


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)

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 13 november Evenementenhal GorinchemStand 266



Met enige trots schrijf ik het voorwoord in onze presentatiegids. Al vele jaren slaagt een aantal actieve vrij-

willigers, onder regie van Stijlgenoten (Erwin Lette), erin een mooie, kleurrijke en zeker informatieve gids 

aan u voor te leggen. Ook naar de adverteerders spreek ik mijn dank uit, door uw steun kunnen we deze 

prachtige gids kostenneutraal uitbrengen.

We gaan een nieuw voetbalseizoen in met een gezonde spanning. Het eerste team is wederom verjongd. 

Het opnemen in de selectie van een aantal jeugdspelers biedt perspectief voor de toekomst. Na een drietal 

mooie jaren onder leiding van Henk Mennegat en assistent Maarten Smoes, is het nu aan Jeroen Niks met 

assistent John Brakert om die goede lijn door te trekken. We wensen de spelers en begeleiding daar veel 

succes bij. Op de steun van de supporters kunnen jullie rekenen!

Na een tweetal kampioenschappen op rij gaan onze dames een klasse hoger voetballen. Door de groei van 

de damesafdeling van de laatste jaren en de steeds professioneler wordende begeleiding is dit een resultaat 

om trots op te zijn. Met bijna 150 leden een niet meer weg te denken ‘afdeling’ van onze vereniging. Ook de 

sterk groeiende jeugdafdeling willen wij succes wensen. Voor het eerst met een hoofd jeugdopleiding (Rudi 

Steinvoort) en een aantal nieuwe trainers, opgeleid vanuit de eigen club. Niet altijd evengoed zichtbaar, maar 

enorm belangrijk zijn de jeugdtrainers, leiders, bestuurders en commissieleden die belangeloos veel tijd en 

energie in onze jeugd steken. Allen een mooi en succesvol seizoen toegewenst.

De bouw van de vier nieuwe kleedkamers is afgerond, de renovatie van vier andere is in volle gang, zodat 

er weer een kwaliteitsimpuls aan onze accommodatie wordt gegeven. Bijna geheel door onze vrijwilligers 

gerealiseerd, voorwaar een prestatie van formaat. We zijn nog in gesprek met de gemeente om het vijfde 

veld en de financiële bijdrage voor de laatste twee kleedkamers te verkrijgen. Vertrouwen in de gemeentelijke 

overheid is belangrijk. In het verleden is er samen veel gerealiseerd. Nu stagneert dat vertrouwen enigszins 

door de opstelling van B & W dat er geen geld is voor de uitbreiding van de kleedkamers en het vijfde veld. 

Via de politieke partijen proberen we aandacht voor dit probleem te vragen en B & W op andere gedachten 

te krijgen. Geen geld is immers maar betrekkelijk om dat na de afwijzing van ons verzoek er nog een aantal 

grote projecten zijn opgestart. Via een bezwaarschrift en de politiek denken en hopen we het tij nog te keren.

In een voor menigeen moeilijke economische tijd zijn wij er trots op dat we onze vereniging, zonder al te veel 

te moeten snoeien in de uitgaven, zo normaal mogelijk kunnen laten draaien. Dat we dat kunnen is voor een 

groot deel te danken aan onze sponsoren. We wensen hen toe dat het zakelijk weer wat beter mag gaan 

om daardoor als vereniging ook in de toekomst op hen te mogen rekenen.

Nog een oproep aan de leden. We hebben een schitterende accommodatie, die dagelijks door onze vrij-

willigers netjes wordt bijgehouden. Maak het wat gemakkelijker voor deze vrijwilligers door zuinig om te gaan 

met onze spullen, geen rommel te laten slingeren en geen vernielingen aan te richten. Hierdoor bereiken we 

dat bij iedereen de motivatie blijft en dat we als vereniging niet op onnodige kosten worden gejaagd.

U allen een succesvol en vooral sportief seizoen 2013/2014 toegewenst.

Namens het bestuur,

Joop Kleinnijenhuis

Beste 
sportvrienden 
& vriendinnen,



Hier is 
hij dan: 
nr. 14!

De immense vereniging drijft op zo veel vrij-

willigers en mensen die de club een warm 

hart toedragen dat het schrijven van de  

verhalen bijna automatisch gaat. Van jong  

tot oud is de betrokkenheid enorm. 

Nadat we een aantal jaren telkens dezelfde 

look&feel (ja zo noemen ze dat bij Stijlgenoten) 

gebruikt hebben bij de presentatiegids, had 

vormgever Erwin Lette bij deze editie het 

gevoel dat het magazine toe was aan een 

frisse wind. Want, zei hij: “We hebben steeds 

meer vrouwelijke voetballers, dus ook steeds 

meer vrouwelijke lezers; en daarom mag het 

wel wat minder Voetbal International zijn en 

wat meer Libelle.” Als redactie zijn we in ieder 

geval heel enthousiast over deze nieuwe 

vormgeving.

In deze editie laten we de club in vol ornaat 

zien. Het seizoen 2012-2013 vliegt nog één 

keer in sneltreinvaart aan u voorbij. Actuele 

onderwerpen passeren in een strak looptem-

po de revue. Sommige huwelijken ontstaan 

op de Rohorst en het wordt in deze uitgave 

duidelijk dat bepaalde echtelieden elkaar 

vaker zien op het sportpark dan thuis. Jonge 

keuken- en voetballende meiden vertellen 

ongedwongen hoe ze in het ‘wervelend hart’ 

van Den Ham zijn terechtgekomen. Daarnaast 

laten vrouwen zien wat echt leiderschap is. 

Mensen kunnen ook ongekend veranderen: 

twee ‘muiters’ van vroeger zijn de veelzijdige 

helden van nu. Met zeer jeugdig elan wil de 

nieuwe hoofdtrainer het vlaggenschip de 

komende jaren op de kaart zetten. We laten 

u ook genieten van de glorieperiode van Den 

Ham 1, het onwaarschijnlijke kampioenschap 

van C4, bijzondere schoolreisjes van de sup-

porters, een muzikale arbiter en agrarische 

invloeden bij het vijfde. 

Pech hoort ook bij sport en ‘rugnummer 13’ 

doet helaas zijn betekenis meer dan eer aan. 

Natuurlijk brengen we de ‘DOS-invasie’ kleur-

rijk in beeld. En wie denkt dat vv Den Ham 

alleen voor amateurs is, heeft o.a. Heracles 

Almelo, FC Emmen, de vrouwen van FC 

Twente, hoofd jeugdopleiding van PSV, de 

assistent-trainers van Go Ahead Eagles en 

Vitesse, de hoofdcoach van Feyenoord en de 

waarnemend directeur van de KNVB gemist. 

De blauwwitte club is er namelijk gewoon voor 

iedereen! 

We hopen dat u van deze gids niets mist. 

Veel lees- en kijkplezier.

Redactionele aftrap

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

We hebben deze presentatiegids 
met veel enthousiasme gemaakt, 
dat kan ook niet anders met 
zoveel spontane medewerking. 
Maar liefst tien personen  
hebben zich de afgelopen weken 
opgeofferd voor dit product. 
Nieuwe schrijvers bieden zich 
vanzelf aan. 
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“Wanneer het 

voetbal goed is, komen

de punten vanzelf”

RESPECT! Het draait vanaf begin december alleen maar om eerbied en ontzag. 

Almere komt op een verschrikkelijke manier in het nieuws: een historisch dieptepunt 

in de geschiedenis van het (Nederlandse) voetbal. Dit nooit weer. >> meer op pagina 19



Brakert nieuwe 
assistent-trainer

 John Brakert is dit seizoen toegetreden tot 

de technische staf van het eerste elftal van 

vv Den Ham. Hij wordt de rechterhand van 

hoofdtrainer Jeroen Niks. Daarmee heeft 

Niks een echte clubman als assistent-trainer 

tot zijn beschikking. Brakert haalde als spe-

ler het eerste elftal en is trainer geweest van 

diverse teams, waaronder D1, C1 en B1.



Hij trouwde in Italië, 
maar ook als het om voetbal 

gaat is Jeroen Niks (33) een 
romanticus. De nieuwe

 hoofdtrainer van vv Den 
Ham 1 houdt van de schoon-
heid van het spel en predikt 

aanvallend voetbal.
 “Het wordt dit seizoen

niet saai.”

Door Ron Hemmink

Als de keukentafel het kloppende hart is van ieder huishouden, dan is het kraakhelder 

waar het in het leven van Jeroen Niks veelal om draait. Bovenop het stapeltje tijdschriften 

ligt het magazine De VoetbalTrainer. Niks eet en drinkt en voetbal, zoveel wordt al gauw 

duidelijk. “Ik vind het gewoon een ontzettend mooi spelletje”, zegt hij. Dat is ook de reden 

dat de voormalige speler van Heracles Almelo (jeugd), DOS’37 en Excelsior’31 besloot 

om trainer te worden. 

