ieder geval niet 
veranderd: de persoon Jenny Brakert. Deze goedlachse dame die absoluut niet 
op haar mondje is gevallen, is nog steeds een opvallende verschijning in het 
hypermoderne ingerichte Hammer onderkomen.

“Elke zaterdag van 11.00 uur tot 19.30 uur 
geniet ik van de sfeer, de gezelligheid  
en de mensen om me heen. Je blijft er 

lekker jong bij en het geeft veel energie”

Door Koos Hallink

Al 30 jaar  
stralend  

achter de bar
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Europees Kampioen geeft  
extra stimulans

De Leeuw(in)  
brult weer!
Al jaren zit het vrouwenvoetbal in de lift. Het begon vooral na het verrassend succesvolle EK van 
2009. Sinds die tijd zijn de aanmeldingsformulieren voor de meiden/dames niet aan te slepen en 
krijgt het mannenwereldje hevige ‘concurrentie’ van de andere sekse. De vrouwen hebben de laatste 
jaren in ieder geval gezorgd voor een revolutionaire omwenteling in het mannenbolwerk ‘Voetbal’. 

Op de Rohorst lift de v.v. Den Ham ook al geruime tijd mee met de 

landelijke trend en momenteel is de vrouwentak zeer goed vertegen-

woordigd: ruim 20% van het totaal aantal voetballers. Na het winnen 

van het afgelopen EK zullen ongetwijfeld nog meer meiden/dames de 

voetbalschoenen aantrekken, zo is de algemene landelijke verwachting. 

De jonge meiden en vrouwen van Den Ham hebben enorm genoten van 

het succes van de Oranje Leeuwinnen tijdens het EK. Diverse Hammer 

speelsters hebben zelfs meerdere wedstrijden live gezien. Zij waren ook 

goed vertegenwoordigd bij de loop van het centrum van Enschede naar 

het stadion. De kleurrijk uitgedoste dames van het brinkdorp werden 

vastgelegd door RTV Oost en zelfs AD Sport had oog voor onze hel-

dinnen. De missie van de Oranjevrouwen was duidelijk: Eén team, één 

geloof, één Europese titel. Een perfecte match tussen speelsters en de 

begeleidingsstaf hebben tot een ongekend succes geleid. De glorieuze 

historische overwinningstocht van o.a. Anouk Dekker, Vivianne Miedema, 

Shanice van der Zanden, Lieke Martens, Sherida Spitse, Stefanie van 

der Gragt, Jackie Groenen en Sari van Veenendaal met topcoach Sarina 

Wiegman heeft grote indruk gemaakt op onze eigen blauwwitte torna-

do’s. Dit prachtig eindresultaat in het zomerse voetbalspektakel geeft de 

speelsters van de meiden- en vrouwenteams bij v.v. Den Ham wederom 

een enorme boost. Reactie van de enthousiaste dames van Den Ham 

VR1: “Alle Hollandse meiden speelden in de finale geweldig. De sfeer 

in het stadion was grandioos, het was echt een groot voetbalfeest. Dit 

geeft ons een extra kick om dit voetbaljaar ook lekker te knallen.” De 

Technische Commissie rekent de komende maanden op een extra toe-

loop van meiden, zodat de Den Hamse vrouwenvleugel nog meer body 

krijgt. De meiden en vrouwen van v.v. Den Ham hopen in ieder geval op 

een mooi en memorabel seizoen! 

Den Ham VR1
De meiden en dames van VR1 hebben zin in de competitie. Met een 

aantal jonge talenten en een nieuwe trainster, Janneke Kleinlugtenbelt, 

hopen ze een goed seizoen te kunnen draaien in de derde klasse.  

De blauwwitte vrouwenbrigade wil niet meer denken aan de Houdini-act 

van 2016/2017, maar wil de schroom van zich afgooien: lekker aanvallen 

en mooie resultaten neerzetten.

v.l.n.r.: Janneke Kleinlugtenbelt,  
Eijmbert Kooistra en Ronald Withaar

v.v. Den Ham VR1

Door Koos Hallink
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Dorpsstraat 58

7683 BL Den Ham

T 0546-67 12 51 

www.cavwinkel.nl

Openingstijden: ma-do: 8:00 - 18:00 uur 

vrijdag: 8:00 - 20:00 uur   zaterdag: 8:30 - 17:00 uur

úw groene vakwinkel

Alles op het gebied van  
dieren, tuinen en klussen!

