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C1000 Rudy Veldkamp • Den Ham

Feestelijke opening Jumbo:
woensdag 13 november a.s.

Het is zover in Den Ham!
Afscheid C1000:  za 25 okt.
Verbouwing:  27 okt - 11 nov.
Opening:  wo 12 nov.

Dag C1000, hallo Jumbo!
Rudy Veldkamp:

“  Eerlijk is eerlijk. Bij Jumbo bent u goedkoper uit. 
Is de vaste prijs elders toch lager? Dan passen wij 
de prijs aan en krijgt u als dank het product gratis. ”

“  Waar ik echt blij mee ben? Bij Jumbo 
hebben we het grootste assortiment. 
Mist u iets? Wij zorgen voor een alternatief 
of halen het product voor u in huis. ” 

“  De groente afdeling is mijn domein. Bij Jumbo is vers ook 
écht vers. Product met de datum van vandaag? Dan krijgt u 
als dank voor uw melding het product gratis mee. ”

Robbert Evers:

Gerco Bijlstra:

Dag

Leonie Jansen:
“   Ik ben verantwoordelijk voor 

de kassa’s. Wat ik echt heel 
bijzonder aan Jumbo vind: 
de vierde wachtende in de rij,
krijgt z’n boodschappen gratis! ”

“  Eigenlijk verandert er niet zoveel; 
dezelfde locatie en hetzelfde 
personeel. Dus ook de service 
met een glimlach blijft! ”

Lennart Bosklopper:

Hallo

Aanpassen

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

U vindt ons ook op deNationale Voetbal Vakbeurs! 
Woensdag 3 december Evenementenhal GorinchemStand 267



Het is bijna vanzelfsprekend. Dit jaar is er weer een uitgave van onze presentatiegids, samengesteld door 

een team van enthousiastelingen. Nou, vanzelfsprekend is het zeker niet. Veel werk en zeker creativiteit is er 

ook nu weer in gaan zitten. En het moet worden gezegd: de lat komt steeds hoger te liggen. Een presentatie-

gids die steeds meer van de hele vereniging is. Alle disciplines komen aan bod. Dit jaar weer breder dan 

voorgaande jaren. Het resultaat mag er zijn. Overtuig je zelf en natuurlijk veel lees- en kijkplezier gewenst.

Ik noemde al even de vrijwilligers. Onze club drijft voor een groot deel op de inzet en betrokkenheid van 

deze vrijwilligers. Meer dan 250 vrijwilligers zijn op allerlei wijze betrokken bij het runnen van de club. 

Zonder iemand te kort te willen doen, licht ik er nu weer enkele uit. Als eerste de vuttersploeg en de 

bouwers. De kleedkamers 7 tot en met 10 zijn nu volledig gerenoveerd en zijn niet te onderscheiden van 

de vier nieuwgebouwde kleedkamers. Het schilderwerk aan deze kleedkamers maar ook aan de kantine 

en overige gebouwen ziet er keurig uit. Als tweede de supportersvereniging die weer een grote klus heeft 

geklaard door de boarding langs het hoofdveld volledig te vernieuwen. Ons sportpark ligt er weer strak

bij en dat dankzij de inzet van al die vrijwilligers. 

Andere vrijwilligers die ik wil noemen zijn de clubscheidsrechters. Zij hebben niet altijd een even makkelijke 

taak, maar zijn zeer belangrijk voor het goed en sportief laten verlopen van de wedstrijden. We zijn steeds 

op zoek naar nieuwe scheidsrechters - de opleiding wordt graag door de club gefinancierd - dus geef u op. 

Zonder scheidsrechter geen doorgang van wedstrijden is iets wat niemand graag wil, maar we zitten er dicht 

tegenaan. Als elk seniorenteam zijn verantwoordelijkheid neemt en één kandidaat aanmeldt, is het tekort 

zo verholpen.

Sportief kunnen we terugkijken op een mooi seizoen met handhaving van het eerste en enkele behaalde 

titels bij de senioren en de jeugd. Het kampioenschap van Meisjes B is zeker het vermelden waard. Dit team 

werd al voor de derde maal achtereen kampioen! Gert Nijmeijer en Wijnand Meijer namen, na vele jaren op 

het hoogste niveau te hebben gevoetbald, afscheid van de A-selectie. Hun plaatsen moeten worden opge-

vuld door de jeugd. We wensen de technische staf onder leiding van Jeroen Niks en John Brakert veel 

succes bij deze moeilijke maar vast leuke opdracht.

Er staat ons de komende tijd nog veel te doen. Samen met de gemeente hopen we nu dan ook spoedig 

te kunnen starten met de aanleg van het vijfde veld. Voor de veiligheid van onze jeugdige fietsers is het nu 

echt nodig om het fietspad langs de Kerkallee en de Rohorst te realiseren. We gaan er dan ook vanuit dat 

de politiek de verkiezingsbeloftes waar gaat maken. Er is geen reden om aan te nemen dat dit niet gaat  

gebeuren, dus maken we ons op om weer enkele grote projecten met dito zelfwerkzaamheid op te gaan 

pakken. We rekenen daarbij weer op de steun van velen.

Namens het bestuur wensen we u allen een mooi en sportief seizoen. Zonder hulp van onze betrokken 

sponsoren gaat dit niet lukken. Daarom danken we hen, ook hier weer, voor de steun in vele vormen 

aan onze mooie voetbalclub.

Namens het bestuur,

Joop Kleinnijenhuis

Beste 
sportvrienden 
& vriendinnen,

U vindt ons ook op deNationale Voetbal Vakbeurs! 
Woensdag 3 december Evenementenhal GorinchemStand 267



Editie 
15!

We hebben alle hulp vanuit de club gekregen. 

Het regende inzendingen met geweldige 

onderwerpen en de enthousiaste schrijvers 

stonden weer te popelen van ongeduld. 

We hopen dat ook deze uitgave in een 

behoefte voorziet, waarbij de vereniging in 

haar gehele omvang wordt belicht. Diverse 

blikvangers zijn uit de kast gehaald om 

het totaalplaatje op een zeer hoog niveau

te kunnen presenteren. 

Het voorbijgaande seizoen vliegt nog in 

sneltreinvaart aan u voorbij met tevens 

het speciale gala der kampioenen. Naast 

de nieuwe trainers en hoofdtrainer Jeroen 

Niks komen ook de routiniers van het 

eerste uitvoerig aan bod. Gert Nijmeijer 

en Wijnand Meijer staan nog eenmaal in 

het zonnetje en worden eervol uitgezwaaid. 

De gastvrijheid op De Rohorst wordt via 

Wilco Dopmeijer breed belicht. Natuurlijk is 

er ruimte voor de jonge sterren uit Marle, 

bijzondere supporters uit Almelo zijn aan 

het woord evenals een volledig ‘besmet’ 

voetbalgezin uit de Grotestraat.

De jeugd komt speciaal aan bod in artikelen 

over de voetbalschool, het vet geslaagde 

FED-cool en een bijzonder één-tweetje. 

We letten zeker op de kleintjes: drie baby’s 

worden tijdelijk aan de moederschoot 

onttrokken. De bezige bijen van de activi-

teitencommissie, het scoutingstrio, de 

vertrouwenscommissie en de supporters-

vereniging staan volop in de schijnwerpers. 

Eenlingen in de sport krijgen de aandacht 

die ze verdienen: de keepers en Frits Fokkert 

staan deze keer namelijk niet buitenspel. 

Diverse trainers blikken alvast vooruit en 

een belangrijke sponsor levert een mooie 

bijdrage. 

De nieuwe site mag natuurlijk niet ont-

breken. Als klap op de vuurpijl schenken 

we aandacht aan de golden oldies:  

de reünisten, Martijn Olsman, het jongste  

lid Naud Samsen en erevoorzitter 

Jan Bakker maken de gids helemaal 

compleet. 

Veel leesplezier en een fantastisch 

voetbalseizoen toegewenst.

Redactionele aftrap

Derde lustrum, vijftiende editie
van de presentatiegids. Een 
geweldige uitdaging om het 
succes van vorig jaar te evenaren 
of misschien zelfs te overtreffen. 

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



04 Jeroen Niks
“Fysiek gezien stappen we op een hoger 

niveau in dan vorig jaar. De spelers zijn 

sterker en conditioneel verder dan een 

jaar geleden.”

11 Wilco Dopmeijer
Wilco Dopmeijer, misschien wel de 

grootste supporter van vv Den Ham.

23 Jan Bakker
Ongeveer al 65 jaar is hij lid van 

de vereniging.

30 Tommie & Tim
Ze mogen dan allebei (bijna) dertig zijn, 

de twee zijn nog te veel liefhebber om 

aan stoppen te denken.

38 Frits Fokkert 
De man die het liefst achter de schermen 
werkzaam is, staat nu eens volop in de
schijnwerpers. 

42 Gert & Wijnand
Het zal voor de twee ‘gestopte’ spelers 

en voor het publiek even wennen zijn. 

Den Ham 1 speelt dit seizoen zonder 

het duo. 

 

47 De Kootstra’s
Al jaren lang komt de familie Kootstra 

vanuit Almelo naar Den Ham om de wed-

strijden van Rane Kootstra te bekijken. 

 

51 Patrick Kroek
Geboren en getogen Vroomshoper, die 
zich ’s zaterdags op het veld een echte 

Hammenaar voelt.

55 Martijn Olsman
Oud-Hammenaar met vv Den Ham  
nog in zijn hart.

56 Nick & Joeri
Twee gezellige jonge kerels uit Marle. 

Of ja, Marle...
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“Het doel is 

opnieuw 

een plekje bij 

de eerste zeven”



Jeroen Niks, trainer van 
het eerste elftal, begint 

het seizoen 2014/2015 met 
een jonge ploeg. Hoewel 

hij de ervaren krachten die 
afscheid hebben genomen 
er graag bij had gehouden, 

ziet hij voldoende mogelijk-
heden om hoger te eindigen 

dan in de vorige jaargang.

Door Ron Hemmink

Zijn eerste seizoen op eigen benen bij een eerste elftal was voor Jeroen Niks een ware 

rollercoaster. Den Ham begon uitstekend aan het seizoen, de trainer tekende bij, maar 

na de winter viel het team ver terug. Uiteindelijk speelde de ploeg zich op de laatste 

speeldag veilig en eindigde het team als negende. En dat terwijl Niks voorafgaand aan 

het seizoen mikte op een plek bij de eerste zeven. “We hebben de doelstelling inderdaad 

niet gehaald, daar waar dat lange tijd wel leek te lukken. Ik ben tevreden over het begin 

van het seizoen, ook qua spel, maar na de winter kwam de klad erin.” 

Hij heeft er een verklaring voor. “We kampten al met wat blessures en moesten vanwege 

de korte winterstop snel weer aan de bak met een nog incomplete groep. En misschien 

hebben we er ook wel iets te gemakkelijk over gedacht. We kregen een paar flinke 

zeperds (ASC’62-thuis, 1-7 en Dieren-thuis, 0-4, red.) te verwerken. In die fase hebben 

we ons een paar keer van onze slechtste kant laten zien.” Het was voor hem meteen een 

leermoment als trainer. “Hoe je ervoor zorgt dat het de volgende keer beter gaat? Veel 

trainen, veel oefenen. Zelf heb ik geleerd om ook in een mindere periode rustig te blijven. 

We hebben in de groep veel met elkaar gepraat. Zonder dat het doorsloeg, we zijn geen 

praatgroep. Uiteindelijk heeft dat alles ons er bovenop gebracht.”

Het nieuwe seizoen begint Niks met een jonge ploeg. De ervaren krachten Jurgen 

Bosma, Wijnand Meijer en Gert Nijmeijer namen onlangs afscheid. Het ontbreken van 

dat trio vindt Niks een gemis. “Ik had die drie er graag bijgehouden. Waren zij gebleven, 

dan hadden we jonge talenten aan het eerste elftal kunnen laten ruiken en ondertussen 

speelminuten kunnen laten maken in het tweede. Sowieso zijn er de laatste jaren veel 

iets oudere spelers gestopt. Ik denk de laatste drie jaar wel negen of tien.” Nu moet de 

coach, enigszins noodgedwongen, putten uit een jonge selectie. “Een groot deel van 

de spelers is jonger dan 23 jaar. Maar daar zie ik de uitdaging wel in. Er is niks mooiers 

dan met een jonge groep te werken.”

Niks begint dan ook vol goede moed aan het nieuwe seizoen. “Fysiek gezien stappen 

we op een hoger niveau in dan vorig jaar. De spelers zijn sterker en conditioneel verder 

dan een jaar geleden.” De in Rijssen woonachtige trainer hoopt ook op voetbaltechnisch- 

en tactisch gebied stappen te kunnen zetten met zijn ploeg. “Vorig jaar wilden we na de 

winter meer vooruit voetballen, maar daar kwamen we niet aan toe. Als je dan een paar 

dikke nederlagen incasseert, laat ik mijn ploeg tien meter verder naar achteren spelen. 

In het nieuwe seizoen hoop ik dat we weer stapjes kunnen maken, ondanks dat we drie 

spelers kwijt zijn geraakt. Het doel moet opnieuw een plek bij de eerste zeven zijn.” 

Jeroen Niks:
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jonge groep”

“Het doel is 

opnieuw 

een plekje bij 

de eerste zeven”
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Vooruitblikken
op het nieuwe seizoen

Voor de derde opeenvolgende maal kijkt een aantal selectieteams vooruit. Het is een 
gevarieerd beeld van negen teams. Eenieder gaat graag voor het hoogste, echter realisme, 

spelplezier en verenigingsbelang staan bij de trainers en leiders hoog in het vaandel. 

F1: Lekker voetballen
Trainer/coach Rane Kootstra begint aan zijn tweede jaar bij F1 en kan terugkijken op een 

vruchtbaar seizoen. Hij hoopt voor de komende twee halve competities op een kopie van 

het afgelopen voetbaljaar. “Eerst beginnen in de eerste klasse en hopelijk na de winterstop 

wederom naar de supersterke hoofdklasse. Verder is het belangrijk dat de sfeer in het team 

goed is en dat de jongens met veel plezier op de club komen. Helaas hebben we geen vaste 

keeper, maar dit lossen we op door om de vier weken elke speler een helft te laten keepen. 

De selectie bestaat uit de volgende acht talenten: Jurrie Bijlstra, Tijn Marsman, Jelle Brakert, 

Benjamin Tinselboer, Aron Veurink, Marijn Pasman, Emiel Kelder en Robbin de Graaf. Komt 

allemaal F1 aanmoedigen dit seizoen. De thuiswedstrijden spelen we om 8.30 uur!”

E1: Ontwikkeling en plezier
“Na een mooi seizoen met wisselende resultaten komt E1 opnieuw uit in 

de hoofdklasse. De nieuwe selectie bestaat uit een mix van spelers die vorig jaar 

uitkwamen in E1, E3 en E7. De voornaamste doelstelling voor aankomend seizoen is 

om zowel als team als individueel beter te worden. Plezier in het spelletje staat hierbij 

voorop. Door leuke, afwisselende trainingen te geven, willen we op wedstrijddagen 

de toeschouwers met aanvallend voetbal vermaken, waarbij de nadruk vooral wordt 

gelegd op verzorgd voetbal vanuit de achterhoede naar voren. Uiteraard moet er lef 

worden getoond door geniale acties te maken en van foutjes moet worden geleerd. 

Met een gezonde dosis fanatisme, enthousiaste supporters en ‘mooi dom zeuren’ 

van Rini Vos en consorten moet het wederom een topseizoen worden voor E1”, 

aldus Wilco Meijerink en Jan Plaggenmars.

D1: Mooie uitdaging
Trainer Tim Nijzink wil met zijn spelers flinke stappen gaan maken. “Aankomend jaar speelt D1 in de eerste 

klasse. Een leuke en pittige competitie met veel clubs uit de regio. Het elftal is gevormd uit spelers van D1, 

D2 en E1. De begeleiding bestaat uit Arjan Jaspers, Jan ter Keurs, Dennis Kolkman en Tim Nijzink. Het wordt 

een seizoen waarin diverse jongens voor het eerst voetballen op een groot veld. Het spelletje wordt echt 

anders, voor de E-spelers is de buitenspelregel nieuw en onze keeper mag geen terugspeelbal meer oppak-

ken. Afstanden worden groter en jongens krijgen te maken met tegenstanders die soms wel meer dan een jaar 

ouder zijn. Fysiek zal er dus meer gevraagd worden en er zullen dan ook wat wedstrijden gespeeld worden 

waarin ‘de beuk’ erin moet. We gaan er een leuk seizoen van maken waarin de jongens stappen maken op 

het technische, tactische, fysieke en mentale vlak. Twee keer in de week wordt er anderhalf uur getraind om 

op de zaterdag onze wedstrijden te spelen. De jongens zullen vol aan de bak moeten voor een goed resultaat. 

Thuiswedstrijden spelen we om 10.00 uur op het hoofdveld, u bent van harte welkom.”

Door Koos Hallink

Dennis Kolkman (links) 

en Tim Nijzink



B1: Oogsten
Na een moeizaam en leerzaam eerste jaar wil Gerben Mooibroek nu wel doorstoten naar een hoger niveau. 

“Voor het aankomend seizoen ben ik tevreden over de selectie. Een mooie mix van spelers afkomstig uit B1, 

B2 en C1. Er zit een goede ‘drive’ in dit team en hopelijk komt dat er ook uit op het veld. Veel talentvolle 

spelers, daarom denk ik dat het nog wel eens een leuk seizoen kan gaan worden. We moeten er voor zor-

gen dat we met elkaar de juiste mentaliteit tonen en laten zien dat de ‘wil om te winnen’ groot is. Scherp zijn 

bij elke training en ‘s zaterdags op het veld is een punt waar aan gewerkt moet worden. Elke week de volle 

100 procent willen en kunnen geven en op de juiste momenten er staan. Wat vooral ook heel belangrijk is, 

dat B1 een team wordt dat zowel binnen als buiten de lijnen eenheid uistraalt.” Eén ding is zeker: De trainer 

zelf kijkt er weer naar uit om met een nieuwe spelersgroep aan de slag te gaan en hopelijk het einddoel te halen!

C1: We hebben er zin in
Het begeleidingsteam van C1 (Davy Eustacia, Jan Nijland, Ben Samsen en Eduard Veldhuis) is 

super gemotiveerd en wil de prestatie van afgelopen zeker verbeteren. “Dit jaar verwachten we 

een stap te maken met behulp van een nieuwe, frisse trainer die de jongens als team maar vooral 

ook als individu beter moet gaan maken. Wat verwachten we nog meer van dit seizoen? De eerste 

indrukken en reacties zijn zeer positief. We hebben een goede, gelijkwaardige selectie en we 

verwachten ook, ondanks dat het een zware competitie is, toch bij de eerste vier te kunnen 

eindigen. Fysiek zijn we niet de sterkste, maar we zijn wel in staat technisch verzorgt voetbal 

te spelen. We zitten in een mooie competitie met zeer interessante tegenstanders zoals Heino, 

HHC, Nieuwleusen en natuurlijk Vroomshoopse Boys. Ondanks dat wij als leiders en trainer op 

voetbalgebied niet dezelfde voorkeur hebben, (Ajax, Feyenoord, Heracles) hopen we bij C1 wel 

op één lijn te zitten en vooral een plezierig, leerzaam en sportief seizoen tegemoet te gaan. ”

Oefenmeester Jeroen Noordegraaf ziet zijn team als een belangrijke 

schakel binnen de club. “De laatste stap van de jeugd en een opstapje 

naar de senioren, dat is wat A1 is. De spelers worden voorbereid op 

de stap na A1 door onder andere te trainen op het fysieke vlak, tactiek 

een hoger baltempo. Met ingang van dit seizoen wordt er door ons als 

trainers gewerkt met periodisering. Zo willen wij onze doelen bereiken, 

maar ook één lijn trekken als trainers van de prestatieteams, waardoor 

directe communicatie met de hoofdtrainer en de trainer van B1 voor mij 

van groot belang is. Extra inzicht en ondersteuning komen dit jaar van 

assistent-trainer Wijnand Meijer. Hij heeft jarenlang in het eerste elftal 

gespeeld. Zijn kennis en ervaring zie ik als grote toevoeging voor 

de training en begeleiding van A1. Ik ben hier dan ook erg blij mee. 