Vanaf dit seizoen staat de in Rijssen woonachtige Niks voor de spelersgroep van Den 

Ham 1. Het is zijn eerste functie als trainer van een eerste elftal, nadat hij eerder een sei-

zoen DOS’37 A1 onder zijn hoede had en een jaar assistent-trainer was van het eerste 

van de club uit Vriezenveen. “Al tijdens mijn spelerscarrière ben ik trainerscursussen gaan 

volgen. Sowieso deed ik als speler al veel verschillende indrukken op van het vak, want 

bij DOS’37 kregen we regelmatig een andere trainer… Toen het voetballen wat minder 

werd – ik heb nogal wat last gehad van blessures – ben ik daadwerkelijk het trainersvak 

ingedoken.”

Niks geniet van verzorgd voetbal en wil dat ook van zijn team zien. “Bij DOS’37 A1 

hamerde ik daar heel erg op. Ik wilde dat mijn ploeg mooi voetbal speelde, dat ging bij 

mij boven het resultaat.” Hij beseft dat van een trainer van een eerste elftal ook prestaties 

worden geëist. “Maar ik ben van mening dat, wanneer het voetbal goed is, de punten 

vanzelf komen.” Met goed en verzorgd voetbal bedoelt Niks aanvallend voetbal. “Ik wil 

een proactieve ploeg zien die het initiatief neemt en de tegenstander opjaagt. Bij balver-

lies wil ik de passie zien om die bal te heroveren. Beleving is heel belangrijk. Gelukkig zijn 

de jongens heel gretig.”

De spelers van Den Ham 1 zullen aan de speelwijze moeten wennen, beseft Niks. 

“Eerder was het spel wat afwachtend. De resultaten waren echter prima. Maar ik wil de 

accenten wat gaan verleggen. Het ontwikkelen van een eigen speelwijze heeft echter tijd 

nodig. Belangrijk is om met elkaar goede afspraken te maken. Wat doe je als speler in 

een bepaalde situatie? Dat moet voor iedereen helder zijn. Onze speelwijze moet voor 

de eigen spelers duidelijk zijn en voor de tegenstanders juist onduidelijk. Daar heb je dus 

automatismen voor nodig en die zullen we erin moeten slijpen.” Om dat te bewerkstel-

ligen, wil Niks veel trainen met de bal. “Tijdens mijn trainingen is er veel ruimte voor partij-

vormen.” Lachend: “Maar als ik merk dat de conditie van de spelers niet goed is, dan leg 

ik de bal weg en mogen de jongens rondjes rennen.” 

Niks oogt zelfverzekerd. Zijn voetbalvisie is helder. “Wat er van die spelopvatting overblijft 

als we de eerste vier wedstrijden verliezen? Aan de speelwijze zal ik niet veel veranderen. 

Ik zal hooguit wat accenten verleggen. Het team tien stapjes verder naar achteren laten 

spelen, of op een bepaalde positie een meer controlerende voetballer opstellen.” Maar 

helemaal van zijn voetbalgeloof afstappen, doet Niks niet. “Het wordt dit seizoen niet 

saai”, verzekert hij. “Wat het doel is? We moeten bij de eerste zeven kunnen eindigen,  

in het linkerrijtje dus. Maar laten we eerst maar eens goed gaan voetballen.” 

Jeroen Niks 
wil aanvallen

Nieuwe trainer
“Wanneer het 

voetbal goed is, komen

de punten vanzelf”
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Vooruitblikken
op het nieuwe seizoen

In deze presentatiegids blikt een aantal trainers vooruit op het nieuwe seizoen. Met ken-
nis van het verleden is het gemakkelijker een prognose op te stellen. Afgelopen voetbal-
jaar scoorden vier van de vijf teams beter dan was verwacht. De vrouwen logenstraften 

alle voetbalwetten en werden gewoon kampioen. Bijna niemand had verwacht dat zowel 
Den Ham 3 als A1 de finale van de nacompetitie zou kunnen bereiken. Het vlaggenschip 

pakte na een sterke eindsprint zelfs een mooie vijfde plaats. Helaas zakte het tweede elf-
tal door het ijs, de eerste klasse was toch iets te hoog gegrepen. In deze editie kijken wij 

met een vijftal trainers opnieuw vooruit. 

Vrouwen 1: enorme beleving
De dames van Seine zijn bij de KNVB vrouwen geworden. Hoe wij onze Hammer 

dames moeten noemen is een raadsel. Onze vrouwen zijn namelijk in twee jaar tijd 

van de 4e klasse naar de 2e klasse gegaan. De ‘harem van Hakkers’ is met zeven 

mijlslaarzen en met zevenklappers door de 3e klasse gedenderd. Op de ‘blauw-

witte tornado’ stond geen maat. Van start tot finish werden de lakens uitgedeeld. 

Grote klasse. Onze dames zijn top. Maar nu wacht de tweede klasse. Een prachtige 

uitdaging. Met een paar versterkingen, een prestatiegericht tweede elftal en aanstor-

mende jeugdige talenten verwacht succescoach Hakkers zeker handhaving en hoopt 

hij op een mooie, veilige plek in de middenmoot. “Met ploegen als ASC ’62 en  

Be Quick ‘28 wordt het zeker zwaar. Mijn dames zijn echter multifunctioneel en  

de beleving is enorm. Ze kunnen moeiteloos switchen van systeem, prima op  

resultaat spelen en ze zijn tegen sterke tegenstanders op hun best”, motiveert  

Seine Hakkers zijn vertrouwen in dit seizoen. 

Den Ham 2: eerherstel
Het afgelopen seizoen ging het na twee succesvolle jaren qua uitslagen 

een stuk minder. In de eerste klasse kon het team voetballend goed 

meekomen en behaalde het zelfs opvallende resultaten. Echter, de 

schoonheidsfoutjes werden in te veel wedstrijden genadeloos afgestraft. 

Een korte opleving na de winterstop was niet voldoende om degradatie 

te ontlopen. Coach Eric Deijk is nu weer strijdbaar. Met goed verzorgd 

voetbal wil hij Den Ham 2 weer op de kaart zetten. Hij laat er geen gras 

over groeien. “Wij gaan voor promotie”, aldus de sympathieke Rijssense 

oefenmeester. “Een mix van goede sfeer, fysieke en mentale weerbaarheid 

en een prima vechtlust moet ons team weer de juiste geest geven.” Het 

spel in het eerste bekerduel is nog niet hoopgevend, maar met wekelijks 

de juiste instelling en goed voetbal zullen de successen zeker komen. 

Door Koos Hallink



B1: omhoog kijken
De nieuwe coach Gerben Mooibroek heeft er ontzettend veel zin in. Hij zet alles aan de 

kant om van B1 weer een topper te maken. Zijn eigen voetbalcarrière wordt ondergeschikt 

gemaakt aan zijn trainerschap. Hij heeft deze kans van de club gekregen en die grijpt hij 

ook met beide handen aan. “Een prachtige uitdaging om met deze enthousiaste groep te 

werken. Een mooie mix van technische en tactische spelers en harde werkers. Er zit een 

enorme ‘drive’ in dit elftal en dat zal de doorslag geven om mijn doelstelling te kunnen ver-

wezenlijken”, aldus de gedreven trainer. In het verleden heeft hij met ondermeer D2 en C2 

doelstellingen verwezenlijkt en kampioenschappen gevierd. Mooibroek weet zijn fanatisme 

op een positieve manier over te brengen op de groep. Wanneer zijn team de topwedstrijden 

goed doorkomt, kan het voor B1 een geweldig seizoen worden. Als de resultaten in de 

oefenduels maatgevend zijn dan kan er inderdaad iets moois gaan bloeien. 

Den Ham 3: vol vertrouwen
Het team van Martin Leemhuis wil de prestatie van afgelopen seizoen graag evenaren en het liefst nog 

verbeteren. Het derde elftal groeide in de competitie en zag een prachtige eindfase net niet beloond 

worden met promotie. Niet getreurd, ze gaan de uitdaging weer aan. Het team heeft wel een meta-

morfose ondergaan. Vijf oudgedienden hebben afscheid genomen, maar hier staat een prima ‘aan-

koopbeleid’ tegenover. Keeper Gerjo Laarman is binnen gehengeld en de jeugdige senioren Jasper 

Mannessen, Bas Wemekamp en Gerben Leemhuis hebben een contract getekend. Als klap op de 

vuurpijl is toptalent Björn de selectie komen versterken. De kroonjuweel uit Groningen met een betaald 

voetbalachtergrond (SC Veendam) wordt nu al bestempeld als ‘de nieuwe Messi van Den Ham drie’. 

Coach Martin Leemhuis is dan ook duidelijk in zijn prognose: “We beginnen aan dit seizoen met een 

vrij jong team. De overgebleven oudgedienden (de laatste der Mohikanen) proberen zo goed en zo 

kwaad mogelijk de jongeren te begeleiden naar vele overwinningen om in de top mee te kunnen doen 

voor het kampioenschap. Het zou mooi zijn om na een aantal jaren nacompetitie rechtstreeks te kun-

nen promoveren, maar de doelstelling is een periodetitel te pakken en als het kan met leuk voetbal.”