• Klus • Dier • Tuin • Agri • Ruitersport • Kleding en schoeisel  
• Speelgoed en vrije tijd • Hengelsport 

Bestel óók online!
www.cavwinkel.nl

Bijna  
3000m2!

v.l.n.r.: Janneke Kleinlugtenbelt,  
Eijmbert Kooistra en Ronald Withaar

Foto: Jan Bosch



Enkele verkeersdeskundigen vonden dat  
het heuvellandschap rondom de Lemelerberg 
en het uitgesleten Reggedal er wel een 
toeristische trekpleister bij kon gebruiken 
door een soort ‘dune’ landschap op  
de Kerkallee en Rohorst aan te leggen. 

Dit landschap bestaat uit meerdere achter 
elkaar gelegen ‘heuvels’ die door fietsers, 
voetgangers en automobilisten beklommen 
dienen te worden om onze accommodatie 
of het erachter gelegen rivierendal met zijn 
lieftallige boerderijen te bereiken.

Vroeger kon u hier bijna plankgas overheen 
rijden en was u veel sneller op de plaats van 
bestemming en ach, als u dan per ongeluk  
een fietser of voetganger afsneed...  
Dat is momenteel wel anders. Als u eindelijk 
het sportpark hebt bereikt dan bent u nog 
niet geheel klaar met het beklimmen van de 
nodige obstakels. Nee, dan moet u 9 van de 
10 keer over een berg met fietsen klauteren. 

Door de groei van de vereniging is het 
aantal fietsen naast het aantal auto’s 
namelijk dusdanig toegenomen dat de 
ingang regelmatig dichtslibt met stapels 
tweewielers. Eenmaal binnen de hekken 
loopt u echter gemakkelijk langs onze 
‘fraaie’ afvalcontainers het sportpark op. 
Inderdaad hier liggen wat mij betreft nog wat 
verbeterpunten voor ons sportcomplex.

In het clubhuis aangekomen kunt u als 
gast genieten van een lekker bakje koffie 
en ik hoop van harte dat u dan kunt zitten 
op een heerlijk nieuwe stoel die voor de 
renovatie van de kantine zijn aangeschaft. 
Bent u echter lid van een seniorenteam 
van de ‘tegenstander’ dan kunt u de pech 
hebben dat u zich moet omkleden in de 
kleedkamers 11 t/m 14. Deze al wat oudere 
kleedkamers zijn hartstikke schoon maar 
eigenlijk door hun afmetingen alleen nog 
geschikt voor pupillenelftallen. Met enkele 
simpele aanpassingen kan hier het gevoel 

van gastvrijheid voor de tegenstander 
aanzienlijk vergroot worden. In tegenstelling 
tot het bereiken van onze club is één ding 
hartstikke goed bereikbaar. En dat zijn de 
velden in verhouding tot de afstand naar de 
kleedkamers. Ik daag alle verenigingen uit 
(met minimaal 5 velden) in een wedstrijdje 
‘wie heeft de kortste loopafstand tussen 
parkeerterrein, veld, kleedkamers en kantine’. 
Ik kan in mijn lange carrière als keeper geen 
sportpark bedenken waar dit beter geregeld 
is. Misschien dat dit de reden is dat spelers 
wat extra energie overhouden om na de 
wedstrijd langer in de kantine te zitten onder 
het genot van een hapje en een drankje met 
de aanwezigheid van hun sportvrienden. 
Wetende dat de weg naar huis nog vol ligt 
met obstakels…

Voetbalvereniging Den Ham:
‘Verder weg dan  

u zou denken!’ 

CO
LU

M
N
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lfred M

usters

Als ik tegenwoordig naar het sportveld ga plan ik extra reistijd in om ons complex te bereiken.  
Ons sportpark is tegenwoordig namelijk gelegen achter enkele ‘heuvels’ die niet door erosie of 
door het verschuiven van tektonische platen zijn ontstaan.



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 - 61 29 43Dorpsstraat 35 Den Ham Tel. (0546) 67 21 22

Op zoek naar 
een mooie occasion?

www.fiatjanbinnenmars.nl

FIAT JAN BINNENMARS
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Voor de jeugd begon de pret al op vrijdagavond met een disco en 
een slaapfeestje. Het voetbalcomplex werd omgetoverd tot een heuse 
camping. De stralende zaterdag begon voor de ‘campinggasten’ met 
een heerlijk ontbijt. Hierna het spellencircuit voor diverse jeugdteams en 
het onderlinge voetbaltoernooi voor 16 plus. Het vlaggenschip speelde 

een oefenduel tegen Gramsbergen, waarna de JO9-afdeling hun  
wedstrijd van het jaar tegen de ouders afwerkte. Met een grote 
barbecue voor alle blauwwitters werd de familiedag (tweedaagse) 
nieuwe stijl bij v.v. Den Ham afgesloten. 
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Aan de familiedag, die in het laatste weekend van augustus werd gehouden, 
was een aantal nieuwe elementen toegevoegd. De traditionele afsluiter van 
het voetbaljaar stond nu als opening van het nieuwe seizoen op de kalender.