Naast het nastreven van de voetbalinhoudelijke doelen is ons team er 

ook voor de club. A1, het vlaggenschip van de junioren, heeft gedrag 

en uitstraling hoog in het vaandel staan. Alle spelers van mijn team 

hebben een voorbeeldfunctie voor elke jeugdspeler van vv Den Ham. 

Mede hierom wil ik alleen met spelers werken die super gemotiveerd 

zijn en een enorme wilskracht tonen.”

A1: Het vlaggenschip van de junioren

presentatiegids | 7
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Dames 1: Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Dames 1 is klaar voor nog een seizoen in de 2e klasse C. Vorig seizoen 

is afgesloten met een keurige zevende plek, maar er zit meer in. “Nee, we 

mikken heus niet op het kampioenschap, maar een periodetitel lijkt ons 

haalbaar. Vorig jaar is ons dit al bijna gelukt maar ging het na de winterstop 

niet helemaal lekker meer. We leken moegestreden na een ongekende start 

in de eerste helft van het seizoen. Daar gaan we aan werken. ‘Hardlopers 

zijn doodlopers’ luidt het gezegde en het is ons bijna overkomen afgelopen 

seizoen. Daarom hebben we nu al een andere lijn in gedachten voor dit sei-

zoen. Natuurlijk willen we hard van start, maar we willen het ook heel graag 

vasthouden ná de winterstop. Dat betekent dat het begin van het seizoen 

dus ook al iets anders wordt. Onze speelwijze zal niet veel veranderen ten 

opzichte van vorig jaar. We hebben vaak gekozen voor de aanval en daarin 

ligt een deel van onze kracht. Onze verdediging staat als een huis. Vorig 

jaar was er slechts één ploeg met minder tegendoelpunten en die werd 

kampioen. De selectie is niet helemaal hetzelfde als vorig jaar, maar hierin 

zien we vooralsnog geen problemen. Met een nieuw damesteam erbij moet 

het juist makkelijker worden om spelers uit te wisselen en iedere zaterdag 

met voldoende dames van start te gaan. De dames zijn weer stuk voor stuk 

gemotiveerd om hun beste beentje voor te zetten. We gaan er weer een 

mooi seizoen van maken mét en vóór elkaar. We gaan er als team tegenaan 

met spelers én begeleiders. We hebben er zin in!”, zo verwoorden Shirley 

Arrindell, Anita Rutgers en Seine Hakkers hun aftrap.

Den Ham 2: Revanche
Maurice ten Hartog en Jaap Schoppink zijn duidelijk in hun prognose. “Na vorig seizoen 

net naast alle prijzen te hebben gegrepen, wil Den Ham 2 zich dit seizoen sportief revan-

cheren.’’ Met een bijna volledig nieuwe selectie en een nieuw trainersduo staat het tweede 

elftal dan ook aan de vooravond van een spannend seizoen. ‘‘Het is heel moeilijk om een 

doelstelling te koppelen aan deze groep, maar we willen zolang mogelijk om de prijzen 

blijven spelen. Dit kan zijn door een periodetitel te pakken, maar het liefste door zolang 

mogelijk in de top van de ranglijst mee te blijven doen. We zullen met elkaar veel strijd 

moeten leveren, verdedigend minder weg moeten geven en door goed positiespel tot 

goede resultaten moeten komen. Wij hebben er als groep veel zin in, de gedrevenheid is 

voelbaar en we gaan er alles aan doen om er een mooi seizoen van te maken.”

Den Ham 3: Naar boven kijken
De nieuwe coaches bij het derde elftal, Marthijn Binnenmars en 

Marcel Nijzink, steken hun ambities niet onder stoelen of banken. 

Zij zijn helder in hun missie. “Dit jaar wil Den Ham 3 met plezier 

en een goede teamspirit proberen mee te strijden om de bovenste 

plaatsen. Vele nieuwe gezichten moeten vorm gaan geven aan een 

kleurrijk seizoen met aantrekkelijk voetbal. Belangrijk is dat iedereen 

elke week met de juiste instelling en de wil om te winnen het veld 

op gaat. Deze teamgeest gaat hopelijk de basis worden voor 

mooie resultaten.”

Anita Rutgers en Shirley Arrindell

Maurice ten Hartog en Jaap Schoppink 

Marthijn Binnenmars Marcel Nijzink
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Hammer 
voetbalschool 

is een groot succes!
Het is een steeds populairder wordend fenomeen: een voetbalschool. Clubs als DETO en 

SVZW zijn er al eerder mee begonnen en in het afgelopen seizoen werd het op 
de Hammer velden geïntroduceerd. “Bij de voetbalschool worden kinderen uit 

de E- en F-jeugd getraind door spelers van het eerste en tweede elftal”, aldus Arjan Ekkel, 
die samen met Tim Nijzink één van de initiatiefnemers van dit project is.

Door Gernando van der Vegt

“Vanuit de technische commissie was er al langer de behoefte om 

bij de jeugd meer aandacht te geven aan de techniek van het 

voetballen. Eerst hebben we in september een proefavond gehad, 

om te kijken of het aan zou slaan. Het is een groot succes gebleken, 

waardoor we gedurende het seizoen nog drie avonden hebben 

gevonden. Tim regelde spelers van het eerste elftal. Naast 

het regelen van spelers van het tweede heb ik de trainingen 

opgezet met diverse oefenstof. Elke oefening heeft zijn eigen doel. 

De spelertjes voetballen in kleine groepjes van acht tot tien kinderen 

met elk hun eigen trainer. Want voor techniektraining is veel bege-

leiding nodig. De materiaalcommissie werkte ontzettend goed mee 

door ons de ballen te leveren, zodat elke speler een eigen bal had. 

We hebben gemerkt dat zowel de spelers als de begeleiders erg 

enthousiast zijn.” 

Gaat de voetbalschool komend seizoen weer plaatsvinden? 

“We hopen hier een vaste lijn in te kunnen aanbrengen door er 

bijvoorbeeld een vaste avond in de week van te maken. Daar 

hebben we wel veel vrijwilligers voor nodig om het organisatorisch 

te kunnen bolwerken. Dus moeten we nog even bekijken hoe we dit 

komend seizoen gaan invullen. Tot die tijd kunnen we terugkijken op 

een succesvolle eerste periode van de Hammervoetbalschool.”

Jurrie Bijlstra
“Het is erg leuk, vooral de partij,  

het dribbelen in een vak en het

afwerken”, zegt Jurrie Bijlstra 

(8 jaar). “Dewy Drost heeft mij 

geleerd hoe ik een ‘panna’ moet 

maken. Bal naar achteren en dan 

de bal door de benen spelen.”

Jorrit Bosch
“Tim Nijzink heeft mij leren dribbelen 

met de bal”, vertelt Jorrit (5 jaar). 

“De voetbalschool was leuk, omdat 

iedereen een eigen bal had. De partij 

was het allerleukst, want dan mocht 

je de bal van iemand anders 

afpakken.”

Niek van Putten
Niek (8 jaar): “Van Niek Schuldink 

heb ik trucjes en de slalom 

geleerd. Het leukste was om 

samen met mijn vriendjes partijen 

te doen. Lekker acties maken 

en rennen in de ruimte.”

Fabian Boers
Fabian (8 jaar): “Afwerken was het 

leukst, dan mochten we op het doel 

schieten. We konden tegen spelers 

van het eerste en tweede elftal voet-

ballen, zoals Danny Laarman en mijn 

trainer Rane Kootstra. Ik heb ook 

geleerd hoe ik de bal aan de voet 

moet houden bij het dribbelen.”



“Buurman Henk Lamberink vroeg of ik een keer zin had om mee te gaan naar ‘de voetbal’ om een 

wedstrijd van het eerste te bekijken.” Zo gezegd, zo gedaan en bij het eerste bezoek aan De Rohorst 

was Wilco Dopmeijer direct verkocht. De volgende wedstrijd van Den Ham was een uitwedstrijd. Een 

telefoontje naar Marinus Jurjens en een plek in de bus was geregeld. De naam van de tegenstander 

en de uitslag van de wedstrijd kan Wilco zich niet meer herinneren, maar de rit met de bus nog wel. 

“Supermooi!”

Wilco heeft de smaak te pakken en komt nu wekelijks op De Rohorst om de wedstrijden van het 

eerste te bekijken. Uitgedost in vv Den Ham-kleding staat hij langs de lijn. Ondertussen heeft hij al bijna 

de gehele kledinglijn in huis: T-shirt, pet, jas en sjaal van vv Den Ham zijn allemaal in zijn bezit. Met 

deze kleding bezoekt hij ook de uitwedstrijden van het eerste. “De uitwedstrijden probeer ik altijd op 

eigen gelegenheid te bezoeken (met zijn blauwe brommobiel, red.). Maar als Den Ham ver weg speelt, 

dan ga ik mee met de supportersbus.”

Naast het supporteren van de club heeft Wilco nog enkele taken. “Bij de thuiswedstrijden zorg ik 

ervoor dat de kleedkamer van het eerste schoon is.” Zo kunnen de spelers van het eerste zich in 

een nette ruimte omkleden. “Als de warming-up is geweest en de teams klaar staan in de catacomben,

dan zorg ik ervoor dat de deuren van de kleedkamer geopend worden zodat de spelers en begeleiding 

naar buiten kunnen.” In de rust en aan het eind van de wedstrijd staat Wilco ook op zijn plek 

en opent hij wederom de deuren.

Verder zorgt Wilco er voor dat na elke uitwedstrijd de kledingtas wordt bezorgd bij de wasdame, 

zodat de spelers van het eerste er bij de volgende uitwedstrijd weer netjes bijlopen. Wilco kan niet 

wachten tot het nieuwe seizoen begint. “Den Ham is een heel gezellige vereniging met allemaal 

sociale en vriendelijke mensen.”

Wilco Dopmeijer 
opent deuren

Zes jaar woont hij in 
Den Ham en sinds het laatste 

jaar is hij bijna elke zaterdag 
te vinden op De Rohorst: 

Wilco Dopmeijer, misschien 
wel de grootste supporter 

van vv Den Ham.

“Den Ham is 

een heel gezellige 

vereniging”



Kampioenen 
Elk team begint met een bepaalde verwachting aan een nieuw voetbaljaar. 

Handhaven, in het linker rijtje eindigen en een periode pakken zijn veel 

gehoorde kreten van trainers, leiders en spelers. Maar het ultieme doel is 

natuurlijk kampioen worden. Teams in een halve competitie kunnen zelfs 

tweemaal de hoofdprijs pakken. Den Ham MB1 wist uiteindelijk dit unieke 

resultaat te behalen. ME1, E4, E5 en Dames 3 pakten binnen vier maanden 

de schaal. Bij de lagere senioren was het twee keer goed raak: het 6e 

en het 9e hebben de kroon op een prachtige voetbaljaargang gezet. 

Bij de hoofdprijs hoort tegenwoordig niet alleen een huldiging, maar ook 

mooie kampioenstenues en een onvergetelijke rondrit door het brinkdorp. 

In totaal werden in het seizoen 2013-2014 dus acht titels gepakt. Op 

deze twee feestelijke pagina’s de kampioensfoto’s van de toppers en 

een korte sfeerimpressie.

Door Koos Hallink 

gala!
Den Ham 9: Geduldig
Beloning. Na vorig jaar net niet pakte het negende elftal met een zwaarbevochten 
1-0 zege bij Vroomshoopse Boys nu wel het kampioenschap van de zesde 
klasse. Gesteund door veel publiek lukte het de Hammenaren om in deze 
zinderende eindstrijd koel te blijven en de titel binnen te halen. Op de thuisbasis 
werden de sterren groots onthaald en kon de hoofdprijs uitbundig gevierd worden. 

Den Ham 6: Superhelden
Feestvreugde. Met een zevenklapper heeft ’t zesde de titel gepakt. In de laatste 
wedstrijd van het seizoen hielden de Hammenaren het hoofd koel en werd 
Kloosterhaar met maar liefst 7-2 verslagen. Jarenlang werd door de oude garde 
uitgekeken naar een succesvol seizoen. In dit voetbaljaar klopte alles met een 
gezonde mix van jong en oud. Een enerverende titelrace met SVV ’56 werd 
uiteindelijk toch verrassend in Hammer voordeel beslist. Het zeer lang 
verwachte kampioenschap werd ongekend groots gevierd.

Den Ham E5: Teamspirit 
Vechtmachine. Den Ham E5 kon in haar thuishaven het lang 
verwachte kampioenschap binnenhalen. De laatste wedstrijd tegen 
Hellendoorn werd verloren. Maar de boys van E5 waren na tien 
prachtige zeges op rij niet meer in het halen door de concurrentie
en konden na het nodige vuurwerk volop feestvieren en genieten 
van allerlei traktaties en verrassingen. 
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Den Ham E4: Toppers
Doelpuntenregen. De boys van E4 leverden een geweldige teamprestatie in 
de najaarscompetitie. In een zware competitie werden alle duels in winst omge-
zet. Onder meer Bruchterveld E1, SVV ’56 E2, JCLE E3 en Vroomshoopse 
Boys E4 hadden geen antwoord op het Hammer scoringsgeweld. De kam-
pioenswedstrijd in Hardenberg leverde een 7-1 zege op en dat leidde tot de 
onwaarschijnlijke doelcijfers van 102 voor en 12 tegen. Op zaterdag 30 novem-
ber leidde dat tot een blauwwitte, feestende massa.

Den Ham Dames 3: 
Recreantenkampioen 
Sensationeel. De dames recreanten (VR3/DS3) wisten zeer verrassend de 
voorjaarstitel te veroveren. Vanwege hevig noodweer werd de laatste wedstrijd 
ingekort. De Hammer vrouwen hielden echter het hoofd koel en wonnen met 
1-0 van de torenhoge favoriet OZC en pakten zo de kampioensschaal. 

Den Ham ME1: Supergirls
IJzersterk. ME1 zag een wervelende show van elf wedstrijden 
beloond worden met het felbegeerde kampioenschap. De meiden 
wonnen afgetekend al hun competitiewedstrijden en de finale bij 
HHC leverde een prachtige 5-0 zege op. De huldiging, huifkarrit 
en de vele traktaties zorgden voor een fantastische afsluiting van 
de najaarsreeks.

Den Ham MB1: Dubbelslag
Successtory. Ongeslagen de titel in de tweede klasse pakken 
en een half jaar later ook kampioen worden in de eerste klasse
is natuurlijk een ongekend succes. Het team van Arjan Mondeel
en Ronald Withaar kan terugkijken op een geweldig voetbaljaar.
De blauwwitte tornado’s lieten zich de twee titels goed smaken
en zijn nu klaar voor het grote werk. 



Wie zijn jullie?
“De vertrouwenscommissie bestaat uit drie per-

sonen: Toby Drost, Peter Poortinga en Christiaan 

Remmelink. Deze drie personen hebben een cur-

sus gevolgd bij het NOC*NSF voor het creëren 

van een veilig sportklimaat.”

Wat doen jullie?
“Als vertrouwenspersoon luisteren wij naar je 
verhaal en bespreken wij het probleem. We zijn 
er voor ondersteuning en advies en als je een 
probleem hebt, proberen wij je te helpen bij het 
zoeken naar een oplossing. De informatie wordt 
vertrouwelijk behandeld. Wij doen niets zonder 
wat je zelf niet weet. In uitzonderlijke gevallen en 

als het nodig is, helpen wij bij het indienen van 
een klacht bij de vereniging of sportbond. Met al 
je problemen kun je bij ons terecht, dus gewoon 
even praten mag ook.”

In welke situaties
kan een lid jullie 
aanspreken?
“Als iemand een probleem heeft, kan diegene dat 
met ons bespreken. Het kan onder meer gaan 
over pesten of gepest worden, machtmisbruik 
of het gevoel dat je er niet bij hoort vanwege 
bijvoorbeeld je huidskleur, geloof of seksuele 
voorkeur. Ook bij gevallen van verbale agressie, 
ongewenste intimiteiten of de wijze waarop er 

met een kind wordt omgegaan binnen de club of 
het team staan wij paraat. 
Maar ook als je een klein probleem hebt of denkt 
dat de situatie niet ‘ernstig’ genoeg is, kun je bij 
ons aankloppen. Alles wat iemand als ongewenst 
ervaart, is voor ons een situatie om te bespreken. 
Wees daarom niet bang en spreek ons aan.”

Hoe is de vertrouwens-
commissie te bereiken?
“De vertrouwenscommissie is te bereiken per 
telefoon of e-mail, maar gewoon aanspreken kan 
natuurlijk ook. Op de website van 
vv Den Ham staan al onze gegevens.”

Een luisterend 
oor in geval van 
problemen

Door Jan Willem Kuiper

Voetballen bij vv Den Ham moet gebeuren in een vertrouwde omgeving  
waarin iedereen zich veilig voelt en plezier heeft. Helaas gebeuren er  
soms dingen die zorgen voor gevoelens van onveiligheid. De vertrouwens-
commissie is ervoor om problemen tijdig te signaleren en op te lossen.

“Wij zijn er voor

ondersteuning

& advies”

Vertrouwenscommissie: 



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

viert dit jaar haar 

60-jarig jubileum



“Dit is meer dan 
een krantje, dit 

is nostalgie”

Nog elke maandag vertrekken tientallen 

scholieren van school met het voetbalkrantje in 

hun hand, wordt de deur van kapper Frans 

platgelopen voor de nieuwste druk en wordt er 

bij Koskamp een aantal exemplaren bezorgd. 

Hét voetbalkrantje met de informatie voor 

de wedstrijd van de komende zaterdag is voor 

veel supporters een onmisbare gewoonte in 

aanloop naar de wedstrijddag. Alhoewel: “Vijftien 

jaar geleden liep iedereen langs het veld met het 

krantje in de zak, maar die tijd is voorbij. 

De digitale versie is in opkomst”, vertelt maker 

Marcel Kleinnijenhuis.

Voor het ontstaan van het krantje moeten we 

terug naar het jaar 1954. Onder oud-voorzitter 

Teusink werd het eerste exemplaar uitgebracht: 

een A4’tje met wat informatie. Onder leiding 

van het jonge bestuur van de latere voorzit-

ter Jan Bakker werd het krantje dikker. “Dat 

was vooral te danken aan toenmalig secretaris 

Jan Lindenhovius, een makkelijke schrijver die 

wekelijks oppeppende verslagen in het krantje 

schreef”, vertelt Bakker. Want tot half jaren 

zeventig was het krantje nog de plek voor ver-

slaggeving en minder voor informatievoorziening. 

“In die tijd ontving elke voetballer nog een bericht 

thuis als hij die zaterdag geselecteerd was voor 

de wedstrijd”, herinnert Bakker zich.