De prestatie van afgelopen jaar evenaren of zelfs verbeteren, dat is 

voor de ‘nieuwe’ trainer Jeroen Noordegraaf een mooie uitdaging. Hij is 

duidelijk in zijn voorspelling: “Meedraaien in de top drie en een periode 

pakken.” De basis is volgens hem zeker aanwezig, maar de groep is niet 

heel breed. Teambuilder Noordegraaf kent de selectie door en door en 

weet met deze boys altijd de juiste snaar te raken. “Ik werk graag met 

jongens die ‘willen’.” A1 gaat dit seizoen uit van eigen kracht. Alles draait 

daarbij om balbezit en bij balverlies de bal zo snel mogelijk heroveren. 

Daarnaast wil hij op alle fronten positief gedrag van zijn spelers zien. 

Voetballers van A1 hebben een voorbeeldfunctie, zowel binnen als buiten 

de lijnen. Hij is maar wat blij met zijn overige stafleden. De assistent-

trainer (Harry Kunst) is hierin een zeer belangrijke schakel. Hierdoor 

wordt er efficiënter getraind en gaat het niveau omhoog. Bij deze lichting 

is de ‘twaalfde man’ van onschatbare waarde, zo voelt het overal als 

een thuiswedstrijd. Met al deze pluspunten mogen we zeker het een en 

ander van A1 verwachten.

A1: goed scoren
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Hij was van plan om het na twee seizoenen 
als trainer van A1 voor gezien te houden bij 
vv Den Ham. Totdat hij werd gevraagd om 
de nieuwe functie van hoofd jeugdopleiding 
te gaan bekleden. Die uitdaging gaat Rudi 
Steinvoort (53) niet uit de weg.

Enorme uitdaging
In de winterperiode werd Rudi Steinvoort benaderd om hoofd 

jeugdopleiding te worden. “Ik was van plan om te gaan stoppen, 

maar toen kreeg ik een telefoontje van jeugdvoorzitter Ronny 

Drost. Of ik hoofd jeugdopleiding wilde worden. Dat is nogal wat. 

Ik ben vijftien jaar trainer geweest. Deze functie is helemaal nieuw. 

Niet alleen voor mij, maar ook voor de vereniging.” Toch hoefde 

Steinvoort niet lang na te denken over het verzoek. “Ik vind het 

een enorme uitdaging. Bovendien zie ik het als een eer dat de club 

mij hiervoor heeft gevraagd.” De Vriezenvener hapte toe en blijft 

zodoende verbonden aan vv Den Ham.

Nieuwe ideeën
De afgelopen maanden heeft hij gebruikt om zich in te lezen. “Ik 

heb op internet opgezocht wat een hoofd jeugdopleiding allemaal 

doet. Nu heb ik daar een goed beeld van. Wel is het zo dat ik deze 

functie naar mijn eigen wensen kan invullen. Ik krijg een adviseren-

de rol en moet verantwoording afleggen aan de technische com-

missie, maar ik heb geen beslissende rol.” Rudi heeft zich voor-

genomen om niet als een olifant door de porseleinkast te gaan. 

“Ik moet niet alles tegelijk willen doen, dat is in deze functie niet 

verstandig. Allereerst zal ik de namen van alle trainers en leiders 

moeten leren kennen. Daarna kan ik verder gaan kijken. Natuurlijk 

heb ik al wel wat ideeën. Zo vind ik dat je als trainers en leiders op 

donderdagavond bij elkaar moet komen om te praten over de 

teamindeling voor de zaterdag, voor het geval dat er teams zijn 

met te veel of te weinig spelers. Daarmee voorkom je dat er op 

vrijdagavond nog heen en weer moet worden gebeld over de 

uitwisseling van voetballers. Ook heb ik de wens om vaker bij 

elkaar te komen met de trainers van bijvoorbeeld A1, B1 en C1 

om te praten over voetbaltechnische zaken.”

Jeugdplan
De voormalige speler van DOS’37, PH Almelo en DVO (nu DRC 

2012, red.) zal als hoofd jeugdopleiding in ieder geval de rode draad 

van het jeugdplan moeten bewaken. “Bij vv Den Ham wil men graag 

1-4-3-3 spelen, met verzorgd voetbal van achteruit. Dat houdt in: 

geen lange halen. Dat is de visie van de club en die deel ik. Al gaat 

het in het voetbal niet alleen om voetbaltechnische zaken, maar ook 

om mentaliteit. Op dat vlak is zeker nog winst te behalen binnen de 

vereniging. Tijdens het Hugo Venebrugge Toernooi voor E1-pupillen 

sprak ik een scout van de KNVB. Die zei: ‘bij die spelers van vv  

Den Ham is het altijd nét niet.’ De winnaarsmentaliteit ontbreekt  

nog wel eens. Wat ik daaraan kan doen? Ik kan in ieder geval trai-

ners enthousiasmeren. Het is belangrijk om binnen een vereniging 

bevlogen trainers te hebben. Die moeten de spelers vervolgens op 

alle vlakken vormen als voetballer. Daarmee moet je van onderaf 

beginnen, al bij de jongste jeugd.” 

Tot zijn 37e voetbalde hij in eerste elftallen. Daarna was hij trainer. 

Dit seizoen begint voor hem een nieuw leven in de voetballerij, een 

leven zonder de bal. “In eerste instantie bekleed ik deze functie 

voor een jaar. Maar de intentie van de club is om langer samen 

door te gaan. Zelf zal ik er gaande het seizoen achter moeten 

komen of het mij bevalt. Het is een uitdaging, maar daar houd ik 

wel van.”

Hoofd jeugdopleiding 

Rudi Steinvoort 
maakt sprong 

in het diepe
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“Ik vind het een enorme uitdaging. 

Bovendien zie ik het als een eer dat 

de club mij hiervoor heeft gevraagd”
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Maar wie zijn deze dames nu 
eigenlijk?
“Nou, ik ben Lisette, en zij is Anouk”, luidt het 

antwoord uit Lisettes mond. Dat is natuurlijk 

niet alles wat we willen weten…

Als jullie niet op de voetbal zijn, 
wat doen jullie dan?
“We zijn net geslaagd voor de havo”, reageert 

Anouk. Dus jullie hebben een hele lange 

vakantie voor de boeg? “Klopt, maar we  

hebben wel vakantiewerk. Allebei op een cam-

ping, maar niet samen hoor…” Na de zomer 

gaan ze studeren, maar welke studie het wordt, 

dat is een verrassing.

Hoe komen jullie zo 
bij de voetbal terecht? 
Anouk: “Alice Veurink werkt al een tijdje in de 

kantine en die vroeg of ik dat ook wel leuk zou 

vinden. Mijn broer speelt hier en mijn vriend zit 

ook op voetbal, maar dat is niet de reden dat 

ik hier werk. Ik had nog geen bijbaantje en het 

leek me wel bij mij passen.”

Lisette: “Ik ben benaderd door Loes Bonte. 

Die werkt hier en die dacht dat het wel iets 

voor mij zou kunnen zijn.” 

Wat is nou het leukste van in de 
keuken te staan? 
Lisette: “Nou, ik heb geen passie voor frituren 

hoor! Maar het is altijd wel gezellig en het is 

ook mooi als het eerste thuis moet. Dan kun-

nen we lekker doorwerken. De meeste mensen 

zijn vrolijk, vooral als ze gewonnen hebben, 

haha!”

Anouk: “Jan Hidde Valk zwaait altijd zo spon-

taan naar ons. Dat maakt de hele dag weer 

goed. Het is daarnaast supergezellig, vooral als 

wij samen mogen werken.” 

Oh, en met je andere collega’s dan?
“Dat is natuurlijk ook erg fijn, maar Lisette 

Marissen en ik hebben een speciale band. Dat 

is toch anders.”

Lisette: “Het is ook fijn dat je zoveel mensen 

leert kennen. En iedereen kent blijkbaar ons, 

dat is ook wel heel prettig. En natuurlijk is  

werken met je vriendin plezierig, dat kan vast 

niet overal.” 

Zijn er ook mindere momenten?
Lisette: “Soms zijn mensen een beetje  

ongeduldig.”

Anouk: “Ja, of mensen die alles gaan  

controleren wat je doet!”

Lisette: “Alsof frituren zo moeilijk is…  

Maar het is erg leuk hoor!” 

Als je iets mocht veranderen 
wat zou het dan zijn?
Lisette: “Ik zou er wel heel rijk van willen 

worden, haha!” 

Met een stralende glimlach nemen de dames 

afscheid. Wat een leuke meiden zijn het. Geen 

wonder dat het altijd zo gezellig is in de kantine.

Twee gezellige 
meiden in de keuken!
In het clubhuis is de grote keuken een blikvanger. Op zaterdagen zijn de broodjes gezond, bakjes patat, 

kroketten, frikandellen en gehaktballen bijna niet aan te slepen. Goede kwaliteit voor een betaalbare prijs 
is de succesformule. Anouk de Jong en Lisette Marissen leveren geregeld een bijdrage aan de vorstelijke 
omzet. Twee vrolijke jonge dames die in de keuken van de voetbalkantine werken. Beiden zijn achttien 

lentes jong en staan al enkele jaren iedere zaterdag voor de hongerige voetbalmannen- en vrouwen klaar.

Lisette & Anouk
“Ik zou er wel

 heel rijk van willen

worden, haha!” 