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



63 | presentatiegids 

De schijnwerpers gericht 
op de besturen  
en commissies
De voetbalvereniging draait op veel vrijwilligers. Het zijn niet alleen  
de in het oog springende (assistent)trainers, leiders, teammanagers  
en (assistent)scheidsrechters die veel tijd vrij maken voor de club.  
Achter de schermen wordt er ook keihard gewerkt, zodat er wekelijks 
volop getraind en gevoetbald kan worden en v.v. Den Ham een centrale 
rol in de samenleving kan innemen. Het gereedmaken en inplannen 
van de velden, regelen van wedstrijden, indelen van teams, aanstelling 

scheidsrechters, opstellen en bewaken van trainingsschema’s, materiaal 
klaarzetten, sponsors aantrekken, trainers begeleiden, supporters 
activeren, clubhuis runnen, jeugd aandacht schenken, spelers een 
vertrouwd en veilig gevoel geven, de club promoten en het organiseren 
van activiteiten. Tal van bezigheden, waarbij het hoofdbestuur blindelings 
kan vertrouwen op commissies en personen. Middels deze fotoreportage 
worden deze onmisbare schakels aan u gepresenteerd.   

Sponsorcommissie:
Bovenste rij v.l.n.r.: Gerrit Hallink, Nicolle Haverkort, Ronnie Bosch
Onderste rij v.l.n.r.: Jack de Groot, Harm te Winkel, Frans Arts, Arjan Jaspers

Supportersvereniging:
Bovenste rij v.l.n.r.: Wilco Voort, John Veneberg, Erald Ekkelkamp
Onderste rij v.l.n.r.: Seine Ekkelkamp, Gert Bijlstra, Edwin Marsman, 
Marinus Jurjens

Jeugdbestuur:
Bovenste rij v.l.n.r.: Jan Nijland, Fernand Kelder
Onderste rij v.l.n.r.: Rogier Kolkman, Michiel van Haarst, Ronny Drost

Hoofdbestuur:
Bovenste rij v.l.n.r.: Dennis Bosch, Marthijn Binnenmars,  
Theo Timmerman, Gerko Kolkman, Jeroen Bosch
Onderste rij v.l.n.r.: Jan Bosch, Jan Dubbink, Alco Braakman, Ronny Drost



Coördinatoren:
Bovenste rij v.l.n.r.: Jan Demmers, Rien Van Veen, Gert Bijlstra, Fernand Kelder,  
Onderste rij v.l.n.r.: Youri Wiggers, Patrik Vehof, Melvin Hallink, Jurgen Bootsveld

Activiteitencommissie:
Bovenste rij v.l.n.r.: Renate Nijzink, Helen Vuurboom, Hanneke Nijzink
Middelste rij v.l.n.r.: Michiel Soepenberg, Martin Laarman, Rane Kootstra
Onderste rij v.l.n.r.: Lennart Bosklopper, Joost de Boer, Richard Bosch

Technische commissie Dames:
Bovenste rij v.l.n.r.: Kim Endeman, Jenneke Jurjens
Onderste rij v.l.n.r.: Marianka van den Hoeven, Rianne Jurjens

Technische commissie:
v.l.n.r.: Arjan Mondeel, Jan Holsappel, Jan Dubbink

Financiële commissie:
v.l.n.r.: Jeroen Bosch, Aart ter Harmsel, Jeffrey Ekkel,  
Jordy Ekkel, Marthijn Binnenmars, Wilco Meijerink
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Activiteitencommissie:
Bovenste rij v.l.n.r.: Renate Nijzink, Helen Vuurboom, Hanneke Nijzink
Middelste rij v.l.n.r.: Michiel Soepenberg, Martin Laarman, Rane Kootstra
Onderste rij v.l.n.r.: Lennart Bosklopper, Joost de Boer, Richard Bosch