Door de jaren heen groeide de vereniging, was 

er meer behoefte aan informatievoorziening en 

namen regionale kranten de verslaggeving op 

zich. Sinds 1997 maakt Marcel Kleinnijenhuis het 

krantje. “Ik wilde wel eens meer van computers 

weten, dus dit was een mooie manier om 

ervaring op te doen”, vertelt hij. Elke zaterdag-

middag druppelen de uitslagen binnen, maar 

pas zondag in de nacht is het krantje klaar om 

naar drukker Gerard Marsman te gaan. “Toen 

we nog niet in contact stonden via e-mail, stapte 

ik rond drie uur ’s nachts in de auto om het 

krantje bij Gerard te brengen. Ik deed de lichten 

dan maar vast uit als ik zijn huis naderde”, zegt 

Kleinnijenhuis glimlachend. “Wat dat betreft 

heeft de opkomst van het internet het werk wel 

versoepeld”, zegt Marsman, die elke maandag-

ochtend met Gerrit Vos, Gerrit Jan 

Venebrugge en 

Henk Marsman op 

de club te vinden 

is voor het druk-

ken, vouwen en 

verspreiden van de 

krantjes. “Ach, het 

is vooral de gezel-

ligheid die het leuk 

maakt. Koffie drin-

ken, beetje vouwen, 

ouwehoeren met de 

dames in de kantine”, 

zegt hij. “Wat mij 

betreft mag dit nog 

wel tien jaar zo door-

gaan.”

Maar de mannen 

geven toe dat dit er 

waarschijnlijk niet in zit. 

Door de digitalisering is 

het de vraag hoe lang 

het papieren krantje 

nog toekomst heeft. Kleinnijenhuis: “Ik denk niet 

dat we het 65-jarig jubileum nog halen. Of ik 

dat jammer vind? Het is vooral belangrijk dat de 

informatievoorziening goed blijft.” Oud-voorzitter 

Bakker sluit zijn ogen niet voor de opkomst van 

nieuwe platforms voor informatievoorziening, 

maar is iets optimistischer over de houdbaarheid 

van het papieren krantje. “Er zijn velen die hier 

knettergek mee zijn hoor, vergeet dat niet. Dit is 

meer dan een krantje, dit is nostalgie.”

Het voetbalkrantje viert dit jaar haar 60-jarig jubileum. Zestig jaar 
vol verslagen,  wedstrijdinformatie en vertrektijden. Maar net als 

dagbladen heeft ook dit medium het zwaar. Oud-voorzitter Jan Bakker, 
redacteur Marcel Kleinnijenhuis en drukker Gerard Marsman over 

het verleden, heden en de onzekere toekomst van het voetbalkrantje.  

Door Anouk Mannessen
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De oproep aan vrouwen om zich aan te 

melden heeft vv Den Ham geen windeieren 

gelegd. Massaal hebben de vrouwen opnieuw 

de weg naar De Rohorst gevonden. De techni-

sche commissie (TC) heeft hierdoor eenvoudig 

een derde team kunnen samenstellen. Naast 

de verschillende vrouwenelftallen die uitkomen 

in KNVB-competitieverband is er nu een 

recreatief zevental. 

Het zevental bestaat uit zowel oudgedienden 

als nieuwe rekruten en de leeftijden variëren 

sterk: de jongste speelster is 22 lentes jong, 

de minst jonge 46. Vrouwen met veel ervaring,

vrouwen zonder ervaring; ze zijn allemaal 

aanwezig. Een leuke mix waarbij het plezier 

voorop staat, terwijl ook het presteren niet uit 

het oog verloren wordt.

Tijdens de trainingen op de maandagavond 

wordt er nog veel geleerd en al die kennis 

vertaalt zich nog altijd tijdens de wedstrijden. 

Deze worden gespeeld op de woensdag- en 

vrijdagavonden. Dat komt het beste uit, want 

de zaterdagen zijn al vol gepland met andere 

bezigheden. Bezigheden die voor veel vrouwen 

toch ook met voetbal te maken hebben: 

kinderen die wedstrijden moeten spelen, teams 

die geleid moeten worden en toeschouwers 

die van drankjes voorzien moeten worden. 

De vrouwen van het recreantenteam zijn op 

veel manieren met ‘de vv’ verbonden. 

Natuurlijk staat voetbalplezier voorop, maar 

goed presteren is voor deze vrouwen ook 

belangrijk. Zo is de voorjaarscompetitie afge-

sloten als nummer één. Een kampioenschap 

in het oprichtingsjaar: mooier kan het bijna 

niet worden! Het afsluitende toernooi bij OZC 

Ommen was ook geslaagd. Met slechts één 

nederlaag werden de vrouwen derde. Het 

moge duidelijk zijn: het recreantenteam heeft 

een vliegende start gemaakt.

Komend seizoen gaan de vrouwen verder 

onder de noemer Dames 4. De grote, ietwat 

beschamende ‘R’ laten de vrouwen weg. “We 

zijn nog altijd fanatiek hoor”, zeggen ze. Ook 

nu wachten er weer een najaars- en een voor-

jaarscompetitie, maar eerst gaan de vrouwen 

beschuit met muisjes eten. De eerste van de 

twee zwangere vrouwen, Inge Bosklopper, 

heeft een beeldschone dochter gekregen.  

De tweede, Gerja Hofsink, hoopt aan het begin 

van het seizoen te bevallen. Want ja, dat hoort 

er ook bij. Moeder zijn en moeder worden en 

dat vieren met het hele team.

Het is een leuke groep met spontane vrouwen 

die het voetballen nog lang niet zijn verleerd  

en die nog altijd kunnen dollen op het veld. 

Wie nieuwsgierig is geworden, kan altijd een 

kijkje komen nemen bij een thuiswedstrijd.  

De vrouwen spelen op de vrijdagavonden  

om half acht.

Er is lang over gesproken en er is vooraf bijzonder veel gelobbyd, 
maar sinds vorig seizoen heeft vv Den Ham ‘eindelijk’ 

een recreantenteam voor vrouwen. 
Door Shirley Arrindell

Recreantenteam
voor vrouwen maakt 

vliegende start

 Een leuke mix 

waarbij plezier 

voorop staat!



De Hammer vrouwenvleugel
heeft een flinke opmars gemaakt. 
Niet alleen het aantal vrouwe-
lijke voetballers neemt toe, 
ook het niveau. Dat er talent 
rondloopt bij de meisjes van 
vv Den Ham is wel duidelijk. 
Dat hebben de meiden van 
MB niet één, niet twee, maar
al drie keer laten zien. 

In de afgelopen twee seizoenen is MB liefst drie 

maal kampioen geworden én heeft de ploeg in 

de halve finale van het bekertoernooi gestaan. 

Daar is maar één woord voor en dat is topklasse. 

Nadat het in de najaarscompetitie van seizoen 

’12/’13 nog niet helemaal wilde vlotten, gooide 

de begeleiding in de winterstop het roer om. 

Dat resulteerde meteen in een kampioenschap 

in de voorjaarscompetitie. Dat smaakte naar 

meer en ook in de najaarscompetitie van het 

jaar erop hebben ze laten zien wat winnen is. 

Wederom met redelijk gemak werd de 

concurrentie uitgeschakeld en al in november 

was de titel zeker. Ook de bekerwedstrijden 

werden ‘gewoon’ met winst afgesloten. 

De prognose was dat de voorjaarscompetitie 

van het seizoen ‘13/’14 redelijk zwaar zou 

worden. Drie keer op rij kampioen worden 

terwijl er ook nog bekerwedstrijden gevoetbald 

moeten worden, leek op voorhand lastig. Den 

Ham MB streed elke wedstrijd om de punten 

en troffen in de combi ST: Zwolsche Boys/ZAC 

en Heino concurrenten die ook weinig punten 

lieten liggen. Door het bekeravontuur werd de 

ontknoping van de competitie nog eens extra 

spannend. Met nog twee inhaalwedstrijden en 

twee speelrondes te gaan stonden de meiden 

vijf punten achter op ST: Zwolsche Boys/ZAC. 

Maar voordat de wedstrijden ingehaald konden 

worden, moest eerst nog ‘even’ de halve finale 

van het bekertoernooi worden gespeeld. 

Ondanks dat de hele groep haar stinkende 

best deed, ging de halve finale verloren. In 

tranen vanwege de frustratie stapten de meiden 

van het veld, maar veel tijd om stil te staan bij 

deze nederlaag was er niet. De spannende 

titelrace wachtte namelijk nog! Gelukkig konden 

ze zich snel op de beslissende wedstrijden 

richten en lieten ze zien hoe om te gaan met 

een teleurstelling. De ploeg boekte vier glansrijke

overwinningen en behaalde daarmee het derde

kampioenschap in anderhalf jaar tijd. Topklasse. 

Deze mooie groep heeft laten zien wat 

sportiviteit en wat doorzettingsvermogen is. 

Komend jaar wacht een nog grotere uitdaging, 

want dan mogen de meiden zichzelf dames 

noemen. De hele groep ‘verhuist’ naar 

de senioren om daar in de vierde klasse onder 

de naam Dames 2 te gaan spelen. Een nieuw 

kampioenschap zal er waarschijnlijk niet 

meteen in zitten, maar er kan een boel geleerd 

worden. Met het doorzettingsvermogen dat 

het team zo kenmerkt, moet dat uiteindelijk wel 

goed komen.

Anne, Anouk, Chantal, Denise, Gerlinde, 

Hanne, Ilse, Jolinda, Lisa K., Lisa V., Lotte, 

Marèll, Marlynn, Melanie, Nikki, Silje, Arjan 

en Ronald: kanjers, bedankt voor een 

onvergetelijk seizoen!

Den Ham MB
Het sprookje van

Door Shirley Arrindell
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Uitbreiding
bij vv Den Ham?   

Door Karin Kolkman Met de nachtrust van de papa’s gaat het goed. De baby’s 

zijn allemaal rond de vier maand en slapen al lekker door. 

Bas en Arjan hebben sowieso korte nachten. Dat komt 

door hun beroep als vrachtwagenchauffeur. Ze rijden beiden 

alleen in Nederland. Toch is Bas de hele week van huis. 

Dit is niet altijd even eenvoudig. Bas belt elke morgen voor 

schooltijd en elke avond naar huis. Arjan echter komt wel 

elke avond thuis en heeft veel respect voor Gerlien die de 

hele week alleen is met drie kinderen. 

Erik kan over het algemeen wat langere nachten maken dan 

de beide chauffeurs. Hij organiseert naschoolse activitei-

ten voor basisschoolkinderen namens DOS ‘37, DETO en 

Kinderopvang de Cirkel. Erik werkt juist veel ‘s avonds. Dit 

is nu ideaal in verband met oppas. Doordeweeks is hij twee 

dagen thuis. Hij vindt het leuk om dan veel tijd aan Hanna te 

besteden. 

Op de vraag of de papa’s hopen dat hun kinderen later ook 

gaan voetballen, antwoorden alle vaders dat hun kinderen 

dat zelf mogen weten. Alle drie vinden ze het wel belangrijk 

dat hun zonen en dochters een teamsport beoefenen. Arjan 

laat weten dat hij hoopt dat Sophie goed kan tennissen, 

zodat ze later haar ouders kan onderhouden.

De vaders vinden niet dat ze verstandiger geworden zijn wat 

het voetballen en coachen betreft. Arjan vertelt dat hij niet 

rustiger geworden is langs de lijn. Hij zou zelf wel graag wat 

rustiger zijn. Bas en Erik schieten in de lach. Ze vinden het 

nog wel meevallen.

Volgens Bas schiet hij nog wel eens uit zijn slof als hij vindt 

dat medespelers hun best niet doen. Niet zo handig vindt 

hij zelf. Erik vult aan: “Ik vind het niet erg als teamgenoten 

niet goed kunnen voetballen, maar ze moeten wel hun best 

doen.”

Omdat Bas de hele week van huis is, gaat hij op zaterdag 

op tijd naar huis. Het nazitten in de kantine is een stuk kor-

ter geworden. Arjan overlegt nu ook vaker met Marian. Toch 

moeten de drie mannen nog niet denken aan stoppen. Arjan 

zegt hierover: “Elke keer als ik bij ‘de voetbal’ kom denk ik: 

ja heerlijk!” Bas voetbalt niet meer elke week, maar als hij nu 

op het sportpark aankomt denkt hij: Ja dit is het. ‘‘Ik ruik het 

gras en ga lekker voetballen.” Erik is op zaterdag standaard 

de hele dag weg. ‘s Morgens voor zijn werk en ‘s middags 

voetbalt hij. Heleen is dan thuis. Erik zegt: “Wij beoefenen 

allebei een teamsport dus dan begrijp je elkaar ook wel. 

Sporten is voor ons allebei erg belangrijk.” Tijd voor andere 

hobby’s zijn er niet meer, maar dat vinden de vaders niet 

erg. Arjan, Bas en Erik zijn stapelgek op hun kinderen, maar 

voetbal blijft er voor hen bij horen op zaterdag!

Papa’s, bedankt voor het leuke gesprek!
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Op een zonnige zaterdagmiddag zit ik met twee voetballende papa’s en een
 ‘leidende’ papa om de tafel die opnieuw of voor de eerste keer vader zijn geworden. 
Onder hen Bas Arrindell, op 4 maart vader geworden van hun derde zoon Stan.  
Bas en Gerlien hebben nog twee jongens: Tim van vier en Ravi van anderhalf.  
De tweede is Arjan Lukas. Hij en zijn vrouw Marian zijn op 7 maart de trotse ouders 
geworden van hun eerste dochter. Ze heet Sophie. Erik Bosch en zijn Heleen kregen 
op 13 maart hun eerste kind, dochter Hanna.



Arjan LukasErik Bosch

Bas Arrindell



Tekenen Schilderen Boetseren Beeldhouwen Hobbymaterialen

Heutink Creatief Rijssen
Galvanistraat 1
7461 JC Rijssen
(0548) 53 66 59

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur,
elke 1e zaterdag van de maand van 09.00 tot 14.00 uur.
www.heutinkcreatief.nl

Wij moedigen elke voetballer aan 
en juichen elke klant toe

www.heutinkcreatief.nl



Als je met Jan Bakker praat, 
ontmoet je een sociaal

bewogen en gepassioneerd 
mens in wiens leven de 

voetbalsport en de voetbal-
vereniging Den Ham in het 

bijzonder een belangrijke 
plaats innemen. Ongeveer 

65 jaar is hij lid van de 
vereniging, waarvan hij 

33 jaar als voorzitter 
heeft gefungeerd. 

Voetballer
Van zijn ouders moest Jan eerst de Mulo afmaken alvorens hij zich als 16-jarige als lid mocht 

aanmelden bij de voetbalvereniging. Het was toen eind jaren veertig, begin jaren vijftig. Hij kon 

destijds kiezen tussen voetbal en muziek. Daarbij koos hij voor de voetbalsport, omdat hij - 

zoals hij dat zelf zo treffend uitdrukt – helemaal ‘knettergek’ was van het spelletje. Aanvankelijk 

speelde hij in het tweede elftal. Vanwege een ongeluk met zijn knie tijdens zijn militaire diensttijd 

kon hij echter gedurende een langere periode niet actief met de voetbalsport bezig zijn. Daarna 

speelde hij tot zijn 32e in het eerste elftal. Op mijn vraag wat hij als hoogtepunt in al die jaren bij 

onze vereniging heeft ervaren, antwoordt hij, “dat dit niet zo gemakkelijk is aan te geven.” 

Voorzitter
Met enthousiasme en verve verhaalt hij over de geschiedenis van onze vereniging, waarbij vooral 

bijzondere spelers en leden de revue passeren en hij opmerkt, “dat hij zeer trots was op het eer-

ste bij veel leden nog wel bekende zwarte clubgebouwtje.’’ Jan was en is overigens van mening, 

dat de club van de leden is en de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de club in feite dan 

ook bij de leden hoort te liggen. Hij hield daarbij altijd vast aan het standpunt dat wat andere 

verenigingen kunnen realiseren vv Den Ham dat ook kan. Erg blij en trots zegt hij te zijn op het 

feit dat hij als voorzitter jarenlang deel heeft mogen uitmaken van een enthousiast en vakkundig 

bestuur. Onder meer daardoor is - ondanks het feit dat men niet altijd ruim in de financiële middelen 

zat - mede in samenwerking met de leden een prachtige, multifunctionele accommodatie 

ontstaan aan de Rohorst, die de vereniging een geweldige uitstraling geeft. Daar is hij met 

recht trots is.

Supporter
Hoewel hij binnen de vereniging momenteel geen specifieke functies meer vervult, is hij elke 

zaterdagmiddag nog langs de lijn aanwezig om zijn ‘cluppie’ aan te moedigen. Als erg plezierig 

en bijzonder ervaart hij de gezelligheid binnen de club en die in de kantine tijdens de ‘derde 

helft’, waarbij hij aan de proattafel, veelal bestaande uit voormalige leden van het bestuur, 

jeugdbestuur, oud-voetballers (autochtoon of import) en een nog steeds actieve scheidsrechter, 

het die zaterdagmiddag vertoonde spel onder het genot van een drankje en een hapje bespreekt. 

Jan, we hopen, dat we nog jaren met elkaar zullen kunnen ouwehoeren over ‘de voetbal’, 

aanverwante ‘artikelen’ en onze club in het bijzonder.

Door Siem Kamphuis

Een boegbeeld: 
Jan Bakker

 Jan met 

zijn grote liefde 

Bertha!

Door Siem Kamphuis



Tot slot wil ik u de vragen, die tijdens de voetbal-
quiz zijn gesteld, niet onthouden. De antwoorden 
hierop vindt u elders in deze gids.

1. Wat werd 13 mei 1967 omschreven als: 
 HET WONDER VAN DEN HAM?
2. Welke jeugdspeler werd in 1967 geselecteerd voor 
 het Twents jeugdelftal?
3. Bij welke vereniging moest je je in de zestiger jaren 
 omkleden in de kerk?
4. Wie was de eerste voorzitter van de nieuwe supporters-
 vereniging?
5. Hoe hoog was in 1966 de bestuursboete bij verkeerde
 fietsenstalling?
6. Welke speler heeft de meeste wedstrijden in Den Ham 1
 gespeeld?
7. Wie bestelde in 1971 in Denemarken “Zwei Pils” 
 en kreeg twee oranje knakworsten?
8. Welke speler heeft de meeste doelpunten gemaakt 
 in Den Ham 1?
9. Welke trainer zakte destijds in de kalk-ton?
10. Wie bezorgde destijds de voetbalkrantjes aan huis?
11. Waar stond destijds de bestuursjenever in de eerste
 houten kantine?
12. Van welke trainer kwam de term bloktackle?
13. Waar stond in de 70e jaren de term landerigheid voor?
14. Van welk bestuurslid werd Jan Kleinnijenhuis in 1970 
 de opvolger?
15. Welke persoon was zowel badmeester als voetbaltrainer
 in Den Ham?



Reünie 
zeventiger jaren 

vv Den Ham
Op vrijdag 28 maart 2014 was het dan zover. Op die bewuste 

vrijdagavond konden in een volle kantine op het sportcomplex De 
Rohorst  de oale, grieze, kale en rimpelige köppe aanschouwd worden 

van voetballers, trainers, leiders en grensrechters van de eerste twee 
elftallen en bestuursleden van weleer van vv Den Ham. Vanwege 

hun gezellige inbreng en de sterk corrigerende factor destijds waren 
de vrouwen natuurlijk ook uitgenodigd.

De voetbalgeschiedenis in de periode 1966 - 1976 passeerde de 
revue met prachtige anekdotes. Ook de film van de legendarische 
reis in mei 1971 naar Syvsten in Denemarken werd getoond. De 
organisatie bestaande uit de gelouterde voetballers Henk Jansen, 
Luuk Schumer, Frank Stolte en Gerrit Vos hebben hun stinkende 
best gedaan om er een prachtige avond van te maken en... dat 
wás het ook!