Door Shirley Arrindell



Al jaren organiseert de  
supportersvereniging busreizen 

naar verre uitwedstrijden. Op 
deze manier worden de fans  

veilig vervoerd naar verre oorden 
in het grote voetbaldistrict oost. 

Komend seizoen gaan ze zelfs 
tweemaal richting het noorden 

van het land. De ‘blauwwitte bus’ 
zit normaal gesproken vol met 
kritische, deskundige maar ook 
zeer gezellige ‘volgers’. Hoe het 

er aan toegaat, leest u in onder-
staand ‘reisverslag’, opgemaakt 

door een rustend ambtenaar.

Schoolreisgevoel
De leerlingen en de leerkrachten van de  

gemiddelde basisschool gaan doorgaans  

maar één keer per jaar op schoolreisje.  

Dan hebben wij het als supporters van ons 

‘cluppie’ beter voor elkaar. Wij gaan gemid- 

deld vier á vijf keer per seizoen op zaterdag-

middag met zijn allen op ‘schoolreisje’ naar

uitwedstrijden, die ons eerste elftal moet spelen 

op voornamelijk wat grotere afstand van ‘onze 

bakermat’. We stappen dan als trouwe sup-

porters gelukzalig in de bus, die door de door 

onze zeer gewaardeerde supportersvereniging 

ter beschikking wordt gesteld en waarvoor we 

slechts - gelet op de luxe bus en de service 

– een relatief geringe bijdrage per persoon hoe-

ven te leveren. De heenreis wordt doorgaans 

door de trouwe supporters – gelet op het 

tijdstip van de dag – ‘droog’ afgelegd. Met hel-

dere geest worden de kansen van ons eerste 

elftal vooraf dan ook gewikt en gewogen. 

Hammer invasie
Eenmaal bij de uitspelende club aangekomen, 

‘schrikt’ men daar vaak van het aantal supporters 

dat met ons vlaggenschip is meegereisd. Dat 

aantal overtreft nog vaak dat van de aanwezige 

aanhangers van de thuisclub en dat wil nog wel 

eens indruk maken op de tegenpartij. Aan de 

andere kant is het voor de gastheer een finan-

cieel voordeel in de vorm van entreegeld en de 

kantine-inkomsten. Vooral als er ter plaatse in de 

koude maanden van het jaar rookworst, gehakt-

ballen of aanverwante artikelen worden aange-

boden. Misschien wordt de gemiddelde inwoner 

van het brinkdorp wel als ‘zuinig’ omschreven. 

Echter, op voetbaldagen wordt het meegekregen 

zakgeld uitermate goed besteed.

Prima catering
Na de wedstrijd gaan wij met zijn allen terug 

naar de bus waarbij we gedurende de thuisreis 

door de mensen van de supportersvereniging 

op een royale manier worden voorzien van de 

nodige hapjes en drankjes. Op deze wijze blijft 

de stemming na de wedstrijd - ook al is de uit-

slag van de wedstrijd eens niet in ons voordeel 

- altijd op een aanvaardbaar niveau zodat van 

een al te groot chagrijn geen sprake is. Veelal 

is het dan ook erg gezellig in de bus en worden 

de aangeboden biertjes, borrels en dergelijke 

met plezier genuttigd. Degenen, die ondanks 

de goede verzorging in de bus, na het einde 

van de reis nog uitdrogingsverschijnselen ver-

tonen, kunnen daartegen nadien in de kantine 

alsnog de nodige maatregelen nemen. Hoewel 

dat eigenlijk na een zo goede bediening in de 

bus feitelijk niet meer nodig is, maar men moet 

maar zo rekenen: de vv Den Ham-supporter 

kan de spreekwoorden wel dromen. ’Oost 

west, thuis best’ en ‘gezelligheid kent geen tijd’. 

supportersbus
Het succes van de 

Door Siem Kamphuis



DAGLENZEN probErEN?
Nu 5 GrAtis proEfsEtjEs

Vroomshoop, Hammerstraat 12, Tel. (0546) 64 23 89



13De vloek van 
rugnummer
De laatste jaren speelt in het 
eerste van Den Ham steevast 
iemand met het nummer dat 
de gemiddelde voetballer liever 
niet achterop zijn shirt heeft 
staan: 13. Het is het ongeluks-
getal, het nummer dat een  
voorbode zou zijn voor pech. 
“Onzin”, zegt de nuchtere  
medemens. Oordeel zelf.

Wim ‘Apollo’ Lindenhovius is bij de eerste 

selectie van vv Den Ham verantwoordelijk voor 

het toekennen van de rugnummers. Vóór het 

seizoen 2008/2009 droeg niemand het shirt 

met rugnummer 13. De laatste jaren ontkomt 

Lindenhovius er vanwege het aantal spelers in 

de selectie niet aan om iemand het shirt met dit 

getal toe te kennen. Dat liep vaak niet goed af…

Komend seizoen draagt Bram Scheurwater het 

shirt met veelbesproken getal. “Indien er een 

rugnummer vrijkomt, zal ik er hoogstpersoonlijk 

voor zorgen dat hij een ander rugnummer krijgt”, 

zegt Lindenhovius. Al heeft hij stille hoop dat er 

een einde komt aan alle sores.  “Ik ben aan mijn 

dertiende seizoen bezig. Wellicht dat hierdoor de 

vloek van rugnummer 13 wordt opgeheven…”

NAAM: GERBEN MOOIBROEK
Periode met rugnummer 13: 
2008 tot en met 2011

Mooibroek: “Toen ik bij het eerste elftal kwam, werd 

bekend dat iedereen een vast nummer zou krijgen. Ik 

had in de voorbereiding al wel eens met rugnummer 

13 gespeeld en zei tegen Apollo: ‘doe mij dat nummer 

maar’. Ik ben niet bijgelovig, al ken ik de verhalen over 

het ongeluksgetal en vrijdag de dertiende. Maar in de 

voorbereiding beviel het nummer mij prima. Dus waarom 

in de competitie dan niet? Ik kan me weinig momenten 

herinneren met nummer 13, maar één moment vergeet 

ik nooit weer. Tegen Sportclub Teuge kwam ik in de 58e 

minuut in het veld bij een stand van 1-1. In een half uur tijd  

scoorde ik vier maal. Ik wist niet wat me overkwam. In dat 

seizoen promoveerden we naar de tweede klasse. Maar ik 

was helaas ook vaak geblesseerd. Langdurige blessures 

waren het nooit. Een keer een kniebandje verrekt, lies- en 

rugklachten, of blessures aan de kuitjes of enkel. Maar ik 

werd wel gek van al die kleine dingen. Ik heb weinig sei-

zoenen meegemaakt waarin ik een heel jaar fit was.”

NAAM: NICK ENDEMAN
Periode met rugnummer 13: 
2011/2012

Endeman: “In een mailtje las ik dat ik rugnum-

mer 13 zou krijgen. In eerste instantie moest 

ik daar wel om lachen, vooral omdat ik het 

simpelweg een ‘lelijk’ nummer vind. Echt bijge-

lovig ben ik niet. Maar met rugnummer 13 heb 

ik in totaal een halve wedstrijd gespeeld. Hierna ben ik snel geblesseerd geraakt, 

dus mooie momenten heb ik in dit shirt niet beleefd. Ik bleek Osgood-Schlatter 

te hebben, een knieziekte. Daar kun je last van krijgen als je in de groei zit. Ik heb 

hier in de C’tjes ook last van gehad. Toen was ik er na een jaartje vanaf. Normaal 

gesproken is het dan over, maar bij mij speelde de blessure opnieuw op toen ik in 

het eerste zat.” 

NAAM: GERBEN LEEMHUIS
Periode met rugnummer 13: 2012/2013

Leemhuis: “Tijdens de bespreking voor de wedstrijd tegen 

Heracles Almelo kreeg ik te horen dat ik met rugnum-

mer 13 zou spelen. Hoe ik daar op reageerde? Ik was 

vooral blij dat ik die wedstrijd mee mocht doen! Na de 

wedstrijd had ik het erover met Nick, die het shirt voor 

mij had gedragen. Toen hebben we nog wel even gedold 

en gezegd dat het nummer ongeluk zou brengen. Niet 

wetende dat het toen al mis was met mij… Ik bleek in die 

wedstrijd mijn meniscus te hebben gescheurd. Het gekke 

is dat ik daar niks van heb gemerkt; ik kwam daar pas 

later achter. Wel moest ik worden geopereerd. Toch heb 

ik ook mooie herinneringen aan dat duel. Ten eerste was 

het mooi om tegen een profclub te debuteren. Ook blijft 

deze wedstrijd in mijn geheugen gegrift, omdat dit de  

laatste wedstrijd was waarbij mijn opa mij heeft zien voet-

ballen. Hij was ontzettend trots dat zijn kleinzoon debu-

teerde in het eerste. In de winterstop heb ik nog wat wed-

strijden meegedaan bij het eerste en tweede - ook met dit 

nummer - maar achteraf bleek ik nog steeds geblesseerd. 

De scheur zat er na de operatie nog. Je kunt dus wel  

zeggen dat ik altijd geblesseerd ben geweest in de  

periode dat ik het shirt met nummer 13 droeg.” 