Materiaalcommissie:
v.l.n.r.: Tonny Kamphuis, Harry Holweg, Hans Plaggenmars

Scheidsrechterscommissie:
v.l.n.r.: Martin Rolsma, Alfred Musters, Juul Arrindell

Vertrouwenscommissie: Peter Poortinga en Toby Drost. 
Christiaan Remmelink ontbreekt op deze foto

Technische commissie Dames:
Bovenste rij v.l.n.r.: Kim Endeman, Jenneke Jurjens
Onderste rij v.l.n.r.: Marianka van den Hoeven, Rianne Jurjens

Kantinecommissie:
Bovenste rij v.l.n.r.: Mannes Poel, Marthijn Binnenmars
Onderste rij v.l.n.r.: Edmunda Hogenkamp, Dianne Schuldink

PR-Commissie:
Bovenste rij v.l.n.r.: Jan Bosch, Jan Willem Kuiper
Onderste rij v.l.n.r.: Koos Hallink, Marcel Kleinnijenhuis



Vriezendijk 38, Den Ham
(0546) 65 66 00
info@erikkuiper.nlBrochure aanvragen? www.erikkuiper.nl

Bestel nu jouw v.v. Den Ham sportkleding  
op www.vvdenham.nl 
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1.  Robin Bergins 129 

2.  Jerry Poel 127

3.  Tim Nijzink 93

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

11.  Gerrit Gerrits 56

12.  Louis Vijfhuizen 52

13.  Roelof Nijzink 50

14.  Gert Nijmeijer 49

15.  Johan Braakman 47

16.  Jan Dubbink 43

17.  Dick Mondeel 41

18.  Wim ‘Breur’ Poel 38 

19.  Dennis van Dijk 37

20.  Gerjan Blekkenhorst 37

21.  Gerrit Jaspers 36

22.  Jan Maneschijn 32 

23.  Jan Kelder 31 

24.  Harry Kunst 31

25.  Leo Soepenberg 30

D
e H

am
m

er top 25 
(D
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am

 1 aller tijden)
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.  Tim Nijzink 304

9.  Jerry Poel 300

10.  Roelof Nijzink 296

11.  Tommie Dam 287

12.  Jan Boshoeve 278

13.  Gerrit Veldhuis 275

14.  Jeroen de Groot 272

15.  Jan Dubbink 271

16.  Gert Nijmeijer 269

17.  Johnny Zorgdrager 253

18.  Robin Bergins 235

19.  Jan Kelder 230

20.  Henk Rosman 228

21.  Egbert van der Veen 205

22.  Frank Stolte 191

23.  Jan Heuver 190

24.  Henk Steen sr. 190

25.  Gerdo Kuiper 190

Doelpuntenmakers

Competitiewedstrijden

Louis Vijfhuizen gaat alleen op de goal 
af tegen Vroomshoopse Boys



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
www.asc62.nl

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

HULZENSE BOYS
Opgericht: 04-09-1946
Clubkleuren: Rood Wit
Accommodatie: 
Sportpark ‘’Smidserve’’
G.H. Kappertstraat 45
7443 RB HULSEN
0548 - 61 08 23
www.hulzenseboys.nl

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

BE QUICK’28
Opgericht: 22-11-1928
Clubkleuren: Rood Zwart
Accommodatie: 
Sportpark “Ceintuurbaan”
Ceintuurbaan 2 
8025 AA ZWOLLE
038 - 453 11 86
www.bequick28.nl

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

SVI
Opgericht: 01-09-1952
Clubkleuren: Blauw Wit
Accommodatie: 
Sportpark ‘’De Siggels’’ 
IJsselcentraleweg 8
8014 BK ZWOLLE
038 - 465 00 37
www.vvsvi.nl

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

DE ESCH
Opgericht: 24-04-1985 
Clubkleuren: Blauw Geel 
Accommodatie: 
Sportpark ‘’De Weschterik’’ 
Operalaan 100 
7577 JA OLDENZAAL 
0541 - 51 06 06 
www.vv-de-esch.nl                      

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

BLAUW WIT’66
Opgericht: 24-05-1966 
Clubkleuren: Blauw Wit
Accommodatie: 
Sportpark ‘’ ‘t Vletgoor’’
Dorperdijk 1 
7451 MK HOLTEN
0548 - 36 13 19
www.blauwwit66.nl

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

VOORWAARTS V.
Opgericht: 05-07-1950
Clubkleuren: Oranje Wit
Accommodatie: 
Sportpark ‘’Twistveen’’
Twistveenweg 10
7676 SK WESTERHAAR 
0546 - 65 92 47
www.vvvoorwaarts.nl 
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DORPSSTRAAT 14, DEN HAM   TEL. (0546) 67 14 44   WWW.VANTENDE.NL