Het was beregezellig en het deed eenieder zichtbaar goed elkaar 
eens weer te zien en te spreken en vooral die personen die geen 
binding meer met de vereniging hebben en diegenen die je niet 
zomaar in ’n Ham weer tegen zou komen. 

Mooie foto’s, krantenverslagen en ander leuke dingen werden 
tentoongesteld om in de hersenpannen van menigeen weer wat 
op te frissen. Prachtig.

Een ieder kreeg op zijn tijd zijn natje en zijn droogje. Dat werd 
keurig verzorgd door enkele spelers van de huidige selectie 
met trainer Jeroen Niks achter de tap. “Niks onder te knooi’n”. 
Jong en oud bij elkaar, door elkaar en voor elkaar. Dat is wat je 
noemt het ware verenigingsleven.

Het kon natuurlijk niet uitblijven dat onze plaatselijke cabaretier 
‘Henkie van de Centra’ op zijn eigen en uiterst humoristische 

wijze terug ging in de tijd. De tranen van sentiment en vreugde 
biggelden over de rimpelige, rooie (van de borrels) wangetjes.
Oudgedienden met hun bijzondere voetbalkwaliteiten en ‘streken’, 
douche-anekdotes, reisperikelen en het alcoholische gehalte van 
bestuursvergaderingen en voetbalfeesten werden niet gespaard. 
Eén ding kwam uit het betoog van Henk bij herhaling (joa, ok de 
joar’n bie Henk begint te tell’n) heel duidelijk naar voren: ‘Wie hebt 
’n fantastische mooie tied ehad’. 
Waarvan akte.

De aanwezigen werden ook nog even flink aan het werk gezet. 
Er werd een leuke voetbalquiz uit de oude doos gehouden, die 
hilarische taferelen opleverde. Drie winnaars waren nog zeer 
helder van geest, te weten Gerrit Veldhuis, Roelof Nijzink en 
Joop Kleinnijenhuis.

Als afsluiting van een zeer geslaagde avond, die door ‘Pieter’ 
en Antoinette Grondman op de gevoelige plaat werd vastgelegd, 
kreeg een ieder een leuk aandenken mee in de vorm van een 
snoepjesblik met daarop elftalfoto’s uit de oude doos als opdruk.

Namens alle oudgedienden wil ik Henk, Frank, Luuk en Gerrit 
nogmaals hartelijk danken voor het organiseren van deze 
bijzondere avond. Dit smaakt naar meer.
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De familie Jaspers: Door Karin Kolkman

Voetbal, 
voetbal en nog 
eens voetbal!

FC Twentefans
Als ik de kamer binnenkom zie ik het meteen: 

de familie Jaspers is FC Twente fan. Er hangen 

twee mooie foto’s van de wedstrijd FC Twente 

- Roda JC. De jongens mochten toen met de 

spelers meelopen het veld op. Jurgen met 

Gutiérrez en Carsten met Børven. Die scoorde 

die wedstrijd ook nog twee keer. Dit vinden 

beide zoons een van de mooiste dingen van 

het afgelopen seizoen. Jurgen vertelt: ”Ik vond 

het heel indrukwekkend dat het stadion zo vol 

was. Ik heb het gras aangeraakt. Dat moest ik 

gewoon doen!” Carsten vond dat er wel stren-

ge regels waren: “We mochten niet praten.”

De liefde voor FC Twente is groot. Beide jon-

gens zijn lid van de kidsclub en gaan ongeveer 

vier keer per jaar naar een wedstrijd. De eerste 

keer dat Arjan en Carsten samen in het stadion 

waren, was Carsten zo onder de indruk dat hij 

helemaal niet gemerkt heeft dat de wedstrijd al 

begonnen was.

Moeder Angela is al van kinds af aan op De 

Rohorst te vinden. Ze ging altijd mee als haar 

broer moest voetballen en keek ook vaak bij 

het eerste elftal. Arjan is door de jongens bij de 

vv Den Ham beland. Ondertussen is hij leider 

en speelt hij zelf met veel plezier in het vijfde 

(oude negende).

Goede voorbereiding
De voorbereidingen voor de voetbalwedstrijden 

begint al op vrijdagavond. Arjan maakt de tassen 

klaar en legt de tenues van de jongens vast 

klaar op de rand van het bad. Jurgen gaat uit 

zichzelf op tijd naar bed. Op zaterdag gaat 

de wekker standaard een uur en een kwartier 

voor de eerste wedstrijd. Er wordt altijd samen 

ontbeten, hoewel Jurgen vaak geen hap door 

zijn keel krijgt.

Voetbal is de grootste hobby van beide jon-

gens. Jurgen vertelt dat hij af en toe in de 

zomer-vakantie een keer gaat vissen. “Ik voetbal 

anders alleen maar. Dat vind ik het leukste om 

te doen. Als ik ‘s morgens wakker word, ga 

ik gelijk voetbal kijken op tv.” Arjan vult aan: 

“Jurgen weet alles van voetbal, alle standen 

en hij kent alle spelers.” Carsten vertelt dat hij 

ook wel van gamen houdt. Angela vindt dat het 

soms wel erg veel over voetbal gaat in huize 

Jaspers.

Kampioenen
26 november 2011 was een memorabele dag 

bij de familie Jaspers. Jurgen zat in F1 en 

Carsten in F7. Het was de laatste speeldag 

van de najaarscompetitie. Beide jongens konden 

die dag kampioen worden. De hele familie 

heeft er weken naar toegeleefd. De jongens 

moesten allebei winnen. Angela vertelt: “Wij 

hoopten dat ze of allebei zouden winnen of 

allebei zouden verliezen, anders zou het een 

drama zijn hier thuis.” Gelukkig wonnen Jurgen 

en Carsten allebei en was het groot feest. 

Hé mama”, roept Carsten ineens. “Wij zijn 

kampioen geworden met voetbal en jij met ten-

nis. Dat is leuk, dan zijn we allemaal kampioen!”

Dit seizoen speelt Jurgen in D1 als rechts-

buiten en is Arjan weer leider van het team. 

Carsten gaat in E3 voetballen. Hij speelt 

meestal als verdediger en soms op het midden-

veld, Angela zal haar mannen weer fanatiek 

gaan aanmoedigen.

Familie Jaspers, bedankt voor jullie gastvrijheid 

en het leuke gesprek!

Beide jongens 
werden kampioen op 
26 november 2011

“Ook buiten  

de selectieteams  

moet er een goede 

verdeling zijn”



Zo’n vier jaar geleden zette Joop Wiggers 

de scoutingcommissie op. “Eerst deed hij 

dit in z’n eentje, daarna is Dick Bolman erbij 

gevraagd. Maar twee was nog te weinig”, 

zegt nummer drie, Rien van der Veen. Hij 

trainde in het verleden de eerste elftallen van 

SOS uit Hellendoorn, Sportlust Vroomshoop, 

Sportclub Daarle en Mariënberg. Bij die laatste 

club coachte hij ook het tweede. En ook bij 

vv Den Ham (derde elftal) en Vroomshoopse 

Boys (tweede elftal) stond hij voor een groep. 

Nu brengt hij samen met Bolman en Wiggers –  

die op verschillende niveaus ook allebei teams 

hebben getraind – adviezen uit aan de 

technische commissie (TC). Daarin heeft 

Wiggers namens de scoutingcommissie zitting. 

Apart scouten
De drie bekijken alle jeugdteams van de 

F-pupillen tot en met de B-jeugd. Dat doen 

zij meestal afzonderlijk van elkaar. “We volgen 

allemaal een tijdje teams van een bepaalde 

leeftijdscategorie en na een tijdje wisselen 

we dan”, zegt Van der Veen. “Soms valt een 

speler je in positieve zin op. Die kun je dan 

later samen een keertje bekijken. Uiteindelijk 

kom je tot een conclusie. En als die luidt dat 

een voetballer een stapje hogerop aan kan, 

dragen wij die speler aan bij de TC. Andersom 

is ook mogelijk: dat wij de TC adviseren 

om een voetballer niet een bepaalde stap 

te laten maken, omdat wij denken dat die

speler daar niet klaar voor is. Soms hebben 

we hele discussies. Onderling, maar ook 

met de TC. Gelukkig gaat dat altijd op een 

gezonde manier.”

Professioneel
Hoewel het scoutingvak iets vrijblijvends heeft 

– de drie bepalen zelf welke zaterdag ze één 

of meerdere wedstrijden bekijken – gaat de 

commissie professioneel te werk. Van der 

Veen: “We hebben complete lijsten met de 

geboortedata van alle spelers.” Tijdens wed-

strijden letten de drie bij spelers op tal van 

vaardigheden. “Ik kijk naar hoe ze kappen, 

passen en draaien; oftewel hoe ze technisch 

onderlegd zijn. Maar je polst ook bij een 

trainer hoe een speler mentaal in elkaar zit 

en hoe ie in de groep ligt”, legt Van der Veen 

uit. “Sommigen hebben talent, maar blijken 

bijvoorbeeld niet de juiste mentaliteit te 

hebben voor een stapje hogerop.” 

De scoutingcommissie kijkt niet alleen naar 

individuele gevallen, maar ook naar de verde-

ling van spelers over alle jeugdteams. “Ook 

buiten de selectieteams moet er een goede 

verdeling zijn”, stelt Bolman. En dat betekent 

volgens hem niet dat D2 beter moet zijn dan 

D3, enzovoorts. Integendeel. “E2 moet juist 

niet tien keer sterker zijn dan E7.” Vindt ook 

Van der Veen. “D1 is een selectieteam, in D2 

moeten de overige spelers van die lichting 

lekker kunnen voetballen en in D3 is dan plek 

voor eerstejaars D’tjes. Als je dat proces goed 

begeleidt, kunnen er vanuit D3 misschien een 

paar goede spelers doorstromen en heb je 

het jaar erop een goede D1. En zit er in D2 één 

die een stap hogerop aan kan, dan blijft dat 

altijd mogelijk.”

Het werk van een scout zit
er nooit op
“Wanneer ik tevreden ben? Als er over zes jaar 

één speler in het eerste speelt die wij hebben 

opgemerkt”, zegt Van der Veen. Maar het trio 

haalt ook gedurende een seizoen voldoening 

uit het scoutingwerk. Bolman: “Als je ziet dat 

de teamindeling goed is, alle teams leuk 

presteren en de spelers na een wedstrijd met 

een big smile de kantine binnenkomen, dan 

zijn wij tevreden.”

De mannen met  
de schrijfblokjes 

Samen herbergen ze een schat aan trainerservaring. Maar zelf teams trainen doen 
Rien van der Veen, Dick Bolman en Joop Wiggers niet meer. Tegenwoordig richten 

ze zich op het scoutingvak. Bijna elke zaterdagochtend staat wel één van de drie 
langs de lijn om te kijken of er een talentje tussenzit dat een stap hogerop aan kan.

Door Ron Hemmink
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“Ook buiten  

de selectieteams  

moet er een goede 

verdeling zijn”

Joop Wiggers

Dick Bolman

Rien van der Veen



Afstraffing
Revanche. Een kleine vier maanden na de 
verloren beslissingswedstrijd neemt Den Ham 
D1 sportief wraak op hun leeftijdsgenoten 
uit Vroomshoop. Op De Bosrand weten de 
blauwwitten met maar liefst 13-1 te winnen. 

Bondsman
Promotie. Bestuurslid Jan Bosch wordt 
verkozen als lid verenigingsraad van de 
landelijke KNVB Zo zien we een deskundige 
vv Den Ham inbreng in de Zeister Bos(ch)sen. 

Crisis
Zevenklapper. Braziliaanse toestanden op De 
Rohorst. In de thuiswedstrijd tegen ASC ’62 
krijgt het vlaggenschip een ‘oplaWaaijer’ van 
jewelste. Uitslag 1-7. Het elftal van Niks schrijft 
hiermee wel geschiedenis: de grootste thuis-
nederlaag ooit in ruim zestig jaar competitiever-
band.

Doel
Sociaal. Den Ham scoort op alle fronten. 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst levert het 
Rad van Fortuin maar liefst 1.075 euro op voor 
St. Manna. Het HOC neemt eind juni deel aan 
de Samenloop voor Hoop. Naast de over-
name van café de Brink wordt er ook fanatiek 
gewandeld.

Eenentwintighonderd
Uitzonderlijk. Een mijlpaal voor het wekelijkse 
voetbalkrantje. Het kan de slag met de 
digitale revolutie nog steeds winnen. Het 
60-jarig bestaan met 2.100 edities is een
uniek jubileum.

Feest
Winnaars. In het voorjaar van 2014 komt er 
voor vijf teams een bekroning op een geslaagd 
(half) seizoen. Gernando van der Vegt is het 
feestnummer eerste klas met de titel als leider 
van E5 en als keeper van het negende elftal.
’t Veld wint verrassend het buurtvoetbaltoer-
nooi en Ruben Kelder is de grote held van 
de jaarlijkse Penaltybokaal. 

Grenzenloos
Lederhosen. Het bruisend centrum van het 
brinkdorp is op zaterdag 9 november 2013 
omgebouwd tot een Tiroler ArenA. Met het 
Novemberfest gaat menig feestnummer in 
Zuid-Duitse klederdracht volledig los!

Hattrick
Beroemd. Met zijn drietrapsraket bij Drienerlo 
heeft Louis Vijfhuizen zich als negentiende spe-
ler gevoegd bij een illuster gezelschap dat in 
competitiewedstrijden voor vv Den Ham 1 
een zuivere hattrick gescoord heeft.

India
Project. Tientallen Hammenaren gaan in 
de zomer naar India. Het geld voor het dia-
conale project is bijeen gespaard door middel 
van diverse acties. Eentje is de geslaagde 
Hartenloop tijdens de midwinterloop bij vv Den 
Ham. Opbrengst van deze ‘sponsorloop’: € 
6.405.

Jubileum
Clubliefde. Gert Nijmeijer en Tim Nijzink worden
in het seizoen 13/14 in het zonnetje gezet 
vanwege hun 250-ste competitiewedstrijd 
voor het vlaggenschip. 

Klassieker
Opvallend. De jaarlijkse openingswedstrijd 
tussen Den Ham 1 en oud-Den Ham 1 levert 
een even verrassende als sensationele zege op 
voor de oudjes. Dat de oude garde nog steeds 
actief en betrokken is blijkt in het voorjaar tijdens 
de grote, geslaagde reünie van Den Ham 1 en 2.

Lustrum
Springlevend. Het 45+-elftal is nog steeds 
actief en fanatiek aan het voetballen tegen 
generatiegenoten uit de regio en viert haar 
vijfjarig bestaan. Het voetbalvirus is zelfs 
overgeslagen naar de andere sekse. Op 
De Rohorst trekken nu ook al herintredende 
vrouwen hun voetbalschoenen aan. 

Meiden
Magistraal. Den Ham MB1 wordt vast en zeker 
vet afgedrukt in de voetbalkroniek van de 21e 
eeuw. Het succesvolle meidenteam blijft niet 
alleen vijftien maanden zonder nederlaag, er 
worden ook nog eens drie kampioenschappen 
op een rij gepakt.

Nederlaag
Hoofdprijs. Verliezen en toch winnen. Het Hammer
beloftenteam  heeft een bijzondere prestatie 
geleverd. De jonkies winnen het prestigieuze 
nederlaagtoernooi van FC Twente O. 19. De 1-0 
nederlaag tegen de Enschedese BVO is ‘ruim 
voldoende’ om de cheque ad €250 te incasseren. 

Overdosis
Clean. De vv Den Ham voert een keihard (anti-)
drugsbeleid. Als je druk aan de drugs bent of 
opvallend dealt, kun je het op De Rohorst wel 
shaken.

Plezier 
Supergaaf. Soms is vet niet goed maar tijdens 
het FED-cool festijn is alles wel vet mooi. De 
F-jes doen het op de familiedag nog dunnetjes 
over door Den Ham 1 wederom vet dik te 
verslaan.

Quiz
Kenners. Je hebt mensen die iets van voetbal
weten en je hebt het duo Jan Willems en 
Ron Hemmink. Dit koningskoppel prolongeert 
de titel tijdens de jaarlijkse voetbalquiz in 
het Hammer clubhuis. 

Record
Extreem. Piet Paulusma kan de schaatslief-
hebbers in januari en februari 2014 niet warm 
maken. Echter, de voetballiefhebbers worden 
wel op hun wenken bediend. Onwaarschijnlijk 
hoge temperaturen in de winterperiode zorgen 
voor een super vlot verloop van de competitie.

Sponsoring
Opvoeding. Den Ham onthult het nieuwe 
sponsorbord van Loes! Loes werkt voor 
Centrum Jeugd en Gezin in dertien Twentse 
gemeenten. U kunt hier terecht voor informatie
en advies over opvoeden en opgroeien. 
Opvoeden is ook een sport!

Techniek
Messi. Balgevoel is het modewoord van de 
Hammer voetbalschool. Het loopt storm met 
E- en F-spelers. Binnen no-time is de school 
op de vrijdagavonden volgeboekt.

Uniek
Oranje. Op zaterdag 30 november 2013 worden 
drie vv Den Ham teams kampioen. Zowel E4, 
ME1 als MB1 speelt haar ‘finale’ tegen het 
andere oranje HHC winnen ook zeer 
overtuigend. 

Voetbalsterren
Buiging. De dames uit Den Ham zijn in 
de regio zeer beroemd. De Lucky Ladies 
schrijven twee prestigieuze toernooien op hun 

MET DE TGV 
VAN A NAAR Z
Het seizoen 13/14 in sneltreinvaart

Door Koos Hallink



naam. De hoofdprijzen van het boardingtoer-
nooi in Marienberg en het ’vier-tegen-vier-
toernooi’ in Daarle worden opgeëist door de 
blauwwitte supergirls. 

Wereldgoal
Fenomenaal. James Rodriguez scoort het 
mooiste doelpunt tijdens het WK in Brazilië. 
Op De Rohorst maakt Marianka van der 
Hoeven, speelster van Vrouwen 1, de mooiste. 
Een wereldgoal scoort zij tegen Heino.  
Met een fabuleuze trap van 45 meter verrast 
Marianka de keepster. 

eXit 
Straf. Tien minuten tijdstraf wordt ingevoerd 
voor de eerste gele kaart in de zogenaamde 
B-categorie. Een afkoelingsperiode die direct 
nadelige gevolgen heeft voor het eigen team. 

Yes
Voorbeeldig. Vijf jongeren, te weten Tom 
Abma, Patrick Fokkert, Wouter Kleinjan, 
Simon Kuiper en Ruben Smedema houden op 
woensdagmiddag 20 november een voetbal-
toernooi ten bate van Serious Request.
 

Zweefduik
Gevoel. Het WK-doelpunt van Robin van 
Persie tegen Spanje is bij menig voetbal-
liefhebber in het geheugen opgeslagen. Als 
we het beeld van de duik en het doelpunt 
voor het hele seizoen 14/15 mee kunnen 
nemen, dan kan het nog een mooi voetbaljaar 
worden. 

Geerdijk 4a Den Ham  tel: 0546-672420 - Meijboomstraat 1a Nijverdal  tel: 0548-612943 

DORPSSTRAAT 14, DEN HAM     TEL. (0546) 67 14 44     WWW.VANTENDE.NL
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Henk Jansen, Jan Poel en Dick Mondeel 
tijdens de reünie op 28 maart 2014



De leiders van 
Den Ham 1
Door Ron Hemmink



“Een interview omdat wij de oudjes van het team zijn? Nou, 

ik voel me geen dertig hoor. Eerder 22”, lacht Tommie Dam. 