“In eerste 
instantie 
moest ik 

er wel om 
lachen”
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TOPTOERNOOI
Het eerste lustrum van het Hugo 

Venebrugge Toernooi is net als  

de voorgaande vier edities een vol-

treffer geworden. Het prestigieuze 

E1-toernooi begon voor de 150 

voetbaltalenten met het oplaten 

van de ballonnen en een gedenk-

waardig eerbetoon aan Hugo 

Venebrugge. De randvoorwaarden 

en het goede doel zijn tijdens 

dit sportieve evenement prima 

geregeld, zodat teams er graag 

bij willen zijn.

Hugo 
Venebrugge
Toernooi

14 | presentatiegids

Door Koos Hallink



“Deelnemers kijken al maanden reikhalzend uit naar de eerste
zaterdag in juni”



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

grensverleggend
in metaal-recycling

de sterke verwerker

riwald recycling  |  buitenhaven oostzijde 2   |  almelo  |  0546  – 63 23 23  |  www.riwald.nl  |  info@riwald.nl



Abnormaal 
Het seizoen begint met tropische temperatu-
ren (35+) en gaat over in een hele lange winter 
met in maart extreem lage gevoelstempera-
turen, waardoor de E- en F-pupillen zelfs het 
advies krijgen om niet te voetballen.

Bijzonder 
Den Ham A1 wint haar tweede competitie-
wedstrijd met 14-0 bij AVC Heracles. C1 
wordt met maar liefst 64 punten kampioen. 
De finale van het Hammer Buurtvoetbal is qua 
teams en winnaar een kopie van 2012.

Curieus 
Vier Hammer teams spelen op zaterdag 25 
mei een ‘finale’, helaas zonder succes. Het 
kampioenschap gaat aan de neus van E5 
voorbij en D1, A1, en het 3e verliezen hun 
promotiewedstrijd. 

Dribbelaar
De linksbacks in de regio’s kunnen voorlopig 
weer rustig slapen. De ‘Tovenaar van de 
Beerzerhaar’ hangt na drie onnavolgbare jaren 
zijn voetbalschoenen (tijdelijk?) aan de wilgen.

Energie(k)
Den Ham geniet regionale en landelijke 
bekendheid vanwege haar duurzame energie-
beleid. De voetbalclub wordt zelfs tot ‘groen-
ste sportvereniging van Nederland’ verkozen. 

Familiedag
De jaarlijkse afsluiter verdient een grote 
pluim. Het weer en de stemming zijn top. De 
F-pupillen verslaan hun idolen en de barbecue 
valt goed in de smaak met de BBQ-chef.

Geldkraan
De gemeente is aan het bezuinigen. Ondanks 
de enorme groeispurt van de club komt er 
voorlopig geen extra speelveld. Dus: volle 
velden en lange zaterdagen op de Rohorst. 
Wedstrijden kunnen voortaan zelfs door de 
week worden ingepland. 

Heracles
De Almelose club komt op 16 juli voor de 40e 
keer in Den Ham. Na 39 afleveringen van Den 
Ham-Heracles speelt de club haar jubileumwed-
strijd op ‘vertrouwde bodem’ tegen FC Emmen.

Inspanning
Er is meer dan voetbal. De spelers van het 
vlaggenschip laten niet alleen hun voetbal-
benen spreken, maar ‘spinnen’ op Hemel-
vaartsdag voor het goede doel: Alpe d’Huzes. 

Jeugd
De verjonging bij Den Ham 1 is met succes 
doorgevoerd. De 17-jarige Louis Vijfhuizen 
scoort het 1.500-ste competitiedoelpunt. 
Daarnaast geeft de prachtige derde plek op 
het sterk bezette Beltona-eindtoernooi in 
Enschede sportieve hoop voor de toekomst. 

Koeman
Een gouden aanbieding van Samsen Night 
Groep B.V. De trainingsclinic met Feyenoord-
trainer Ronald Koeman is voor de pupillen  
een hoogtepunt in de maand mei. 

Lustrum
Het prestigieuze Hugo Venebrugge Toernooi 
beleeft haar vijfde editie. Dit evenement levert 
mede dankzij een sponsorloop € 4.000 op 
voor stichting Kans voor een Kind.

Mennegat
De ‘Entert(r)ainer’ kan terugkijken op drie 
mooie jaren. De teambuilder pur sang maakt
van de laagvlieger in de derde klasse weer 
een stabiele tweedeklasser.

Negenhonderd 
De vereniging heeft nog steeds een  
enorme aantrekkingskracht. Het ledental  
blijft ongekend stijgen. De grens van negen- 
honderd is in zicht. Omgerekend is maar  
liefst 15% van de Hammer bevolking lid.

Promotie
Den Ham D1 wordt weer met groot machts-
vertoon kampioen. De beslissingswedstrijd 
levert echter weer een kater op. Maar met 
117 punten en 269 gescoorde doelpunten in 
twee seizoenen heeft de KNVB het ‘Dream 
Team’ alsnog in de eerste klasse ingedeeld.

Onderscheiding
Bestuursleden met een gouden hart en een 
tomeloze inzet. Voorzitter Joop Kleinnijenhuis 
en Roelof Nijzink krijgen op de algemene 
ledenvergadering de gouden KNVB-speld.

Quiz 
Eind maart wordt een heuse voetbalquiz
voor koppels in het clubhuis gehouden. 
Met pittige vragen worden de kenners  
aan de tand gevoeld. De trotse winnaars,  
Ron Hemmink en Jan Willems, vergaren  
eeuwige roem.

Respect 
Na Almere is ‘respect’ het modewoord. 
Op sommige momenten is ook bij de blauw-

witters dit woord in geen velden of wegen te 
bekennen. Hopelijk leveren de thema-avonden 
een positieve bijdrage aan de voetbalbeleving. 

Sponsoravond
Leerzaam en hilarisch. De jaarlijkse avond 
voor de geldschieters is een voltreffer. 
Scheidsrechter Bas Nijhuis en assistent-
scheidsrechter Coen Drost schotelen
de aanwezigen een humoristische 
en educatieve avond voor.

Twente 
Den Ham bouwt geleidelijk aan een mooie band
op met de vrouwen uit Enschede. Misschien 
is dit het begin van een nieuwe traditie.      

Uitstekend 
Den Ham 1 scoort goed op vreemde 
bodem. Bij AVW ’66, DZC ’68, Enter Vooruit, 
Nieuwleusen, OZC en Bergentheim worden 
prima uitoverwinningen behaald.

Vrouwen 
Dames- en meideninvasie op de Rohorst. 
Menigeen weet het ‘centrum van Den Ham’ 
te vinden. De ‘ladies van Seine’ worden zelfs 
weer kampioen en zien ook MD en MB de 
titel pakken.

Wethouder 
De nieuwe kleedkamers worden geopend 
door de gemeentelijke vertegenwoordiger 
Hidde Visser, die met een bal een deur in 
trapt. De ‘schadevergoeding’ laat helaas 
nog even op zich wachten.

X-benen 
Het succes van Den Ham 8 is van korte duur. 
Het team speelt uitmuntend in de derby tegen 
het 7e maar geeft twee weken later niet thuis 
bij HHC 14 en verliest met: 16-1!

YES! 
De Dennis Demmers Voetbalmania is voor 
jong en oud een megafestijn. Ouders hebben 
in de meivakantie voordelige ‘oppas’ en hun 
pupillen kunnen twee dagen genieten van een 
geweldig voetbalfeest. Het is weer ‘FED-COOL’! 

Zonnig 
Met jeugdig elan, een brede gezonde basis
en enthousiaste vrijwilligers kan vv Den Ham 
de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. 

MET DE TGV 
VAN A NAAR Z
Het seizoen 12/13 in sneltreinvaart

Door Koos Hallink



WAT IS JOUW STATUS
ALS VOETBALLER?
“Tijdens mijn studentenperiode in Groningen heb

ik wekelijks zaalvoetbal gespeeld. Op basis daar-

van heb ik in de zomer van 2009 besloten me aan 

te melden als speler bij Den Ham. Na drie wed-

strijden in het 9e ben ik overgestapt naar het 6e.

Bij mijn debuut scoorde ik zelfs direct. Helaas 

was het veldvoetbal niet voor mij weggelegd, 

dus ben ik na welgeteld één seizoen gestopt.”

 

WAAROM BEN JE SCHEIDS-
RECHTER GEWORDEN,  
WAT WAS DE DRIJFVEER?
“In de loop van dat eerste jaar kwam het verzoek 

van het bestuur om vanuit elk elftal iemand op te 

geven voor de scheidsrechtercursus. Ik besloot 

die overstap te maken, want ik wilde wel graag bij 

de club blijven.”

WAT IS ER LEUK  
AAN HET FLUITEN?
“Het is elke keer weer een uitdaging om de 

wedstrijd tot een goed einde te brengen. 

Elke wedstrijd is anders en ik probeer telkens 

zoveel mogelijk te laten voetballen.”

HEBBEN SPELERS WEL DE JUISTE 
KENNIS VAN DE SPELREGELS?
“Dat is moeilijk in te schatten. Als de centrale 

man een beslissing neemt, heb je dat te accep-

teren, of hij het nu goed heeft of niet. Hij is ook 

gewoon een mens die wel eens een fout maakt. 