Adressen tegenstanders Den Ham 1 Speeldagen
kalender
seizoen 2017-2018
Periode 1
23 september  Hulzense Boys-Den Ham
30 september  Den Ham-Blauw Wit’66

07 oktober  Den Ham-Sparta E. 
14 oktober  Be Quick’28-Den Ham  
21 oktober  DOS Kampen-Den Ham
28 oktober  Den Ham-De Esch

04 november  WVF-Den Ham
11 november  Beker / Inhaal / Vrij
18 november  Den Ham-Voorwaarts V.

Periode 2
25 november  DZSV-Den Ham

02 december  Den Ham-IJVV
09 december  SVI-Den Ham
16 december  Den Ham-ASC’62 

27 januari  Enter Vooruit-Den Ham

03 februari  Den Ham-Hulzense Boys
10 februari  Beker / Inhaal / Vrij
17 februari  Sparta E.-Den Ham
24 februari  Beker / Inhaal / Vrij

03 maart   Den Ham-Be Quick’28
10 maart   Den Ham-WVF

Periode 3
17 maart De Esch-Den Ham
24 maart Den Ham-DOS Kampen 
31 maart Voorwaarts V.-Den Ham 

07 april Blauw Wit’66-Den Ham
14 april Den Ham-Enter Vooruit 
21 april IJVV-Den Ham 
28 april Beker / Inhaal / Vrij

05 mei Beker / Inhaal / Vrij
12 mei Den Ham-DZSV
19 mei ASC’62-Den Ham 
26 mei Den Ham-SVI

Mijlpaaltjes 
seizoen 2017-2018
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Tommie Dam:   300e competitiewedstrijd  
   (nu : 287)

Michel Kamphuis:  175e competitiewedstrijd 
   (nu : 166) 

Louis Vijfhuizen:   150e competitiewedstrijd 
   (nu : 125)

Dennis Kolkman:  125e competitiewedstrijd 
   (nu : 110)

Melvin Hallink:   125e competitiewedstrijd 
   (nu : 105) 

Rane Kootstra:   125e competitiewedstrijd 
   (nu : 103)

Louis Vijfhuizen:    60e competitiedoelpunt 
   (nu : 52) → TOP TIEN



De stichting H.O.C. heeft als hoofddoel het financieel ondersteunen van de voetbalvereniging Den Ham. Dit betekent dat er geen 
activiteiten voor andere verenigingen worden georganiseerd. Daarnaast kan er echter als stichting aandacht worden geschonken 
aan jubilea en andere hoogtepunten van overige sportverenigingen en culturele verenigingen binnen het dorp Den Ham.  
Tevens wordt er door het organiseren van verschillende informele activiteiten getracht de band tussen de deelnemende bedrijven  
c.q. haar vertegenwoordigers te versterken.

Le
de

n

www.notaristemmink.nl
Notaris

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

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

sinds 1918

Johan Veneberg

Bennie Ekkel

Tel: 06-20596676        Ommen

Rudy Veldkamp 



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

prijzen op vele soorten camera’s, objecti even en diverse accessoires. 

Kom naar onze vesti ging in Den Ham of neem een kijkje in onze webshop.

fotokonijnenberg.nl

Ontmoet Foto Konijnenberg!

sinds 1918
Ommerweg 51, 7683 AW Den Ham   (0546) 67 12 08

Grotestraat 46 - 7683 BC Den Ham ov - T (0546) 671433
www.wemekampschildersbedrijf.nl

NG, WEBWINKEL, PIP, VERF, GLASZETTEN, HOUTROTREPARATIE, BINNEN- EN BU
WERK, RESTAURATIE, BEHANG, WEBWINKEL, PIP, VERF, GLASZETTEN, HOUTROT

NNEN- EN BUITENSCHILDERWERK, RESTAURATIE, BEHANG, WEBWINKEL, PIP, VE
TTEN, HOUTROTREPARATIE, BINNEN- EN BUITENSCHILDERWERK, RESTAURATIE
EBWINKEL, PIP, VERF, GLASZETTEN, HOUTROTREPARATIE, BINNEN- EN BUITENS

De schilders van nu!



 LOGISTIEK
 LAMBERINK

www.ballencontainers.nl

De selecte hoofdsponsorgroep van v.v. Den Ham