Hij voegt er nog even fijntjes aan toe dat hij niet de oudste 

is van het team. “Henri Nieuwenhuis blijft bij het team als 

back-up voor de positie van doelman en ‘opa Bergins’ is 

er ook nog.” Maar hij kan er niet omheen: daarna is hij de 

oudste. Dam heeft al een bagage aan ervaring in het eerste. 

Iets wat de jonge ploeg van trainer Jeroen Niks goed kan 

gebruiken komend seizoen. “Of ik mijzelf als een leider zie? 

Als je zoals ik al een tijdje meeloopt, kom je vanzelf in zo’n 

leidersrol terecht. Zoiets groeit met de jaren. Al was ik in de 

jeugd ook al iemand die het elftal aanstuurde. In het eerste 

merk ik nu dat jonge spelers veel aan mij vragen. Ik probeer 

hen dan te helpen, ook door zelf aanwijzingen aan hen te 

geven. Wat? Bijvoorbeeld dat ze in het veld gemakkelijkere 

keuzes moeten maken. Of dat ze slimmer moeten zijn in 

de duels. De ene speler moet je afremmen omdat ie te wild 

is. Een ander moet je juist aansporen om harder de duels

in te gaan. De tegenstander trekt zijn been tenslotte ook 

niet terug.”

Ook Tim Nijzink, zelf bijna dertig, begint te merken dat 

hij tot de ouderen van de groep behoort. “Veel van mijn 

huidige teamgenoten heb ik in de jeugd ooit getraind”, 

zegt hij. Sommigen zelfs een aantal seizoenen geleden nog. 

Veel van de spelers in de eerste selectie zijn tussen de 

achttien en 25 jaar oud. “Qua leeftijd zit er een behoorlijk 

gat tussen ons twee en de jongere spelers”, constateert 

Nijzink. “In de leeftijdscategorie van 25 tot 28 jaar 

hebben we niet veel spelers.” Hij zegt niet dat de leeftijds-

opbouw van de ploeg hem zorgen baart. Maar hij vindt 

het wel jammer dat de selectie niet een paar spelers van 

pakweg 27 jaar herbergt.  “Vorig seizoen had het ook 

zomaar mis kunnen gaan”, doelt hij op het nacompetitie-

gevaar. “Als het niet goed gaat, is het toch lekker als je 

kunt terugvallen op jongens als Jorrit Slotman of Wijnand 

Meijer. Die categorie spelers missen we nu. De laatste jaren 

zijn er veel spelers vertrokken. Yasin Sahhar, Jacinto van 

Muijen, Shakki Mohamed, Niels Bouwhuis...

Het is jammer dat dat er zoveel zijn.” 

Een brede selectie met spelers van verschillende leeftijden 

biedt volgens Nijzink meer voordelen. “In zo’n situatie kun 

je een speler van zeventien jaar een keer op de bank zetten 

en met het tweede mee laten doen als het even niet loopt. 

Dat kan nu niet.” Trainer Niks rekent er daarom op dat 

Nijzink en Dam de ploeg bij de hand nemen. “Wij zijn het 

verlengstuk van de trainer”, zegt Nijzink. “Jeroen verwacht 

inderdaad van ons dat wij in het veld de rol overnemen die 

hij buiten het veld heeft”, aldus Dam. De twee lopen niet 

weg voor die verantwoordelijkheid. “Ik denk dat wij ook op 

mentaal gebied tips kunnen geven”, zegt Nijzink. “Ik herken 

mezelf goed in de jonge spelers van nu. Het is heel leuk als 

je bij het eerste komt. Maar op een gegeven moment moet 

het knopje om. Dan moet er gepresteerd worden. Hard 

trainen, altijd kort op de man zitten. Toen wij net bij het 

eerste kwamen, hamerden de Kolkmannetjes daar ook op.” 

Door middel van trainingsarbeid en toewijding moet het 

eerste dit seizoen een stap vooruit kunnen zetten, denken 

de twee. “We moeten stabieler worden, vastigheden in 

de ploeg slijpen. Dat doe je door veel samen te spelen. 

Het grootste gedeelte van het team is nu een jaar samen

en na een jaar is er meer gewenning. Ik hoop dan ook dat 

we dit seizoen op een hoger niveau instappen”, zegt Nijzink. 

“Ik heb er in ieder geval heel veel zin in.” Dam ook. “Ik ben 

blij als we straks weer kunnen beginnen.”

Ze mogen dan allebei (bijna) dertig zijn, de twee zijn nog te 

veel liefhebber om aan stoppen te denken. “Ik wil de 250 

duels halen. Om dat te bereiken, moet ik sowieso nog twee 

seizoenen door”, zegt Dam. Ook Nijzink heeft nog te veel 

plezier in het spelletje om aan een afscheid te denken. “Al 

ligt het er wel aan of je fit blijft of niet. Een zware blessure 

kan de situatie veranderen.” Of een onverwachte degradatie,

merkt Dam op. “Dan is het misschien een goed moment 

om een nieuwe lichting de kans te geven om wat op te 

bouwen.” Hij zegt er meteen bij dat hij daar niet vanuit gaat. 

“We moeten dit seizoen op plek zes of zeven kunnen eindigen. 

In de middenmoot.” Nijzink knikt. “Dat denk ik ook. Vier of 

vijf wedstrijden voor het einde moeten we veilig zijn.”

Miroslav Klose werd als 36-jarige wereldkampioen met Duitsland 
en doelman Faryd Mondragon was 43 jaar oud toen hij tijdens het WK 

met Colombia in actie kwam tegen  Japan. In het eerste van vv Den Ham 
worden Tommie Dam (30) en Tim Nijzink (wordt op 8 september 30) al als 

oudjes gezien. Over leiderschap, beleving en de kansen van het eerste. 

Tommie Dam 
& Tim Nijzink
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“Ik herkenmijzelf goed in  de jonge spelers  van nu”



A-Selectie 
vv Den Ham seizoen 2014-2015



Bovenste rij v.l.n.r.:  Rini Vos (materiaalman), Rane Kootstra, Dennis Kolkman, Robin Bergins, Dewy Drost, 

Mart Veurink, Sander Holweg (inmiddels gestopt), Arjan Ekkel, Harry de Ruiter (elftalleider).

Middelste rij: Wim Lindenhovius (materiaalman), Robby van der Wardt, Louis Vijfhuizen, Tommie Dam, Jan 

Demmers (keepertrainer), Jeroen Niks (hoofdtrainer), John Brakert (assistent-trainer), Michel Kamphuis, Tim Nijzink,  

Gerjan Blekkenhorst, Henk Lamberink (scheidsrechterbegeleider).

Onderste rij: Kevin Ruiterkamp, Roy Zorgdrager, Erwin Donker, Jeffrey Ekkel, Henri Nieuwenhuis,  

Justen Kamphuis, Melvin Hallink, Niek Schuldink. Roelof Nijzink (grensrechter) en Loes Ottens (verzorger  

en hersteltrainer) ontbreken op deze foto.



Nieuw in de selectie
De selectie van vv Den Ham begroet dit seizoen vier nieuwe mensen;  
twee jeugdige voetballers, een talentvolle keeper en een (nog) onbekende speler. 
Een kort overzicht.

Mart Veurink
Leeftijd: 19
Positie: Verdediger
Vorig seizoen: A1

Niek Schuldink
Leeftijd: 18
Positie: Verdediger
Vorig seizoen: A1

Jeffrey Ekkel
Leeftijd: 19
Positie: doelman
Vorig seizoen: A1

Robby van der Wardt
Leeftijd: 26
Positie: Middenvelder
Vorig seizoen: Kesteren
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Roy Zorgdrager dueleert met een speler  
van Zwolsche Noys, in februari van dit jaar



Keepen is een bijzonder vak binnen de voetbalwereld. 
Het ene moment ben je een held met een wereldredding, zoals 
Maarten Stekelenburg ooit deed op het WK van 2010 tegen 
Brazilië. Even later kun je de schlemiel zijn als je een mega blunder 
begaat. Franck Grandel, in het verleden FC Utrecht-keeper, staat 
meer bekend om zijn ‘Grandelletjes’ dan om de punten die hij 
gepakt heeft. Wij spreken drie Hammer goalies over hun mooiste 
momenten en hun grootste blunders die zij zich herinneren.

NAAM: SIMON JANSEN
Leeftijd: 10 jaar   |    Team: E4       
Aantal jaren keeper: 3 jaar

Het mooiste moment van Lianne komt uit de laatste 

wedstrijd van afgelopen seizoen. “In Dames 2 kwam ik als 

speler in het veld tegen HHC. Onze keeper kon in de rust 

niet verder, dus moest ik op doel. We stonden dik achter, 

maar in de tweede helft is de stand gelijk gebleven. Eén 

redding herinner ik mij nog. De bal vloog vanaf de zestien 

richting de linkerhoek, mijn ‘slechte’ hoek en ik tikte de 

bal eruit met een mooie duik. Ik was erg trots op mezelf, vooral omdat ik veel blessures heb 

gehad en meer dan een jaar niet had gekeept. Het was een fijn gevoel.”

Over de grootste blunder hoefde ze niet lang na te denken. “Het seizoen in Dames 1, waarin 

we streden om het kampioenschap. In een belangrijke wedstrijd schatte ik een relatief makke-

lijke bal totaal verkeerd in en liet de bal over mijn heen stuiteren. De uitslag weet ik uiteindelijk 

niet meer, maar ik weet nog wel dat Seine, de coach, ontzettend kwaad was in de rust.” 

“In mijn eerste jaar als keeper was mijn mooiste wedstrijd 

die bij Sportlust in Vroomshoop. De stand was 0-0 in de 

tweede helft. Bij de tegenstander werd een grote spits van 

zeker vijftien jaar in het veld gebracht. Sportlust heeft vanaf 

dat moment nog wel twintig kansen gehad, maar ik hield 

alles tegen. Uiteindelijk wonnen we de wedstrijd zelfs nog 

met 1-0! Mijn team was natuurlijk erg blij. De leider van de 

tegenstander heeft na afloop gezegd: ‘Als dit de keeper van C3 is, wat moet er dan wel niet 

bij C1 onder de lat staan? Daar ben ik erg trots op!”

Zijn grootste blunder? “Bij MVV’69, één van mijn eerste wedstrijden op doel. Een afstands-

schot dacht ik vast te pakken, maar ik liet hem door mijn handen en benen glippen. 

Uiteindelijk verloren we de wedstrijd dik, dus die ene fout maakte ‘gelukkig’ niet veel uit.”
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een keeperHet leven van

Afgelopen seizoen is Simon kampioen worden 

met zijn team, E5. Daarin heeft hij een paar 

belangrijke reddingen verricht. Eén daarvan  

was in de thuiswedstrijd tegen Hulzense Boys. 

“We speelden een slechte wedstrijd, maar we 

stonden in de laatste minuut wel met 3-2 voor. 

Er kwam een hoge bal aan die richting doel ging. 

Ik keek even naar de bal en met mijn vingertoppen 

tikte ik de bal uit het doel. Het was een belang-

rijke redding, want we wonnen uiteindelijk de 

wedstrijd. Yes, dacht ik toen. We waren erg blij. 

En het waren drie belangrijke punten op weg 

naar de titel. In die week had ik toevallig met mijn 

trainer op hoge ballen geoefend, dus dat kwam 

goed uit.” 

“Niet alles ging even goed dit seizoen. In het 

begin van het seizoen wilde ik een bal vast- 

klemmen, maar gleed hij uit mijn handen. 

Gelukkig rolde de bal naast het doel over de 

achterlijn en leverde het geen tegendoelpunt

op, alleen een corner.” 

NAAM: LIANNE MELENBOER
Leeftijd: 22 jaar   |    Team: Dames 3        
Aantal jaren keeper: 2,5 jaar

NAAM: MIKE VAN DER VELDE
Leeftijd: 14 jaar   |    Team: C3        
Aantal jaren keeper: 1 jaar

Ondanks dat één fout een keeper soms 
fataal kan zijn, is de doelman of doel-
vrouw onmisbaar binnen een elftal. 
We hopen dat we de komende jaren 
nog veel mooie reddingen (en hopelijk  
weinig blunders) op de Hammer 
velden te zien krijgen van Simon, 
Mike en Lianne!

Door Gernando van der Vegt



Feest, dat zou voetballen moeten zijn en dat is wat de organisatie heeft 

geprobeerd neer te zetten. Een programma met straatvoetbal, trainingen van 

spelers van Den Ham 1, een kunstgrastoernooi en een heus voetbalgolfcircuit

werd hiervoor gezet. Er werd gestreden om de eer en er werd gespeeld met 

clubgenoten. Er is bewust gekozen om ook te spelen met spelers uit andere 

teams, om elkaar te ‘ontmoeten’ en dit leverde veel mooie (bal)contacten op.

Enthousiasme, dat was er voor, tijdens en na het festijn. Wat mooi dat zoveel 

spelers zich opgeven om een middag heerlijk te voetballen. Het enthousiasme

 was soms zelfs nog aanwezig tijdens het film kijken, toen het clubhuis voor 

even was veranderd in een bioscoop. Volgend jaar is het in de meivakantie 

weer de beurt aan de tweedaagse voetbalschool, maar in 2016 hopen we 

de tweede editie van het FED-cool voetbalfestijn met jullie te kunnen spelen. 

Jongens en meiden, bedankt voor jullie inzet!

 

Dan nog even dit… Een festijn als dit kan niet zonder hulp van trainers, 

leiders, ouders en spontane extra hulp die wordt geboden. Ook bij deze 

activiteit heeft de club weer laten zien een echte club te zijn. Aan alle 

helpers: nogmaals dank!  

 
En last but not least... Willem, bedankt!
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Door Gert Nijmeijer

Het is 28 januari 2013. Koningin Beatrix 
maakt bekend dat ze afstand zal nemen van 

de troon. Meteen daarna wordt bekend dat er 
vanaf 2014 Koningsdag zal worden gevierd. 
Niet op 30 april maar op 27 april.  Met deze 

historische boodschap maakte koning 
Willem-Alexander eigenhandig de weg vrij 

voor het eerste FED-cool voetbalfestijn  
bij v.v. Den Ham. En zo geschiedde,  

op woensdag 30 april 2014...

FED  
COOL  

festijn



Wat mooi dat zoveel spelers zich opgeven om een middag  heerlijk te voetballen



Een elftal vragen wordt gesteld aan Frits Fokkert.
De man die het liefst achter de schermen 
werkzaam is, maar nu eens volop in de
schijnwerpers wordt gezet.

Hoe ben je zo bij B1 gekomen?
“Alco Braakman heeft mij benaderd. De vraag 
was of ik de thuiswedstrijden van B1 zou willen 
vlaggen. Mijn motto was ‘alles of niks’ en zo 
ben ik al jaren zowel uit als thuis als vaste 
assistent-scheidsrechter te bewonderen.”

Wat is het moeilijke aan vlaggen? 
“Om in vaktermen te spreken: je moet als 
grensrechter ‘scheel’ kunnen kijken. Bij bal-
bezit tegenpartij is het de kunst om oog voor 
de bal te hebben en meteen te zien waar 
de diepste man van de tegenstander staat.”

Een prima keeper pakt punten, 
geldt dat ook voor een goede 
‘vlaggenist’?
“Jazeker, je moet gedurende de wedstrijd 
het vertrouwen van de scheidsrechter kunnen 

winnen. Een combinatie van zo ‘eerlijk’ 
mogelijk vlaggen en niet telkens alarm slaan.”

Krijg je wel eens complimenten 
van de scheidsrechter?
“Ja, dat gebeurt gelukkig geregeld. Vooral 
met een officiële leidsman is er vaak een prima 
klik en wordt na de wedstrijd de waardering 
uitgesproken.” 

Laten ze je wel eens staan?
“Ja, dat hoort ook bij het spelletje. Niet dat 
ik daar wakker van lig. Sommige arbiters 
nemen bijna alle beslissingen eigenhandig
en dan word je wel eens over het hoofd 
gezien.”

Je straalt vaak één en al rust uit, 
maar wanneer kook je over?
“Tuurlijk ben ik wel eens kippig. Voetbal is 
emotie. Je hebt zelf wel eens een mindere 
dag, of het team presteert ondermaats, of je 
krijgt een knullige goal tegen. Dan moet ‘het’ 
er even uit. Niks menselijks is mij vreemd!”

Wat mogen tegenstanders niet 
tegen jou zeggen?
“Ze mogen eigenlijk ‘alles’ tegen mij zeggen.
Ik reageer in ieder geval niet op emotionele 
taferelen. Het hoort gewoon bij het spelletje. 
Ik doe mijn eigen ding en laat mij niet afleiden 
door het randgebeuren.”

Hoe denk je over doellijn-
technologie? 
“Hulpmiddelen zoals die op het WK zijn 
gebruikt, vind ik heel belangrijk. Er staan zo 
veel belangen op het spel. Bepaalde situaties 
zijn gewoon niet in één oogopslag waar te 
nemen. Petje af voor de scheidsrechters en 
assistenten in Brazilië dat ze veel juiste beslis-
singen hebben genomen. Het is vaak millime-
terwerk of een neuslengte verschil.”
 

Heb je tijd voor hobby’s naast je 
werk tussen  de vele tienduizen-
den kippen en je functie bij B1? 
“Gelukkig wel. ‘s Zaterdags probeer ik tijd 
te vinden om de verrichtingen van mijn twee 
zoons te volgen. Verder pak ik wekelijks 
de mountainbike voor een tocht over de 
Lemelerberg. In de winterperiode doe ik dit 
overdag en zomers kan het mooi ’s avonds.” 

Is B1 het eindstation 
of wil je hogerop?
“De huidige situatie vind ik prima zo. Ik heb 
niet de ambitie om door te stoten naar de 
senioren.”

Hoe lang ga je nog door?
“Mijn planning maak ik per seizoen. Zo lang ik 
er nog plezier aan heb en de voetbal in mijn 
tijdschema past, is een afscheid nog niet aan 
de orde. Ik geniet elk nieuw seizoen van een 
nieuwe lichting spelers en ouders. Mijn vrouw 
denkt trouwens dat ik nog wel even doorga, 
zij zegt dat ik veel voor de voetbal over heb. 
Dat kan ik niet ontkennen. Mijn vrienden van 
De Rohorst hoeven maar te wenken of ik sta 
paraat. Ik doe het altijd met plezier en dan is 
er ook tijd voor.

Grensrechter Frits Fokkert

voelt zich kiplekker
langs de lijn Door Koos Hallink

Frits Fokkert is 44 jaar en de pluimveehouder uit Egede is al acht jaar 
assistent-scheidsrechter bij Den Ham B1. Frits is getrouwd met Riëtte 
en is de trotse vader van Rutger en Arjen. Rutger voetbalt in D4 en 
Arjen speelt in F6.  Sinds 2006 heeft hij onder meer gewerkt met de 
trainers Martin Leemhuis, Erik en John Brakert, Jeroen Noordegraaf 
en Gerben Mooibroek. Laatstgenoemde is de huidige coach van B1. 
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‘‘Mijn motto was:
 alles of niks’’
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Blauw en witte kleuren:
Den Ham, de club 
waar ik van hou!
Wat er ook hier gebeure,
ik blijf je altijd trouw!

www.stijlgenoten.nl

(eerste regels clublied vv Den Ham)

De website van vv Den Ham wordt in een supermooi jasje 
gestoken. Stijlgenoten heeft de afgelopen maanden hard 
gewerkt aan het geheel. Het visitekaartje van de club zal aan 
alle moderne eisen voldoen. De lancering van de site zal in  
de loop van de maand september 2014 plaatsvinden.