Toch is specifieke kennis van spelregels wel 

van belang. Voordat ik aan de cursus begon, 

dacht ik dat ik ook veel wist, maar tijdens de 

opleiding kwam ik er achter dat dingen vaak toch 

net iets anders liggen. Veel van wat bijvoorbeeld 

voetbalcommentatoren zeggen, wordt klakkeloos 

overgenomen. Zo denkt menigeen dat een tackle 

met de intentie om de bal te spelen toegestaan is. 

Dit staat echter nergens in de spelregels en een 

scheidsrechter zal hier dus ook nooit op beoor-

delen. Toch hoor ik geregeld tv-verslaggevers 

tackles goed praten, ‘omdat de speler de intentie 

had om voor de bal te gaan’. In het amateurvoet-

bal kan dat op het veld tot wederzijdse irritaties 

leiden.” 

HEB JIJ AL RISICO-
WEDSTRIJDEN GEHAD?
“Ik denk niet zo zeer in risicowedstrijden.  

Mijn ervaring is dat elke wedstrijd uit de hand 

kan lopen. Ik vind het wel belangrijk, vooral 

in de jeugd, dat spelers sportief blijven tegen 

elkaar.” 

 

HEB JIJ DE OPLOSSING VOOR 
HET NIET UIT DE HAND LATEN 
LOPEN VAN WEDSTRIJDEN?
“Als een wedstrijd uit de hand loopt, moet 

je dat als eerste bij jezelf zoeken. Voor een 

scheidsrechter is het daarom belangrijk om 

eerlijk en duidelijk te fluiten. Dat betekent dui-

delijk aangeven wat wel en niet kan. Wanneer 

een duel grimmiger wordt, dan probeer ik er 

voor te zorgen dat ik alles nog beter kan zien 

en laat ik minder toe.”

WELK NIVEAU WIL JE BEREIKEN 
ALS SCHEIDSRECHTER?
“Ik heb nog geen plannen om hogerop te 

gaan. Misschien dat ik op termijn ooit nog wel 

eens voor de KNVB ga fluiten, maar voorlopig 

blijf ik lekker op de Rohorst.”

Clubscheidsrechter Gijsbert Meuleman gaat ogenschijnlijk flui-
tend door het leven. Deze 24-jarige bewoner van de Vosseboerweg 
studeert af in de masteropleiding accountancy, begint te werken 
bij Vrieling Advies in Hardenberg en speelt onnavolgbaar piano, 
orgel en gitaar. Vanaf zijn veertiende (!) bespeelt hij het orgel in de 
hervormde kerk. Een interview met deze goedlachse blauwwitter, 
die zelf al snel in de gaten had dat hij niet door de voetbalscouts 
zou zijn opgevallen.

Scheidsrechter 
Gijsbert Meuleman

Muzikale
fluitist
“Het is elke keer 

weer een uitdaging 

om de wedstrijd tot 

een goed einde

 te brengen”

Door Koos Hallink



Respect is het toverwoord van het seizoen 12/13. Het draait vanaf begin december alleen maar  
om eerbied en ontzag. Almere is een ambitieuze groeistad maar komt op een verschrikkelijke 
manier in het nieuws: een historisch dieptepunt in de geschiedenis van het (Nederlandse) voetbal. 
Dit nooit weer. 

We zij nu op allerlei manieren bezig om 

positief te denken en te doen en vooral om 

herhaling te voorkomen. Maar weten we 

wel wat respect inhoudt? Zo lang we het 

veld nog opkomen en onze tegenstander en 

de (assistent-) scheidsrechter als een num-

mer zien, dan slaan we de plank volledig 

mis. De knop moet om. Er zal een cultuur-

verandering moeten komen. Geen mooie 

woorden maar mooie daden. Behandel je 

opponent en de arbitrage zoals jezelf ook 

behandeld wilt worden. Zie elkaar als mens 

en gedraag je daar ook naar. Normen en 

waarden komen weer om de hoek kijken. 

Maar de hamvraag is: welke norm hanteer 

jij en hoeveel waarde hecht je hieraan? Een 

vloek mist ieder doel, met grof taalgebruik 

scoor je niet en met ontoelaatbaar gedrag 

zet jij jezelf, je team en de gehele club 

buitenspel. ‘Doe ‘effe’ normaal’! Toch laat 

menigeen nog steeds zien dat 2/12 helaas 

geen incident is. Bijna wekelijks is er de 

afgelopen periode nog trammelant op en 

rondom de velden. Ach ja, en dan speelt 

Alphense Boys voor promotie en dan eindigt 

het in een veldslag en ... degradatie: stelletje 

amateurs! Helaas, het kan nog gekker: In 

Brazilië verandert eind juni een voetbalduel in 

een moordpartij. Een jaar voor het WK is dit 

toch zeker een ‘mooie’ aftrap! Het negatieve 

gedrag zit blijkbaar heel diep geworteld. We 

focussen ons te veel op het resultaat en ver-

onderstellen dat het doel de middelen heiligt. 

We zullen anders moeten gaan denken en 

handelen. Meer discipline en verantwoorde-

lijkheid, toleranter worden en sneller dingen 

accepteren. Het draait toch om sportiviteit 

en we voetballen toch voor ons plezier. 
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De kleedkamer netjes achterlaten na een trai-

ning of wedstrijd. Rustig blijven wanneer een 

speler van een ander team in jouw ogen een 

fout heeft gemaakt. In de kantine de flesjes 

en ander afval opruimen op het moment dat 

je weg gaat. Een verkeerde beslissing van de 

scheidsrechter accepteren in plaats van tegen 

hem tekeer gaan. Mondje dicht langs de lijn en 

de jeugd vooral positief stimuleren. Zomaar een 

aantal voorbeelden van gewenst gedrag op en 

rond de voetbalvelden van vv Den Ham. Helaas 

is gebleken dat het bovenstaande nog niet voor 

iedereen zo normaal is als het zou moeten zijn. 

En daar willen we als groenste voetbalvereniging 

van Nederland wel graag aan werken. Samen 

vormen wij vv Den Ham en met z’n allen heb-

ben wij de verantwoordelijkheid ons te houden 

aan afspraken die nodig zijn om van voetbal een 

groot feest te maken. Want dat willen we toch, 

genieten van voetbal en alles er omheen. 

Bestuur vv Den Ham

De rest van de spelregels van vv Den Ham vindt 

u op www.vvdenham.nl

Samen zorgen voor 
respect & plezier 

Door Koos Hallink



Vrouwen 
als echte leider

De vrouweninvasie op de Rohorst brengt op meerdere 
fronten veranderingen met zich teweeg. Zo zien we in de 
begeleiding van de teams steeds meer dames die het heft 

in handen nemen. Dat is logisch, want ze zijn geboren 
leiders. Drie dames geven hierbij kort hun visie en 

ervaringen als ‘heerseres’ langs de lijn.

Antoinette Grondman
“Toen ik in Dames 2 voetbalde heb ik een ongeluk gehad. Ik wilde daarna graag bij de voetbal betrokken 

blijven en werd leidster van dat team. Lianne Reimink vroeg of ik ook wilde helpen bij E8. Ik hoor vaak 

van ouders dat ik lief ben voor de kinderen. Elk kind moet een compliment krijgen na de wedstrijd en ze 

mogen niet met een rotgevoel naar huis gaan. Plezier staat bij mij voorop. Mannelijke leiders kijken toch 

meer naar techniek, denk ik. Vrouwelijke leidsters zijn zachter, liever en socialer. De opstelling en tactiek 

laat ik aan Lianne en Tom Binnenmars over. Ik ben er voor het randgebeuren en zorg ervoor dat de  

kinderen niet huilend in het veld staan. Ik knuffel ze even en maak een praatje.”

Hellen Bonte
“Dat ik leidster ben geworden, is eigenlijk uit nood geboren. Anita Hekman heeft mij gevraagd om  

samen met haar MD te begeleiden. Onze dochters Maud en Fleur voetbalden samen. Ook heb ik F8, 

het team van onze dochter Noor, getraind. Ik denk dat een vrouw meer oog heeft voor de sociale  

aspecten binnen een team. Een man heeft minder oog voor het randgebeuren en is vaak veel korter door 

de bocht. Een kind is niet alleen voetballer, maar heeft ook een woordje of een knuffel nodig. Ik wil graag 

mijn enthousiasme overbrengen op de meiden. Ik denk dat het goed is voor een meisjesteam om een 

vrouwelijke leider te hebben. Het is een must om af en toe de kleedkamer in te lopen om te zien wat er 

speelt. Ik ben lekker fanatiek. Ik probeer voor iedere speelster een positief woord te hebben.”