Door Erwin Lette

De nieuwe website  
van vv Den Ham



De meeste mensen die op wat voor manier 
dan ook betrokken zijn bij de vv Den Ham 
zullen wel weten wie er in de activiteiten-
commissie zitten. Voor de zekerheid stel 
ik ze toch nog even aan u voor: Lennart 
Bosklopper, Richard Bosch, Erwin Dubbink, 
Leonie Jansen, Erna Jurjens, Martin Laarman, 
Hanneke Nijzink, Helen Vuurboom en
Karin Kolkman.

De meeste leden zitten al langere tijd in de commissie. Karin 

Kolkman zelfs al vanaf het begin. Maar wanneer is de commissie 

ook alweer opgericht? “Geen idee”, zegt Karin. “Voor het jubileum-

feest van 2006 al in ieder geval, maar in welk jaar?” Na even dis-

cussiëren, blijkt dat het merendeel van de leden niet weet hoelang 

ze zich al bezighouden met het organiseren van al die festiviteiten. 

Dat de leden het wel goed met elkaar kunnen vinden, blijkt wel  

uit het feit dat ze aan het eind van het voetbalseizoen samen 

barbecueën. 

      

De commissie heeft niet veel rust. Dit najaar worden er in plaats 

van ijstaarten rookworsten verkocht. Dit vergt een enorme voor-

bereiding. Volgens de leden wel een leuke, nieuwe uitdaging.

Familiedag, de leukste activiteit
Als leukste activiteit wordt zonder twijfel de familiedag genoemd. 

Richard: “Eigenlijk heb je er zelf weinig aan. Wij zijn de hele dag 

erg druk, maar als de familiedag loopt, krijg je er wel voldoening 

van.” Hanneke vindt de familiedag organiseren het leukst omdat 

het een evenement is voor iedereen die bij de club betrokken is. 

“Helaas was de opkomst wat minder dit jaar, maar de mensen 

die er waren, waren gelukkig wel enthousiast.” De fanatieke 

commissie is al bezig om te kijken hoe ze er voor kan zorgen  

dat de opkomst volgend jaar hoger wordt.

Voor ieder wat wils
Alle activiteiten zijn leuk om te organiseren. De themafeesten 

mogen wel iets drukker bezocht worden. Toch zijn er al leuke thema’s 

voorbij gekomen. “Weet je nog dat ‘Piel’ een douchegordijn was?”, 

vraagt Hanneke lachend. Het vrijwilligersfeest is ook altijd bijzonder. 

“Het wordt wel steeds moeilijker om iets leuks te verzinnen.  

Het moet een mooie avond zijn voor iedereen”, zegt Richard.  

Ook het sinterklaasfeest voor de F-jeugd is elk jaar weer een  

succes. “Deze activiteit is elk jaar zeer chaotisch, maar daardoor 

ook erg leuk”, vindt Erwin.

Bruisende ideeën
De commissieleden hebben nog wel een aantal evenementen die 

ze graag willen organiseren. Zo willen ze onder andere nog eens 

skiën in Winterberg, een voetbalwedstrijd van Schalke bezoeken, 

een boardingtoernooi organiseren en een nieuw festijn bedenken 

voor de E-jeugd.

Zoals u kunt lezen, is het ideeënvat nog lang niet leeg en hopelijk 

kunnen we nog vele jaren genieten van dit leuke, enthousiaste stel 

dames en heren.

De activiteitencommissie: 

Een enthousiast
 stel mannen en

 vrouwen bij 
elkaar!
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Door Karin Kolkman



“Wij zijn de hele dag druk, 

maar als de familiedag loopt 

krijg je er wel voldoening van”



Nijmeijer voetbalde maar liefst veertien 
seizoenen in het vlaggenschip en kwam tot 
268 competitiewedstrijden. ‘De Pinneker’ 
scoorde in 2003 bij OZC een historisch doel-
punt: het 1.000-ste uitdoelpunt van vv Den 
Ham. De strafschopspecialist maakte in de 
periode 2001-2014 in totaal 49 doelpunten. 
Voor Meijer kunnen we 139 duels noteren in 
negen voetbaljaargangen, waarin hij negen 
maal doeltreffend was.

Jeugd
Op hun jeugdperiode blikken ze voldaan terug. 
Gert werd kampioen met E1 en A1 en de fijne 
begeleiding van Gert Kuiper is hem altijd 
bijgebleven. Wijnand kijkt vooral tevreden terug 
op de periode in Den Ham B1(hoofdklasse). 
Ook de samenwerking met trainer Geerhard 
Kolkman (A1) heeft hij als waardevol ervaren. 
Als pupil van de week noemt hij nog een 
mooie herinnering. “De geur in de kleedkamer 
van Den Ham 1 met al die zalfjes vond ik heel 
bijzonder.” De talentvolle en snelle rechtsbuiten 
ging in de puberteit ‘vreemd’. Een tweejarig 
uitstapje naar Heracles was voor Wijnand een 
leerzame periode. “In het tweede jaar speelde 

ik bij de voetbalschool en was ik dagelijks van 
acht tot acht van huis. Toen ben ik erachter 
gekomen dat sociale contacten toch belang-
rijker zijn dan zo hoog mogelijk voetballen. 
Familie en vrienden heb ik in die tijd echt 
gemist. Ik was blij dat ik weer op De Rohorst 
kon aansluiten.” 

Unieke sfeer
Beide spelers hebben menig sportief hoog-
tepunt meegemaakt. De promotie naar de 
tweede klasse in Eibergen was natuurlijk het 
ultieme moment. Hier kwamen jarenlange 
opgekropte emoties als een vulkaan tot uit-
barsting. De band met de supporters, het fijne 
groepsgevoel en de unieke sfeer in de kantine 
lopen als een rode draad door het gesprek. 
Bij uitwedstrijden is het geweldig dat het legi-
oen blauwwitters het team ondersteunt. Gert 
vertelt over een bijzondere gebeurtenis. “Bij de 
uitwedstrijd tegen Sportlust Glanerbrug kwam 
het plaatselijke bestuur ineens in beweging 
toen ze de grote vv Den Ham-supportersbus 
zagen. Provisorisch werd er een kassa neer-
gezet en zo moesten de toeschouwers alsnog 
entree gaan betalen.” In al die jaren hebben ze 

een gezellige groep gehad. Jeugdige spelers 
stroomden moeiteloos in en de feestavonden, 
uitjes en weekendjes weg zijn een bewijs van 
een harmonieuze groep. Wijnand vindt de sfeer 
in de kantine nog steeds geweldig. “Het wordt 
elk jaar zelfs gezelliger in het clubhuis.” Gert 
kan dit beamen: “Met de derby tegen de Boys 
had ik een collega mee. Hij kon zijn ogen niet 
geloven. De wedstrijd van het jaar verliezen en 
dan toch een groot feest kunnen bouwen, dat 
zie je nergens. Die collega praatte er nog een 
week over.” 

Weloverwogen beslissing
Beide spelers hebben na lang beraad de 
knoop doorgehakt. Gert: “Met het volgen van 
een studie en nieuwe taken op de basisschool 
kan ik mij niet optimaal inzetten voor het eerste
elftal. Daarom doe ik een stapje terug.” Wijnand: 
“Na meerdere knieblessures en het feit dat ik 
voor me zelf ben begonnen, wil ik het risico 
niet nemen om weer langdurig uit de roulatie 
te geraken.

“Spelen in de hoofdmacht van een club schept 
verplichtingen, maar geeft ook een enorme 
kick. Je speelt uit of thuis de belangrijkste 
wedstrijd van het weekend in het dorp of in die 
plaats.” De ondersteuning van de familie heb-
ben ze als zeer prettig en dankbaar ervaren. 
Wijnand hierover: “Mijn vader was de trouwe 
supporter langs de lijn. Op zaterdagmiddag 
was de voetbal heilig voor hem.” De ouders 
van Gert hebben heel veel wedstrijden van 
zoonlief gezien. Gert vult aan: “Mijn opa heeft 
mij gelukkig nog een aantal jaren in het eerste 
elftal mogen zien voetballen, daar was hij heel 
trots op.”

Nieuwe invulling
De club hoeft gelukkig nog geen afscheid te 
nemen van Gert en Wijnand. Gert heeft zich 
laten indelen bij de lagere senioren en zal het 
voetballen op een ander niveau combineren 
met zijn andere grote passie: hardlopen. 
Wijnand heeft zin in zijn nieuwe uitdaging. 
“Ik word assistent-trainer bij Den Ham A1. 
Samen met Jeroen Noordegraaf jonge spelers 
opleiden voor het grote werk, hier kan ik mijn 
energie helemaal in kwijt.”

Het zal voor de twee ‘gestopte’ spelers en voor het publiek  
even wennen zijn. Den Ham 1 speelt dit seizoen zonder het duo 
Gert Nijmeijer en Wijnand Meijer. 

Gert & Wijnand  
nemen met een goed gevoel ‘afscheid’ Door Koos Hallink

“ Mijn vader was 
 trouwe supporter
 langs de lijn”
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Bij zowel vv Den Ham 2 als C1 
staat dit jaar een nieuw gezicht 
voor de groep. Het tweede elftal 
wordt gecoacht door Maurice  
ten Hartog uit Wierden, terwijl 
Davy Eustacia uit Vriezenveen  
de nieuwe coach is van C1.  
Een korte kennismaking.

Maurice ten Hartog uit Wierden staat dit sei-

zoen voor de groep bij Den Ham 2. Hij is de 

opvolger van Eric Deijk, die na twee degrada-

ties én twee kampioenschappen (!) afscheid 

nam van vv Den Ham. Ten Hartog (32) 

trainde eerder de jeugd van SVZW en DETO 

Twenterand. Ook is hij speler-trainer geweest 

van SVZW 3. Nu staat hij op eigen benen bij vv 

Den Ham. “Spannend, maar tegelijkertijd een 

mooie uitdaging”, zegt hij. “Vorig seizoen zaten 

we met SVZW 3 bij vv Den Ham 2 in de com-

petitie. Sowieso ken ik de club als voetballer al 

wat langer. Ik vond de teams van vv Den Ham 

altijd fysiek sterk en technisch goed. Toen ik 

op gesprek kwam, werd mij verteld dat er op 

fysiek vlak nog wel één en ander kan worden 

verbeterd.” Zijn spelers moest hij ten tijde van 

dit interview (juli, red.) nog beter leren kennen. 

“Het team is in ieder geval een mix van jonge 

en wat oudere spelers. De ontwikkeling van 

de jonge spelers staat voorop. Zij kunnen leren 

van de oudere jongens.” Afgelopen seizoen 

miste het tweede team op een haar na de 

titel en promotie. “Wellicht ontbrak het in het 

afgelopen seizoen aan stabiliteit.” Zelf gaat hij 

zijn best doen een ploeg te smeden die stabiel 

presteert. “Als trainer probeer ik te zorgen voor 

een duidelijke organisatie, iets waar je op terug 

kunt vallen. Wat ik daarmee bedoel? Dat je 

duidelijke afspraken met elkaar maakt en weet 

hoe je als verdediger moet staan. Verder wil ik 

uitgaan van balbezit, uitgaan van eigen kracht.” 

De in Vriezenveen woonachtige Davy Eustacia 

(23) maakt per ingang van dit seizoen de over-

stap van DOS’37 B1 naar vv Den Ham C1.  

In het verleden was hij onder meer trainer 

van DOS’37 D1 en assistent van de huidige

 eerste elftaltrainer Jeroen Niks, ook bij D1. “Ik 

denk dan ook dat vv Den Ham via Jeroen bij 

mij terecht is gekomen”, vermoedt Eustacia. 

“Waarom ik voor vv Den Ham heb gekozen? 

Het is een leuke en warme club met meestal 

een goede jeugd. De club wil graag eigen 

jongens in het eerste elftal en als jeugdtrainer 

wil ik graag mijn steentje aan dat proces bij-

dragen.” Het spelsysteem staat al vast. “Alle 

jeugdteams bij vv Den Ham moeten 1-4-3-3 

spelen. Dat is de Nederlandse school en ook 

het systeem waarin je als individu het gemak-

kelijkst beter kunt worden. Omdat je in dit 

systeem vaak een-op-een komt te staan, ben 

je als speler op jezelf aangewezen.” Minstens 

zo belangrijk vindt Eustacia dat spelers zich 

als persoon ontwikkelen. “Ik heb mijn eigen 

voetbalschool, gericht op sport en gedrag. 

Opleiden is wat mij betreft niet alleen het 

beter maken van spelers, maar ook het bij-

brengen van normen en waarden. Voetbal 

is een mooi instrument om je als persoon te 

ontwikkelen. Daarbij richt ik mij graag op het 

goede in iemand, in plaats van op het slechte. 

Tegenover één correctie staan vier complimen-

ten, dat idee.”   

Door Ron Hemmink

Nieuwe gezichten 
langs de lijn

“ Het beter maken  
van de jonge spelers 
staat voorop”

Davy Eustacia

Maurice ten Hartog





Hugo 
Venebrugge

Toernooi
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Toptoernooi!
Een organisatie die staat als een huis.  

Het geslaagde, prestigieuze E1-  

toernooi begon met een gedenkwaar-

dig eerbetoon aan Hugo en kende 

wederom veel winnaars. De stralende 

vriendengroep zag SV Nieuwleusen in 

de zesde editie de hoofdprijs pakken, 

Den Ham werd keurig vijfde en er is 

€ 1.722 geschonken aan Stichting 

Vechtgenoten. Het geld is afkomstig 

van sponsoren, clubs die acties op 

touw zetten en andere gulle gevers.



Bert Nijhoff: “In E2 ben ik een keer kampioen 

geworden en toen ik naar de senioren ging een 

keer met het vierde elftal. Vervolgens heb ik nog 

een seizoen in het derde gespeeld en sindsdien 

speel ik, nu al vele jaren, in het zesde.” Dick 

Bolman speelt al sinds hij bij de senioren actief 

is in het zesde. Zijn verhaal toont veel gelijkenissen 

met dat van Nijhoff: “In D1 een keertje kampioen, 

maar daar houdt het ook wel mee op. En ik 

speel al 25 jaar in het zesde.”

Goede resultaten werden er door het zesde 

meestal niet geboekt. Nijhoff: “Er waren seizoenen 

dat we al blij waren als we elf man hadden. 

Soms gingen we maar met tien man op pad... 

Af en toe hadden we een uitschieter, maar 

meestal vond je ons terug ergens onderaan 

de ranglijst.” Het zesde heeft het zelfs al eens 

voor elkaar gekregen om met een aantal punten 

in de min te staan. Bolman: “Kon echt niet vol-

gens de voorzitter. Maar vroeger kon dat nog.”  

De afgelopen jaren werd echter flink geïnvesteerd 

in de selectie. Nijhoff: “We hebben nu een selectie 

van 23 man en we beschikken over een goede 

mix van jong en oud.” Bolman vult aan: “Er zit 

nu veel meer voetbal in de ploeg en ook bij een 

achterstand weten we nu de knop om te zetten 

om vervolgens toch nog te winnen. Dat is ook 

wel eens anders geweest.” 

Uiteindelijk viel afgelopen seizoen alles op de 

goede plek. Vele partijen werden in winst 

omgezet, nog slechts af en toe werd er gelijk-

gespeeld of verloren. Opmerkelijk: de wedstrijden 

tegen Vroomshoopse Boys gingen beide 

verloren. Nijhoff: “Toen we de tweede wedstrijd 

tegen ‘de Boys’ verloren, vijf wedstrijden voor 

het einde, was het geloof in de titel een beetje 

verdwenen.” Maar de een-na-laatste wedstrijd 

speelde koploper SVV’56 gelijk tegen OZC. 

Nijhoff: ”In de kleedkamer kregen we dat nieuws 

te horen.” Bolman: “In de kantine, toen we op 

Voetbal.nl keken, kwam de bevestiging. Met 

nog één wedstrijd te gaan was er het besef dat 

we de zaterdag erop tegen Kloosterhaar toch 

kampioen konden worden.”

Zaterdag 17 mei stond de kampioenswedstrijd 

op het programma: Kloosterhaar 5 – Den Ham 

6. Met een bus van ‘de Neuze’ werd de selectie 

met supporters vervoerd naar Kloosterhaar. 

Bolman: “Er zat veel spanning op die wedstrijd. 

In de bus zag je allemaal van die strakke koppies 

en in de kleedkamer was het doodstil.” Dat de 

spelers gespannen waren, was in de eerste 

minuten van de wedstrijd nog goed zichtbaar. 

Maar na de 0-1 ging het zesde los. De gehele 

selectie, 23 man, heeft deze wedstrijd minuten 

meegespeeld en het lukte Bart ‘Flux’ Valk om 

zijn doelstelling te halen: meer doelpunten in 

één seizoen maken dan Luis Suárez. Bij de 

stand van 2-7 blies de scheidsrechter eindelijk 

voor het eindsignaal en was het moment daar: 

Den Ham 6 kampioen! Bolman: “Die ontlading 

op dat moment was echt heel bijzonder, ‘mon-

sters’ mooi!”. Nijhoff: “Na al die jaren voetballen 

in het zesde en dan eindelijk kampioen worden. 

Dat was een heel apart gevoel. Zo bijzonder 

dat er bij een enkele speler zelfs een traantje 

vloeide.”  Op het veld werd het kampioensfeest 

gevierd met bier, hapjes, vuurwerk en gezang.

Bij terugkomst in Den Ham werd een rondrit 

gemaakt met de huifkar door Den Ham en 

stond er bij sponsor Café de Brink eten en 

drinken klaar. Het kampioenschap werd tot in 

de late uurtjes gevierd. Na al die jaren eindelijk 

kampioen; het is voor Nijhoff en Bolman een 

droom die is uitgekomen. Is het dan nu, op 

het hoogtepunt, de juiste tijd om te stoppen? 

De mannen zijn duidelijk: “Nee, komend seizoen 

gaan we weer vrolijk verder!”.

Den Ham 6
Van de kelder van de competitie 

naar het kampioenschap!
Wie droomt er niet van? Kampioen worden met je elftal. Bert Nijhoff en Dick Bolman spelen 
al jarenlang in het zesde van Den Ham, maar kampioen werden ze met dit team  nog nooit. 

Tot afgelopen seizoen. Het betekende een grandioos feest. 
Door Jan Willem Kuiper

“Het doel van 

komend seizoen? 

Zo goed mogelijk 

presteren”



Zoon Thijmen (7) hoeft niet lang na te denken 
als hem wordt gevraagd of hij liever in Den 
Ham of Vroomshoop voetbalt. “Den Ham”, zegt 
hij verlegen. “Want daar voetbalt papa ook.” 
Elke zaterdag staat de jonge voetballer op het 
Vroomshoopse veld, maar hij lijkt al aange-
stoken door het Hammer virus. “Thijmen gaat 
op zaterdagmiddag vaak mee naar Den Ham 
en dat vindt hij prachtig”, verklaart de vader. 
“Maar voor hem is het nu veel leuker om bij zijn 
vriendjes te voetballen. Later als hij groot is, 
dan mag hij natuurlijk zelf beslissen.” Zaterdag 
begint de voetbaldag bij de familie Kroek op het 
veld van de Boys, waar Patrick als leider het 
team van zijn zoon aanmoedigt. “Maar in de jas 
van de Boys zie je mij niet lopen hoor!”, zegt hij 
lachend. “En als ik ’s ochtends koffie wil halen, 
dan is het: ‘Eén bakkie hè Kroek, dan snel weer 
naar buiten!’.’’ Allemaal geouwehoer volgens 
hem, want van grote rivaliteit tussen de clubs 
van de aangrenzende dorpen merkt hij weinig. 
Ook niet toen hij vijftien jaar geleden besloot 
de Vroomshoopse velden in te wisselen voor 
de grasmatten in Den Ham. Onbekend met het 
dorp was hij toen al niet. Zijn vriendin Leonie 
(dochter van voorzitter Joop Kleinnijenhuis, red.) 
had in Den Ham haar thuis en ook veel vrienden 
kwamen er vandaan. “Toen het team waarin ik 
speelde uit de competitie werd gehaald, besloot 
ik in Den Ham te gaan voetballen. Ik kwam in 
een elftal terecht waarin drie van mijn beste 
maten en twee ooms van Leonie speelden.”

Inmiddels speelt de aanvaller annex rechtsback 
alweer een aantal jaren in hetzelfde team (hui-
dige vijfde) en kijkt hij terug op een succesvol 
seizoen. Na een paar seizoenen waarin het 
‘net niet’ was, wist het team eindelijk de titel 
te pakken. En de beslissende wedstrijd? Die 
vond plaats op bekend terrein: het veld van 
Vroomshoopse Boys. Kroek: “Ze gunden ons 
daar niets en zeker niet het kampioenschap. 
Tegelijkertijd waren wij natuurlijk ook extra gefo-
cust, omdat wij de competitie konden beslissen. 
Die gezonde rivaliteit tilt zo’n wedstrijd naar een 
hoger niveau.”

Kroek vierde het kampioenschap uitbundig, 
want naast de kanaals’n van het elftal is hij een 
echt feestbeest. Drie keer werd de schaal die 
het team had laten maken uit de kast gepakt. 
“Na de winst op de Boys natuurlijk, een week 
later toen we al kampioen waren en onze laat-
ste wedstrijd speelden en de week daarna toen 
Voetbal.nl de scores nog niet had gereset”, 
grinnikt Kroek. Tot in de late uurtjes bezochten 
hij en zijn teamgenoten de cafés in het dorp en 
vroeg in de ochtend kwam telkens de grootste 
uitdaging: de fietstocht terug naar Vroomshoop. 
Maar ook dat overleefde de kanaals’n en na een 
heerlijke vakantie in Frankrijk kijkt hij al weer uit 
naar de nieuwe jaargang. “Het doel van komend 
seizoen? Zo goed mogelijk presteren zodat we 
ons handhaven in de reserve vijfde klasse.”  

Hij is een geboren en 
getogen Vroomshoper, 
maar voelt zich ’s zater-
dags op het veld een echte 
Hammenaar. Patrick Kroek 
(36) voetbalt al vijftien 
jaar in Hammer dienst en 
veroverde vorig seizoen 
met het negende de titel, 
uitgerekend op de grasmat 
van Vroomshoopse Boys. 
“Rivaliteit tilt een wedstrijd 
naar een hoger niveau.”

Patrick Kroek

Door Annouk Mannessen

Een kanaals’n in Hammer dienst

“Het doel van 

komend seizoen? 

Zo goed mogelijk 

presteren”

Patrick met zijn vrouw Leonie,  

een dochter van Joop en  

Gretha Kleinnijenhuis, met hun  

kinderen Thijmen en Jasmijn



Wie kent deze tekst van Evert ten Napel niet, uitgeroepen tijdens het becommentariëren van 
een voetbalwedstrijd, na een vermeende fout of een zogenaamde ‘blunder’ van de keeper.

Bovenstaande tekst was het eerste wat ik dacht toen ik hoorde dat onze keeper van het eerste na slechts 
één jaar op het hoogst haalbare podium binnen onze club gespeeld te hebben de pijp aan Maarten heeft 
gegeven. Uit navraag bij Jan Demmers bleek dit verhaal helaas ook op waarheid te berusten. Mijn tweede 
gedachte ging dan ook uit naar Jan Demmers, die zich al menig jaar inspant om binnen vv Den Ham 
eigen jeugd op te leiden tot keeper voor het eerste elftal. Dit geldt in meer of mindere mate ook voor 
Rudy Veldkamp, Bram Vuurboom en ondergetekende. Het is voor ons team van keeperstrainers
frustrerend om te constateren dat na al die jaren inspanning het tot dusver nog niet gelukt is om 
een eigen jeugdkeeper voor meerdere jaren onder de lat in het eerste te houden.

Toch vind ik het nog te vroeg om een haptonoom of desgewenst een sportpsycholoog te benaderen 
om gesprekken te voeren met onze toekomstige ‘topkeepers’ om op deze wijze erachter te komen of 
hun mentale en fysieke weerstand groot genoeg is voor deze ‘topfunctie’ binnen vv Den Ham. Immers
er is naast een bestuursfunctie geen andere plek te bedenken dan keeper van het eerste elftal waar 
men zo kritisch naar blijkt te moeten kijken.

Beste supporters, wees gerust. Den Ham is gezegend met voldoende talentvolle keepers om de komende 
twintig jaar vooruit te kunnen en onze club naar een hoger niveau te tillen. Daar ben ik zeker van en van 
overtuigd. Waar ik nog niet zeker van ben, is het antwoord op de vraag of deze keepers hun talenten willen 
en kunnen combineren met de benodigde inzet om uit te groeien tot die topkeepers die Den Ham nodig 
heeft. 

Aankomend seizoen kunnen we hopelijk al genieten van de eerste ‘parel van het oosten’. Ik wens Jeffrey 
Ekkel dan ook alle succes in het vlaggenschip, mocht hij dit jaar al hiervoor in aanmerking komen (op het 
moment van schrijven is dit nog niet definitief bekend). Voor publiek en medespelers spreek ik de hoop 
uit dat zij het geduld kunnen opbrengen om deze keeper aan dit hogere niveau te laten wennen zodat we 
niet het volgende aanstormend talent ‘te jong’ uit de kast moeten trekken. En mocht het wat tegenzitten, 
dan kan ik nog een goedkoop alternatief voor een sportpsycholoog adviseren. Dat zijn oordopjes voor 
de keeper om het gemopper vanuit het publiek niet mee te krijgen als het een keertje tegen zit. Beste 
en soms ongeduldige mensen, een keeper weet heus zelf wel wanneer hij een foutje maakt. Daar hebben 
ze geen Evert ten Napel voor nodig.

Om onze talentvolle keepers tegen al te hoge verwachtingen te beschermen en om ze in de luwte te laten 
rijpen, zal ik hier geen namen noemen. Maar ook voor die keepers geldt dat er nog een hoop werk aan 
de winkel is!

Clubscheidsrechter,
Alfred Musters

Keepertje, 
keepertje... 
wat doe je nu!
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Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Meer over steun van de Rabobank op rabobank.nl/westtwente

Rabobank is een maatschappelijk betrokken bank. Zo steunen wij verenigingen en stichtingen die

zich inzetten voor de lokale omgeving. Wij zien onze bijdrage als een vorm van samenwerken, waarbij

twee partijen elkaar van dienst zijn.

Samen sterk door elkaar te steunen

verdient onze
steun

Uw lokale
betrokkenheid



De vv 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 onder-
houdsploeg die zorgt voor het dagelijks 
onderhoud van het complex.  
Op deze plek stelt één van de 
Starselectsponsoren zich voor:  
Accuraat Accountants  
uit Den Ham.

Met ster geselecteerd...

Accuraat  accountants
Thuis in uw bedrijf

De eigenaren Lucas Ekkel (links) en Christiaan Remmelink

Accuraat Accountants is een compact accoun-
tantskantoor met een regionale focus. Die 
combinatie van factoren brengt diverse voorde-
len met zich mee. Bij ons bent u als klant een 
goede bekende, ook bij medewerkers met wie 
u niet regelmatig te maken heeft. U bent ver-
zekerd van de persoonlijke aandacht van een 
gedreven accountant die zich grondig verdiept 
in u en uw bedrijf. U heeft een vaste contact-
persoon die altijd alert is op ontwikkelingen 
die van belang kunnen zijn. Bovendien zijn 
wij letterlijk en figuurlijk thuis in het gebied 
waarin u als ondernemer opereert.  

Onze drempel is laag
De sfeer binnen ons kantoor wordt gekenmerkt 
door laagdrempeligheid. Onze medewerkers 
hebben het kennelijk naar hun zin, want het 
verloop is miniem. No-nonsense is een sleutel-
woord en een vleugje humor is nooit ver weg. 
Bij ons kunt u doen alsof u thuis bent. O ja, en 
voordat we het vergeten: natuurlijk kunt u bij 
ons terecht voor uitstekende dienstverlening en 

advisering op het gebied van jaarrekeningen, 
belastingen, administratie en alles wat daarmee 
samenhangt. Dit alles uiteraard met de zeker-
heid dat wij uw zaken heel persoonlijk nemen.

Natuurlijk kunnen wij vakkundig alle werkzaam-
heden verrichten die u van een accountant 
mag verwachten: het jaarlijks opstellen van de 
jaarrekening, het verzorgen van alle belasting-
aangiften − uiteraard zodanig dat de te betalen 
bedragen zo laag mogelijk blijven − en het 
bieden van administratieve ondersteuning. 
En we doen nog veel meer.

Bedrijfsvergelijking
Met een bedrijfsvergelijking kunnen wij u extra 
inzicht bieden in de ontwikkelingen binnen 
uw branche en/of duidelijk maken hoe uw 
onderneming ervoor staat in de markt. 

Detachering
Heeft u zelf geen mogelijkheden om de 
administratie te verwerken, dan kunnen wij een 
van onze experts bij u op kantoor detacheren. 

Begrotingen
Financiële instellingen verstrekken vrijwel geen 
financieringen meer als er geen liquiditeits-
prognose is. Met het oog daarop kunnen 
wij gerichte en heldere begrotingen voor u 
opstellen, inclusief de gewenste prognoses. 

Advisering en meer
Accuraat Accountants is er voor fiscaal en 
juridisch advies aan directeuren, grootaandeel-
houders en ondernemers, voor advies over 
fiscale optimalisatie van elke denkbare rechts-
vorm en over financiering, waardebepaling en 
vermogensplanning. Accuraat Accountants is 
er ook voor advies bij uitbreiding of sanering 
van uw bedrijf.

Door Erwin Lette



Al jaren lang komt de familie 
Kootstra vanuit Almelo naar 
Den Ham om de wedstrijden 
van Rane Kootstra te bekijken. 
Ondanks dat ze lid zijn van 
Oranje Nassau zijn opa, vader 
en neef wekelijks op het sport-
park te vinden.

“Ik ga bijna elke zaterdag bij mijn zoon Rane 

kijken”, zegt vader Arthur. Aan die belofte heeft 

hij zich altijd gehouden, ook toen Rane naar 

Den Ham verhuisde. “Rane heeft het eerste 

jaar bij de F’jes van Oranje Nassau in Almelo 

gespeeld. Vervolgens is hij verhuisd naar Den 

Ham en sindsdien speelt hij daar.” Opa Theo: 

“Sinds zijn eerste duels rijden we naar Den 

Ham om de wedstrijden van mijn kleinzoon te 

bekijken, zowel thuis als uit. Vanaf het begin 

hebben we goed contact met de mensen bij 

de club.” Beiden zorgen ervoor dat ze altijd  

up-to-date zijn. Vader: “In het begin van de 

week kreeg ik altijd een envelop met daarin  

het voetbalkrantje. Zo waren wij altijd goed 

op de hoogte waar en hoe laat Rane moest 

spelen.”

Voetbal zit de Kootstra’s in de genen. Theo: 

“Vroeger heb ik als voorhoedespeler bij Blauw 

Wit’34 in Leeuwarden gespeeld. Ik heb zelfs 

het Friese jeugdelftal gehaald. Nu 26 jaar gele-

den ben ik naar Almelo verhuisd, waar ik nog 

enkele jaren heb gespeeld. Verder heb ik nog 

diverse functies bekleed bij ON. Ik ben leider 

geweest en heb bestuursfuncties gehad.” 

Arthur: “Ik heb zelf als verdediger in diverse 

elftallen Bij ON gespeeld, maar vanwege de 

kinderen ben ik minder gaan spelen.”

Neefje Devin, twaalf jaar, speelt zelf bij Oranje 

Nassau en komt ook vaak bij Rane kijken. 

“Ik vind het leuk om Den Ham te zien spelen. 

Rane is een goede verdediger en waar ik 

verder dol op ben, zijn de lekkere broodjes 

kroket. Die eet ik altijd als ik kom kijken.”

Ondanks dat er in Almelo vele clubs zijn, 

komt het trio graag naar De Rohorst. Theo: 

“Den Ham is een gemoedelijke vereniging met 

een mooie accommodatie. Daar komt nog 

bij dat er veel spelers afkomstig uit de eigen 

jeugdopleiding in het eerste elftal actief zijn. 

Het is ook goed om te zien dat tweedejaars 

A-spelers een kans krijgen in het eerste.” Arthur 

vult aan: “Het is ook mooi om te zien dat Rane 

nu samenspeelt met enkele van zijn oud-leiders.” 

De Almelose verwachtingen voor het komende 

seizoen van vv Den Ham zijn goed. Opa 

verwacht een plekje in de middenmoot en 

misschien wel een periodetitel. Vader denkt 

dat er nog veel rek in de ploeg zit: “De jongens 

zijn weer iets verder gegroeid en een paar 

plekjes hoger moet er in zitten.” Ook hij hoopt 

op een periodetitel. Devin is blij als het 

vlaggenschip in de middenmoot eindigt en 

hijzelf nog vele broodjes kroket kan eten. 

Na het laatste fluitsignaal gaan de supporters 

vaak direct terug naar Almelo. Theo: “De wed-

strijden van ON beginnen om 15.00 uur. Met 

een beetje geluk kan ik bij terugkomst nog het 

einde van het duel van ON zien, om vervolgens 

met vrienden een pilsje te drinken.”

De Kootstra’s
Almelose supporters van vv Den Ham
Door Jan Willem Kuiper
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“Jongens, de indeling voor het nieuwe seizoen 

is bekend. We spelen onder meer tegen DZSV 

uit Dinxperlo, DZC’68 uit Doetinchem en IJVV 

uit IJsselmuiden”, zegt Marinus Jurjens. “Och, 
nee toch? Meen ie dat? Niks eweerd. Die 
clubs nemt niks gin volk met noar ’n Ham en 
doardeur misse wie inkomsten”, foetert Gerrit 

Vos. Het vorige voetbalseizoen is nog maar net 

afgelopen, het WK is in volle gang – op tv is de 

achtste finale tussen Argentinië en Zwitserland 

te zien – en de zomervakantie moet voor 

velen nog beginnen, maar de leden van de 

Supportersvereniging hebben de blik al gericht 

op de nieuwe competitie.  

Maar voor er überhaupt weer kon worden 

gevoetbald op De Rohorst, wachtte de 

Supportersvereniging eerst nog een behoorlijke 

klus. De maanden mei tot en met juli stonden

in het teken van het vervangen van het 

ophangsysteem van de reclameborden aan 

de lange zijde van het hoofdveld. Een mega-

operatie, waarbij de Supportersvereniging op 

dinsdagen hulp kreeg van de vuttersploeg. 

“De boel begon te verzakken”, verklaart 

Jurjens de noodzaak. “Langs de hele lange 

zijde hebben we alles vervangen. Alles is 

nieuw”, zegt Vos. Eén van de taken van 

de Supportersvereniging is het schoonma-

ken van de reclameborden en de Operatie 

Reclameborden werd daar afgelopen zomer 

aan gekoppeld. “Ik denk dat we in totaal 

zo’n veertig borden eraf hebben gehaald. De 

oude, houten constructie kan nu dienen als 

brandhout. Alles was verrot”, vertelt Seine 

Ekkelkamp. Het houten systeem is vervangen 

door een stalen constructie. Ook is het pad 

verbreed. Alle tegels moesten eruit. “Na een 

tijdje had je dus een geul. Op een gegeven 

moment, na een periode van zware regenval, 

stond die hele geul vol water. Ben ik er met 

mijn goede kleren in gekukeld”, zegt Vos. 

Nadat het water was weggepompt, konden 

de werkzaamheden worden hervat. 

Vos, Ekkelkamp, Jurjens en al die anderen van 

de Supportersvereniging en de leden van 

de vuttersploeg hebben er uren werk in 

gestopt. Vos: “Ik ben hier denk ik wel honderd 

uur mee bezig geweest. Dagelijks een paar 

uur en dat weken achtereen.” Ook Jurjens 

offerde luttele vrije avonden op en schilderde 

en passant nog even de palen van de sta-

tribune. Ekkelkamp kon vanwege medische 

redenen – “ik heb een nieuwe heup” – geen 

zware werkzaamheden verrichten, maar hielp 

ook waar hij kon. “Als aangever”, zo zegt hij. 

Jurjens: “Ik denk dat we samen qua werk wel 

aan 250 manuren komen.” Niet één van de 

drie die over het vele werk heeft geklaagd “Dit 

doe je gewoon voor de club”, zegt Ekkelkamp. 

En Jurjens: “Dit geeft juist voldoening. Alles ligt 

er nu weer strak bij. Ik zie wel eens clubs waar 

het een zootje is. Maar hier hebben we het 

weer keurig voor elkaar. De club kan hiermee 

dertig jaar vooruit.” Vos lacht: “Onze generatie 

hoeft deze klus dus niet weer te doen!”. 

Al zouden ze het zo weer doen. “Als er wat 

moet gebeuren, dan staan we elkaar half. 

Soms kan er iemand niet, maar over het 

algemeen is de respons goed”, zegt Vos. 

“Saamhorigheid staat bij ons hoog in het vaan-

del”, merkt Jurjens op. “En de sfeer binnen de 

Supportersvereniging is altijd goed. Los van 

onze taken gedurende het voetbalseizoen, 

zoals de kaartverkoop, het draaien van het 

Rad van Fortuin en het regelen van de 

vlaggen voor de kinderen die met de spelers 

van het eerste elftal het veld oplopen, gaan we 

ook twee keer in het jaar samen uit. Eén keer 

met de vrouwen en één keer zonder. De band 

die wij als leden van de Supportersvereniging 

hebben, gaat verder dan alleen maar samen 

klusjes doen.”   

De blik verplaatst zich naar de televisie. Ángel 

di María schiet Argentinië langs Zwitserland. 

Het gaat weer over voetbal. Vos denkt nog 

eens na over de tegenstanders van het eerste 

komend seizoen. Dat worden een paar verre 

busreizen, constateert hij. Gelukkig spelen er 

ook nog enkele teams vlakbij, merkt Jurjens 

op. “Hellendoorn komt er ook bij. Dat is wel 

mooi. Kunnen we de uitwedstrijd tegen die 

ploeg aanwijzen als snertwedstrijd.”

De één heeft een nieuwe heup, de ander kon alleen ’s avonds helpen en
de derde kukelde tijdens de werkzaamheden in een geul vol met water. 

Maar het is Seine Ekkelkamp, Marinus Jurjens en Gerrit Vos gelukt. Samen 
met de andere leden van de Supportersvereniging en de mensen van 

de vuttersploeg vervingen zij in de voetballoze maanden het ophang-
systeem van de reclameborden langs het hoofdveld.

Operatie 
Reclameborden

Megaklus voor supporters-
vereniging en vuttersploeg
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Door Ron Hemmink

Verwoestend
Ravage! Zelden zal een ‘tegenstander’ op het Hammer  

sportpark zo’n chaos hebben aangericht als op zondag  

10 augustus 2014. De ex-tropische cycloon Bertha raasde 

over de Rohorst en liet een spoor van vernieling achter.  