Kim Endeman
“Vijf jaar geleden ben ik gevraagd door Marianka van den Hoeven en Irene Enoch om hen te helpen met 

het trainen en begeleiden.  Kinderen voelen zich op hun gemak bij mij. Het verschil tussen mannen en 

vrouwen als trainer is denk ik dat vrouwen liever en socialer zijn. De jongens die ik nu begeleid, hebben 

het wel nodig om iets harder aangepakt te worden omdat ze heel fanatiek zijn. Ik ren nu minder snel met 

mijn waterzak het veld in. Mannelijke begeleiders zijn harder en korter van stof. Ik zou nooit een team 

met alleen maar meisjes willen leiden. Jongensvoetbal is meer mijn ‘ding’. Het is feller, ook onderling. 

Voor meisjes ben ik misschien iets te hard door mijn fanatisme. Ik ben heel fanatiek en coach de hele 

wedstrijd door. Ik geef wel geregeld complimenten, maar kan ook uitbranders geven.”

“Elk kind krijgt een 

compliment na de wedstrijd.

Ze mogen niet met een

rotgevoel naar huis.”

Door Karin Kolkman



Dennis Demmers
Voetbalmania
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MEGA VOETBAL-
FESTIJN
Eenmaal in de twee jaar in de mei-

vakantie is vv Den Ham geheel in de ban 

van Dennis Demmers Voetbalmania. 

Ruim 180 jeugdspelers hebben zich in 

de 2013-editie weer volledig kunnen uit-

leven op sportpark de Rohorst. Van de 

prachtige opening tot de grande finale 

is het een groot voetbalfeest voor jong 

en oud. Het speciale ‘DDV-tenue’ blijft 

zeker tot mei 2015 een blikvanger in 

het brinkdorp.

Door Koos Hallink



Kampioen!

C2 Het team van Gerben Mooibroek, Eddie Beumer en Willem Jansen is ongeslagen kampioen geworden!

Tijd voor feest

C1 In twintig wedstrijden is het magische aantal van zestig 

punten behaald en vorstelijke doelcijfers: 121 voor en 17 

tegen. Pomotie naar de eerste klasse is een feit!   

Kampioenenbal. De club kon afgelopen voetbaljaar 
maar liefst negen teams huldigen. In de najaarscom-
petitie pakten MD1, D4 en C2 de schaal. MB1, C4 en E4 
waren in het voorjaar oppermachtig. In hun gehele 
competitie eindigden VR1, C1 en D1 overtuigend als 
nummer 1. Den Ham C1 werd zelfs ongeslagen kam-
pioen en D1 en VR1 grepen de titel voor het tweede 
opeenvolgende jaar.

E4 Den Ham E4 heeft de voorjaarstitel binnen-gehaald! De helden werden op de platte wagen door Den Ham rondgereden. D1 Met een eclatante 5-1 zege op concurrent 

Hellendoorn heeft Den Ham D1 het kampioenschap

in de tweede klasse behaald.

Door Koos Hallink



MB In speciale kampioenstenues werd de feestende 

massa rondgereden door het brinkdorp. De meiden hebben 

er een vreugdevolle dag van gemaakt.   

MD De dolenthousiaste meiden van MD1 konden op 
25 januari, als eerste kampioen in 2013, de kampioens-
medailles in ontvangst nemen!

D4 Den Ham D4 heeft op grootse wijze de najaarstitel 

gepakt. Het team won de kampioenswedstrijd met maar 

liefst 13-0 van de Zweef.

Dames 1 Het is de dames van Den Ham weer gelukt! 
Gefeliciteerd met de promotie naar de tweede klasse! 
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C4 Een zeer overtuigend kampioenselftal. Het team
van Bergsma en Wermink behaalde in tien wedstrijden 
de maximale score van dertig punten!



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. In dit magazine 
lichten we één van de sponsoren uit: 
Auke Koops van ‘t Jagt

Met ster geselecteerd...

Koops van ’t Jagt
Een netwerker pur sang

Auke (links) met Jan Dasselaar, oud-voorzitter  
van DOS ‘37 en oprichter van Dasko

De 66-jarige Koops van ’t Jagt heeft nooit 
gevoetbald en is geen groot voetbalkenner. 
Wel is hij al jaren geboeid door deze giganti-
sche mooie teamsport. Uiteindelijk waardeert 
hij vooral de sfeer en ontspanning. De Rohorst 
ziet hij als een maatschappelijk trefpunt, het 
kent geen vergelijk; mensen van alle niveaus 
lopen dwars door elkaar. Heel veel vrijwilligers-
werk, veel kruisverbanden; hij vindt het 
geweldig zich daar ook voor in te zetten. 
Gekscherend: “Het heeft een enorm rende-
ment ten opzichte van de tijd dat ik er in  
investeer”, oftewel het opent ook weer  
deuren. Deze clubgeest en verbondenheid  
zijn voor hem belangrijker dan het voetballen 
in de hoogste klasse.
Auke heeft een 32 jarige loopbaan in de 
vleessector achter zich. Hij werkte 23 jaar 
bij Coveco, wat later in het bekende VION 
is opgegaan. Hij heeft daar hele inkoop- en 
kwaliteitstrajecten opgezet. Daarna tien jaar de 
Jansen Groep, een familiebedrijf waar hij alge-
meen directeur is geweest, vooral verantwoor-

delijk voor strategie en financiën. In 1998 heeft 
hij voor de familie het bedrijf kunnen verkopen 
aan Zwanenberg uit Almelo. Na een paar jaar 
namens het CDA in de raad van de voormalige 
gemeente Den Ham te hebben gezeten, stelde 
Auke zich in 2000 beschikbaar als wethouder 
in de kersverse gemeente Twenterand. Een 
fusie tussen twee gemeentes met een scala 
van nieuwe regelingen en verschillende syste-
men die geïntegreerd moesten worden. Koops 
van ’t Jagt had de portefeuilles Financien, 
Projectontwikkeling en Gezondheidszorg.  
Ook het Grondbedrijf had hij onder zijn hoede. 
Een boeiende tijd, die hem - door het snijvlak 
van disciplines – de mogelijkheid gaf een  
bijdrage te leveren aan het helpen opbouwen 
van bedrijven en het ontwikkelen van gezond-
heidscentra in Westerhaar, Vriezenveen en 
Den Ham. Na twee ambtstermijnen stopte hij 
als wethouder. Sinds die tijd houdt de sympa-
thieke bewoner van de Heemsteres zich bezig 
met advieswerk en een aantal commissariaten 
bij ondermeer Cogas, Dasko en DOC Kaas, op 

- hoe kan het ook anders - financieel en strate-
gisch terrein. Ook vindt hij voldoening  
in vrijwillig individueel advieswerk bij schuld-
saneringen op zowel zakelijk als privégebied. 
Daarnaast beheert hij Jabat, de beheersmaat-
schappij van de familie Jansen. Jabat is één 
van de vijftien Starselectsponsors. Zelf doet 
hij zakelijke beleggingen via zijn bedrijf Covab. 
Het mag duidelijk zijn; Koops van ’t Jagt is 
een druk bezet man, die veel te weinig vrije tijd 
overhoudt voor zijn grote hobby: de jacht.  
Als echte bourgondiër maakt hij wel tijd voor 
een goed glas wijn en hij vindt het nog mooier 
om die momenten met anderen te delen.  
Niet voor niets is hij - naast sponsor - de grote 
animator van de jaarlijkse Starselect-avond, 
waar hij de leden telkens weer verrast met de 
meest bijzondere patés en kaassoorten.  
Ondertussen haast hij zich te zeggen dat hij 
zich gelukkig mag prijzen met een zeer zelf-
standige vrouw en twee fantastische dochters 
van 40 en 37. Al peinzend besluit hij met  
“Ik ben een gezegend mens”.

Door Erwin Lette



Het wonder van Zetten
Den Ham start de competitie voortvarend en lijkt 
fluitend op weg naar de titel. De motor begint 
echter plotseling te haperen en buurman 
Daarlerveen(!) wordt kampioen. Gelukkig is er 
nog de herkansing middels de nacompetitie. 
Een halve competitie tegen HTC, Excelsior Z. 
en SSSE. De beslissende wedstrijd dertig jaar 
geleden herinneren de ouderen onder ons als 
‘Het wonder van Zetten’. We schrijven zater-
dag 4 juni 1983. Den Ham 1 speelt voor pro-
motie naar de derde klasse tegen Excelsior Z. 
De Hammenaren hebben een positief resultaat 
nodig om te promoveren. Het begin van de 
wedstrijd is dramatisch. Na een kwartier is het 
1-0 voor de thuisploeg en een trede hoger lijkt 
ineens heel ver weg. Ruim een uur lang blijft 
dit negatieve gevoel rondhangen bij de vele 
honderden blauwwitters. Maar dan gebeurt het 
toch. Een mirakel, anders kunnen we het niet 
omschrijven. Tien minuten voor tijd gloort er 
weer hoop. De gelijkmaker. Gert ter Horst  
is de gevierde man. Vijf minuten later is heel 
Den Ham in extase. Leo Soepenberg scoort 

de winnende treffer: 1-2! Uitzinnige vreugde, 
de promotie is een feit. Den Ham naar de 
derde klasse. Het wonder van Zetten is 
geschied. 