In slechts enkele seconden was het trotse bouwwerk van 

de supportersvereniging ‘omgetoverd’ in een trieste aanblik. 

Gelukkig was binnen een week tijd het grootste  

gedeelte van de schade hersteld.

“Saamhorigheid

staat bij ons hoog 

in het vaandel”



Door Gernando van der Vegt

in ontwikkeling
Sterren

Naam: Stefan Kosters.

Leeftijd 14 jaar.

Team C2.

Aantal jaren op voetbal 5 jaar.

Positie Centrale middenvelder.

Voet Rechtsbenig.

School Vechtdal College, 3e jaar, TH.

Hobby’s Voetbal.

Favoriete eten Pizza.

Hekel aan Wakker gemaakt worden. 

Andere voetballende familieleden Broertje 

Ruben (D1), vader heeft gevoetbald.

Begonnen in E7.

Zit op voetbal omdat Als je wint, dan is 

dat een fantastisch gevoel. En anders heb je 

niets te doen op zaterdag.

Mooiste doelpunt In de E5, vanaf de mid-

denlijn met een volley in de kruising.

Sterkste kant Snelheid.

Wil zich ontwikkelen in spel in balbezit.  

Ik moet rustiger aan de bal worden.

Mooiste wedstrijd Alle wedstrijden zijn 

mooi om te spelen.

Kampioenschap In het eerst jaar met E7, 

met Mathijs Schooten als leider.

Heeft veel geleerd van Michel Kamphuis in 

de E’tjes. Ik kwam net op voetbal en kon het 

nog niet zo goed. Hij heeft me veel geleerd 

over passen en samenspelen.

vv Den Ham Een fijne vereniging met mooie 

nieuwe kleedkamers en goede velden.

Jongens/meiden Jongens zijn harder, 

meiden denken sneller elkaar pijn te doen.

Afgelopen seizoen Een pechseizoen: 

eerst een blindedarmontsteking gehad, 

daarna een paar wedstrijden kunnen voet-

ballen en vervolgens een ontstoken kniepees.

Komend seizoen Denk een mooi team 

te krijgen. Ik hoop nu meer wedstrijden te 

spelen.

Favoriete voetballer Arjen Robben. 

Hij voetbalt goed en maakt gebruik van

zijn snelheid.

Favoriete club FC Twente.

Toekomst Lekker blijven voetballen, in welk 

team maakt mij niet zoveel uit. Of ik leider of 

trainer word, weet ik nog niet. Daar moet ik 

nog achter komen of dat bij mij past.

Stefan Kosters

Naam Ellen Marissen.

Leeftijd 13 jaar.

Team MC1.

Aantal jaren op voetbal 3 jaar.

Positie Centrale middenvelder.

Voet Linksbenig.

School Vechtdal College, 3e jaar, TL.

Hobby’s Voetbal, muziek luisteren.

Favoriete eten Spaghetti. 

Hekel aan Ajacieden.

Andere voetballende familieleden 

Broer Tom (A1), vader voetbalt af en toe. 

Begonnen in E8, in een gemengd team.

Zit op voetbal omdat Het gezellig is, omdat 

je samen sport met je team.

Mooiste doelpunt Uitwedstrijd tegen DES, 

een solo vanaf de middenlijn en van dichtbij 

over de keeper in de kruising geschoten.

Sterkste kant Ik heb een goed schot, ben 

hard in de duels en heb snelheid.

Wil zich ontwikkelen in Hooghouden en 

met rechts schieten.

Mooiste wedstrijd Tegen DOS, waarin 

het hele team goed was. Uiteindelijk 2-2 

gelijkgespeeld, puur op inzet.

Kampioenschap In de MD1. We waren 

al kampioen, zonder dat we het wisten.

Heeft veel geleerd van Melvin Hallink 

en Irene Enoch.

vv Den Ham Geeft genoeg aandacht aan 

vrouwenvoetbal. Er zijn weinig andere 

verenigingen met zoveel meidenteams. 

Jongens/meiden Jongens zijn sneller, beter 

en ruiger. Meiden kunnen beter overleggen.

Afgelopen seizoen Leuk en gezellig team 

gehad.

Komend seizoen Ik ben benieuwd hoe 

het zal gaan. Drie speelsters zijn er uit,

waardoor de totale verdediging weg is. 

Wel krijgen we er drie nieuwe spelers bij.

Favoriete voetballer Mario Balotelli. 

Ik vind hem grappig. En Nigel de Jong, 

die is ‘mooi’ lomp. 

Favoriete club FC Twente.

Toekomst Ik hoop ooit in de dames 

van FC Twente te mogen voetballen.

Ellen Marissen
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Hoe oud ben je? 
“Ik ben 35 jaar.”

Burgerlijke staat?
“Ik ben getrouwd.”

Hebben jullie kinderen? 
“Wij hebben twee kinderen. Een meisje 

en een jongen. Sara is zes jaar en Luuk 

is twee jaar.”

Waar woon je nu?
“Ik woon al elf jaar in Duiven.”

Hoe ben je hier terecht gekomen?
“Ik heb mijn vrouw tijdens een vakantie met 

vrienden op Kreta ontmoet. Na een aantal 

maanden ben ik verhuisd naar Duiven.”

Waar werk je?
“Ik werk bij TH&P in Arnhem. Wij proberen  

bij te dragen bij aan een veilige en gezonde 

werkomgeving voor werknemers in Nederland 

en België.” 

Heb je hobby’s?
“Ik houd van voetballen, vissen en kamperen. 

Voetbal is nog steeds mijn grote passie.” 

Mis je Den Ham nog wel eens?
“Den Ham is en blijft een plaats waar ik veel 

herinneringen aan heb en zal altijd een  

bijzonder plekje in mijn leven hebben.”

Mis je de vv Den Ham nog wel eens?
Jazeker, ik heb het altijd naar mijn zin gehad bij 

vv Den Ham. Er hing altijd een prettige sfeer en 

het is een mooie club om te mogen voetballen.

Heb je nog wel eens contact met 
de jongens waar je mee voetbalde?
“Ja, ik heb nog contact met een aantal jongens 

waarmee ik gevoetbald heb, waaronder 

Johannes Nijzink. En als ik in Den Ham ben,

zie en spreek ik nog wel eens een bekende.”

Voetbal je nog? 
“Vanaf dat ik Duiven woon heb ik in Groesbeek 

(Germania 1, hoofdklasse) en in het zesde elftal 

van DVV, Duiven gespeeld. Toen ben ik  een 

tijdje gestopt, maar kreeg toch weer kriebels. 

Bekenden vroegen mij toen om weer te komen 

voetballen. Ik voetbal nu alweer een aantal 

jaren in het zesde elftal van Duiven.

Hoe herinner jij je vv Den Ham?
“Ik heb veel mooie herinneringen. Als klein 

mannetje ben ik begonnen bij de jeugd en zo 

ben ik doorgegroeid naar het eerste elftal. Er 

was altijd veel gezelligheid en er werden veel 

activiteiten georganiseerd. Natuurlijk was het 

geweldig om met je vrienden voetballen. Ik 

vond de reünie in 2013 erg leuk. Met oud-Den 

Ham 2 een potje te voetballen en daarna een 

gezellige afsluiting met zijn allen. Dat 

moeten jullie er zeker inhouden.”

Wat is je mooiste moment  
bij vv Den Ham?
“Ik heb vier mooie momenten die ik me sterk 

herinner: In het seizoen 1998/1999 mocht 

ik het voor het eerst bij het eerste elftal mee-

spelen. Verder het seizoen 2000/2001, op 

7 oktober: Bergentheim - Den Ham 2-3 en het 

seizoen 2003/2004: Den Ham - DZC 68 4-2. 

Het kampioenschap met het tweede was 

ook supermooi om mee te maken.” 

Wat is de grootste teleurstelling
in je voetbalcarrière?
“De degradatie in het seizoen 2003-2004.  

vv Den Ham moest tegen Vroomshoopse Boys 

spelen, op het veld van SVZW. We verloren 

helaas met 4-0. Een andere teleurstelling was 

dat ik twee keer geopereerd ben aan mijn knie 

waardoor ik een tijdje niet kon voetballen.”

Wil je zelf nog iets kwijt/ 
toevoegen?
“Ik vond het erg leuk dat ik hier aan mee

mocht werken!”

Martijn Olsman

Oud-Hammenaar  
met vv Den Ham  
nog in zijn hart! 

Door Karin Kolkman

“Den Ham is en blijft 

een plaats waar ik 

veel herinneringen 

aan heb”

De elftalfoto van het Eerste uit 2001.
Martijn staat op de achterste rij,  
derde van links. 
Wat een jonge gezichten!



Nick en Joeri zijn twee gezellige jonge kerels 

uit Marle. Of ja, Marle... Hun adressen geven 

aan dat ze in Marle wonen en in die plaats 

hebben beiden ook op school gezeten. En 

gevoetbald, bij MVV’69. Maar ze wonen relatief 

dichtbij Den Ham en hebben ook allebei hun 

vrienden in Den Ham. Dan kun je ook net zo 

goed voetballen in Den Ham, toch?

De afstand is niet de enige reden 
dat jullie in Den Ham voetballen, 
nietwaar? 
Nick: “Nee, in Marle zat ik op mijn vijftiende 

al in A1. Het niveau in Den Ham ligt hoger. 

Mijn broer voetbalt nog wel in Marle. Hij is 

keeper in het eerste.”

Joeri: “Ook ik kan me in Den Ham beter 

ontwikkelen. Ik heb nu één jaar in C1 gevoet-

bald en ben daarna al naar A1 gegaan. 

Komend seizoen speel ik ook weer in A1. 

We spelen in de eerste klasse, dat is toch 

wel een aardig niveau.”

Jullie kwamen tegelijk naar  
Den Ham. Kenden jullie toen  
ook al jongens in C1 en B1?
Nick: “Ja. Al mijn vrienden komen uit  

Den Ham. En mijn vriendin ook.”

Joeri: “Ik heb bij de meeste jongens uit C1 in 

de klas gezeten op het vmbo, dus die kende 

ik wel ja.”

Wat vinden jullie tot nu toe  
van vv Den Ham?
Allebei: “Een gezellige club!”

Welke opleiding doen jullie? 
Nick: “Ik zit op het Deltion College in Zwolle. 

Daar doe ik weg- en waterbouwkunde. 

Op die manier kan ik uitvoerder worden.”

Joeri: “Ik ga straks in Holten grond-, weg- en 

waterbouw doen. Dan word ik stratenmaker. 

Ik ga dan één dag in de week naar school en 

vier dagen werken.”

Wat doen jullie als jullie niet aan 
het voetballen zijn of naar school 
hoeven? 
Allebei: “Uitgaan!”

Joeri: “Of zoals deze zomer op vakantie naar 

camping Dennenoord. Niet ver weg, maar wel 

gezellig. Zoiets doen we met de hele vrienden-

groep, dus dan is Nick er ook bij.” 

De komende twee seizoenen 
spelen jullie nog in de A-jeugd. 
Wat hopen jullie daarna 
te bereiken?
Joeri: “Ik zou heel graag in het eerste in 

de spits spelen. Dat lijkt me hartstikke mooi. 

Beter kan niet toch?”

Nick: “Ja, spelen in het eerste. Daar doe je 

het voor.”

Jongens, bedankt voor jullie tijd. 
Willen jullie tot slot nog wat 
kwijt? 
Allebei: “Nou, vooral dat we het zo naar onze 

zin hebben in Den Ham!”

Joeri: “Ik zie uit naar komend seizoen in A1. 

‘Koene’ is een loser, maar wel een hele goede 

trainer!” Lachend: “Dat mag je wel opschrijven 

hoor, dat snapt hij wel...”

VV Den Ham is met bijna 900 leden de grootste voetbalvereniging
in Twenterand. Niet al deze leden komen uit Den Ham. Zo wonen 
Nick Haselhorst (17) en Joeri Kosters (16) in Marle. Ze stellen zich even voor.

“Ik zou heel  

graag in het eerste  

in de spits spelen’’ 

Door Shirley Arrindell

De musketiers  
uit Marle



Antwoorden

1. Kampioenschap 
 1e en 2e elftal
2. Jerry Poel
3. SVV’56  (Sibculo)
4. Arend Zandbergen
5. 0.25 cent
6. André Hemmink  (415)
7. Harm Braakman
8. Jerry Poel  (127)
9. Phil Robinson (Sparta Enschede)
10. Jan Kamphuis
11. Op het zoldertje boven de bestuurskamer
12. Harry Tusveld
13. De zelfwerkzaamheid op De Rohorst
14. J. Poolman
15. W. Zwaga.

Reünie 
Quiz

“Ik zou heel  

graag in het eerste  

in de spits spelen’’ 

Jongste lid
Naud Samsen is het jongste lid van de vereniging. Hij is  

nog maar drie jaar, want zijn vader Bas heeft als standpunt: 

hoe eerder, hoe beter. Het oudste lid Jan Bakker zagen we 

al op pagina 23 van dit magazine.



Familie
dag!

Zaterdag 14 juni
De Activiteitencommissie organiseerde ook dit jaar 
weer een geweldige familiedag. Met van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat volop vertier voor iedereen 
die vv Den Ham een warm hart toedraagt! Spelers, 
ouders van spelers, leiders, scheidsrechters, vrijwilli-
gers en supporters beleefden een prachtige dag.



Kroezenhoek 2, 7683 PM Den Ham
Telefoon 0546 56 41 13

     
 

   
 
 
 
 
 
      

  
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CCAAVV  DDeenn  HHaamm  
   

    - tuin    - hengelsport 

    - dier     - paardensport 

    - agri    - zwembad en toebehoren 

    - klus     - camping & barbecue 
              nu ook gasflessen! 

 

 
 
 
 

Openingstijden: 
ma - do 8:00 - 18:00 uur 
vrijdag 8:00 - 20:00 uur 
zaterdag 8:30 - 16:00 uur 
 

     
Dorpsstraat 58       tel 0546 - 671251    
7683 BL Den Ham fax  0546 - 672745     
www.cavdenham.nl winkel@cavdenham.nl   
  



> Sportkleding
> Sportartikelen
> Sportprijzen
> Fanartikelen

Vriezendijk 38, Den Ham
(0546) 65 66 00
info@erikkuiper.nl

Vraag via de website  
www.erikkuiper.nl 
de brochure aan

SPORTPRIJZEN

RELATIEGESCHENKEN

PROMOTIE SPORTKLEDING



Speeldagen
kalender
seizoen 2014-2015
Periode 1
06 september  Den Ham - Hulzense Boys
13 september  DZSV - Den Ham
20 september  Den Ham - OZC 
27 september  ASC ‘62 - Den Ham 
 
04 oktober  Den Ham - Kloosterhaar 
11 oktober  v.v. Dieren - Den Ham 
18 oktober  beker / inhaal / vrij
25 oktober  Den Ham - DZC’68
 
1 november  SVI -Den Ham

Periode 2
08 november  Den Ham - Hellendoorn  
15 november  beker / inhaal / vrij  
22 november  Be Quick ‘28 - Den Ham  
29 november  Den Ham - IJVV
 
06 december  Enter Vooruit - Den Ham 
13 december  FC RDC - Den Ham 
20 december  beker / inhaal / vrij
 
17 januari  beker / inhaal / vrij 
24 januari  Den Ham - DZSV
31 januari  OZC - Den Ham
 
07 februari  Den Ham - ASC ‘62
14 februari  beker / inhaal / vrij  
21 februari  Kloosterhaar - Den Ham

Periode 3
28 februari  Den Ham - v.v. Dieren
 
07 maart   DZC’68 - Den Ham 
14 maart   beker / inhaal / vrij 
21 maart   Den Ham- SVI   
28 maart   Hellendoorn - Den Ham
 
04 april   beker / inhaal / vrij
06 april   beker / inhaal / vrij  
11 april   Den Ham - Be Quick ‘28  
18 april   Den Ham - FC RDC 
25 april   Hulzense Boys - Den Ham
 
02 mei   Den Ham - Enter Vooruit  
09 mei   IJVV - Den Ham  

Nacompetitie
14 mei  Nacompetitie
16 mei  Nacompetitie
23 mei  Nacompetitie
25 mei  Nacompetitie 
30 mei  Nacompetitie

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

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

3.  Wordt een der periodekampioenen 
 (1 c.q. 2 c.q. 3) tevens klassenkampioen,
 dan neemt de hoogstgeklasseerde in de 
 eindstand, die géén periode gewonnen 
 heeft, deze over.
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Het Wendelgoor 5 - 7604 PJ Almelo, The Netherlands
www.nijwie.nl - info@nijwie.nl www.lechair.com - info@lechair.com

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

Be Quick ‘28
Opgericht: 22-11-1928
Clubkleuren: Rood Zwart
Accomodatie: 
Sportpark “Ceintuurbaan”
Ceintuurbaan 2 
8025 AA ZWOLLE
038 - 453 1 186

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

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

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

Enter Vooruit
Opgericht: 6-9-1940 
Clubkleuren: Zwart Wit
Accomodatie: 
Sportpark “De Werf”
Sportlaan 3 
7468 GA ENTER
0547 - 38 16 63

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

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

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

Kloosterhaar
Opgericht: 02-07-1922
Clubkleuren: Zwart Wit
Accommodatie: 
Sportpark “De Polderhoek”
Sportstraat 1B 
7694 BA KLOOSTERHAAR
0523 - 24 15 00

OZC
Opgericht: 22-4-1959
Clubkleuren: Geel Zwart
Accomodatie:
Sportpark “Westbroek”
Sportlaan 2 
7735 KX OMMEN
0529 - 45 28 00

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

IJVV
Opgericht: 03-07-1945
Clubkleuren: Rood Wit
Accommodatie: 
Sportpark “De Uithoek”
Bergweg 3
8271 CC IJSSELMUIDEN
038 - 332 70 76
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De stichting H.O.C. heeft als hoofddoel het financieel ondersteunen van de voetbalvereniging Den Ham. Dit betekent dat er geen 
activiteiten voor andere verenigingen worden georganiseerd. Daarnaast kan er echter als stichting aandacht worden geschonken 
aan jubilea en andere hoogtepunten van overige sportverenigingen en culturele verenigingen binnen het dorp Den Ham.  
Tevens wordt er door het organiseren van verschillende informele activiteiten getracht de band tussen de deelnemende bedrijven  
c.q. haar vertegenwoordigers te versterken.

Le
de

n

HenkJansen
supermarkt

www.notaristemmink.nl
Notaris

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

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

Johan Veneberg

Herman Kuiper

U vindt ons ook op deNationale Voetbal Vakbeurs! 
Woensdag 3 december Evenementenhal GorinchemStand 267



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!

Dorpsstraat 35 Den Ham Tel. (0546) 67 21 22

Op zoek naar 
een mooie occasion?

www.fiatjanbinnenmars.nl

FIAT JAN BINNENMARS

Ommerweg 5
7683 AV Den Ham

Bezoek ook onze winkel

www.fotokonijnenberg.nl

konijnenbergfoto
kenners kiezen konijnenberg

Foto Konijnenberg is dé specia-
list in foto- en videoapparatuur. 

Wij staan voor topproducten, 
deskundig advies, uitstekende 
service en messcherpe prijzen.

Leg uw mooiste 
momenten vast!

U vindt ons ook op deNationale Voetbal Vakbeurs! 
Woensdag 3 december Evenementenhal GorinchemStand 267



www.ballencontainers.nl

 LOGISTIEK
 LAMBERINK

De selecte hoofdsponsorgroep van vv Den Ham