Kunststukje in Ommen
In het seizoen ‘91-’92 wordt Den Ham weer 
op de kaart gezet. Het speelt inmiddels weer in 
de 4e klasse en snakt naar een klasse hoger. 
In de reguliere competitie is DES uit Nijverdal 
veruit de beste. Met de ongekende klasse van 
routinier Dick Bergman kunnen de roodzwar-
ten het gehele seizoen domineren  
en in een koninklijke zetel de titel opeisen.  
Den Ham komt dan wel op het tweede 
plan, maar weet het toetje te bereiken. Via 
Voorwaarts Vr. en Juliana ‘32 wordt de finale 
bereikt. Die is tegen WZC uit Wapenveld. 
Dreigend onweer gooit in eerste instantie roet 
in het eten. Twee etmalen later staan beide 
teams weer op de Rotbrink in Ommen.  
Maar liefst 1.600 toeschouwers willen niets 
missen van deze grande finale. De ploegen zijn 
aan elkaar gewaagd en geven 

elkaar geen strobreed toe. In een zenuw-
slopende partij lijkt het op een verlenging uit te 
draaien. Maar dan gebeurt het toch weer.  
In blessuretijd scoort Den Ham. Een corner 
van Jan Dubbink wordt door Harry Kunst met 
een snoekduik tegen de touwen gekopt.  
Het ‘Kunststukje’ is voltooid. Promotie naar  
de derde klasse! 

Naar de eerste klasse
Na het 50-jarig jubileum in 1996 begint Den 
Ham zeer verwachtingsvol aan het seizoen. 
De formatie is net ‘automatisch gepromoveerd’ 
naar de tweede klasse en in de seizoens-
opener wordt Heracles verrassend op 2-2 
gehouden. Het team begint aan een heerlijke 
strijd met buurtgenoot DOS ’37. In de zeer pit-
tige onderlinge duels trekken de Vriezenveners 
aan het langste eind. Daar zij echter punten 
morsen tegen de mindere ploegen kan Den 
Ham bijblijven en zelfs in de eindfase de lakens 
uitdelen. Op de voorlaatste speeldag kan de 
ploeg een prima seizoen bekronen met de 
titel. SVVN komt op bezoek en wil het feestje 
uitstellen. Echter Den Ham is in de eerste helft 
de bovenliggende partij. De individuele klasse 
van Jerry van Dijk zorgt voor een bevrijdende 
voorsprong. De tweede helft lijkt uren te duren. 
Ruim 1.000 toeschouwers houden hun adem 
in. SVVN is veel sterker... maar weet gelukkig 
niet te scoren. Den Ham wint met 1-0 en is 
echt KAMPIOEN! Na 21 jaar eindelijk weer een 
titel en tevens een haast onwaarschijnlijke pro-
motie naar de eerste klasse. 

In de tachtiger- en negentigerjaren van de twintigste eeuw 
kan Den Ham een drietal memorabele seizoenen noteren. 
We gaan eerst exact drie decennia terug. Zeer gedenkwaardig
en natuurlijk historisch.

Glorieperiode
Den Ham 1

“Na 21 jaar eindelijk
 weer een titel en 
 tevens een haast
 onwaarschijnlijke
 promotie naar
 de eerste klasse!”

Blijdschap na de beslissingswedstrijd tegen WZC  
(promotie ‘92). Trainer Oolbekkink valt keeper Mondeel  
in de armen. André Hemmink knuffelt mee. Op de  
voorgrond Johan Braakman en supporter Erik Schaap, 
rechts is Geert Heikens herkenbaar.
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Door Koos Hallink



Jonge 
   spelers

met grote plannen!

Denni
s Kolk

man

Erwin Donke
r

Louis Vijfhuizen
Melvin
Hallink

“Een nieuw 

seizoen met

nieuwe begeleiding. 

We hebben 

er zin in!”



Ze zijn nog piepjong, maar vol ambitie. Erwin Donker (21),  
Melvin Hallink (19), Dennis Kolkman (19) en Louis Vijfhuizen (17) 

maken sinds afgelopen seizoen deel uit van de hoofdmacht  
van vv Den Ham. Over aanpassingsproblemen, voetbal-

humor  én hun plannen voor komend seizoen.

Op de fiets komen ze alle vier naar de Rohorst voor het 
interview: Erwin Donker, Melvin Hallink, Dennis Kolkman 
en Louis Vijfhuizen. Ze zijn niet anders gewend. Niet lang 
geleden mocht op Erwin na nog geen van hen in een auto 
rijden. De vier behoren tot de jongste spelers in de eerste 
selectie van Jeroen Niks. Op het sportpark blikken ze terug 
op hun debuutjaar in het eerste en kijken ze vooruit naar 
komend seizoen. 

Melvin, Louis en Dennis hebben er één heel seizoen opzit-
ten in het eerste, Erwin een half jaar. “Ik heb een goed jaar 
achter de rug, ik heb alle competitiewedstrijden gespeeld”, 
trapt linksback Melvin af. “Aan het einde van het seizoen 
ervoor had ik al een paar keer meegetraind. Nadat Jacinto 
van Muijen vertrok, kwam er links achterin een plek vrij.” 
Hoewel hij bijna geruisloos een plek in het elftal veroverde, 
zegt hij dat de aanpassing niet gemakkelijk was. “Het 
tempo ligt hoger dan in de jeugd en ook fysiek is het spelen 
bij de senioren zwaarder. De eerste weken was het echt 
een kwestie van aanpoten. In het begin was ik aan het 
einde van een wedstrijd ook vaak moe.” Louis beaamt dat 
het spelen in het eerste heel anders is dan voetballen in de 
jeugd. “Vooral fysiek gezien. Opeens speelde ik tegen lui 
van dertig jaar. Ook tijdens trainingen merkte ik het verschil. 
Het maakt nog wel wat uit of je tegen iemand speelt die 
een kop kleiner dan jou is of tegen Gert Nijmeijer.” Als mid-
denvelder komt hij bovendien veel in duel. “Als je een bal 
wilt aannemen, heb je op dit niveau direct een man in je 
rug.” Daar moest ook Dennis – eveneens middenvelder – 
aan wennen. “In A1 kon ik vaak meteen opendraaien als ik 
de bal kreeg. Vervolgens kwam je dan alsnog in duel, maar 
dan wist je vooraf al dat je dat zou winnen. In het eerste 
heb je altijd een tegenstander in je rug. De eerste helft van 
afgelopen seizoen heb ik me dan ook echt aan moeten 
passen aan het niveau. Ik ging van de tweede klasse voor 
A-junioren naar de tweede klasse voor eerste elftallen. Dat 
is een hele stap.” 

Daar waar de drie tieners direct de stap van de jeugd naar 
het eerste zetten, maakte rechtsback Erwin een tussenstop 
bij het tweede. “Met concurrenten als Justen Kamphuis, 
Gerard Kottier en Alex Bosch was het logisch dat ik eerst 
in het tweede terechtkwam. Maar doordat ik anderhalf jaar 
in het tweede heb gespeeld, was de stap naar het eerste 
wel kleiner. In het tweede heb ik veel geleerd, bijvoorbeeld 
van iets oudere spelers zoals Rogier Kolkman.” Melvin 
haakt in: “Bij de senioren word je tactisch sterker. Je leert 
bijvoorbeeld je directe tegenstander over te geven aan 
een medespeler, bij positiewisselingen van de tegenpartij.” 
Ook bij balbezit worden andere kwaliteiten gevraagd. “Het 
baltempo ligt veel hoger dan ik gewend was. Ook word ik 
steeds beter in het opkomen langs de lijn”, stelt Erwin. 

De ontwikkeling die de vier hebben doorgemaakt,  
verbaast soms ook henzelf. “Ik ben het meest verrast door 

de ontwikkeling van Dennis”, zegt Melvin. “Het eerste halve 
jaar stond hij er vaak naast. Toen hij basisspeler werd, 
kwam hij zelfs ballen ophalen van achteruit.” Dennis kijkt 
op zijn beurt met respect naar collega-middenvelder Louis. 
“Ik had wel door dat ie bij B1 dé man was, hij was een 
beetje laconiek. Maar uiteindelijk heeft hij zeven doelpunten 
gemaakt. Knap voor een junior van zeventien jaar.” Zelf 
noemt Louis linkervleugelverdediger Melvin als de verras-
sing binnen de ploeg. “Ik kende hem nog niet als voetbal-
ler. Melvin heeft in het eerste jaar alles gespeeld en was 
heel constant. Hij gaf geen domme penalty’s weg en deed 
gewoon zijn ding.” Erwin is het daar mee eens. “Al had ik 
die ontwikkeling van Melvin wel verwacht. Zelf ben ik ook 
onder de indruk van Louis. Hij blijft altijd heel rustig aan de 
bal.”

Als nieuwelingen worden ze af en toe ‘getest’ door de 
oudere spelers in de selectie. “Henri Nieuwenhuis en Tim 
Nijzink maakten ons als jongeren wel eens belachelijk”, 
lacht Louis. Dennis: “Dan zei Henri tijdens het uitgaan bij-
voorbeeld: weet je moeder hier wel van? En trainer Henk 
Mennegat zei soms dat Louis zijn oortjes maar even dicht 
moest houden… Het is ook best apart om met die mannen 
samen te voetballen. Gert en Tim waren vroeger mijn trai-
ners, nu speel ik met hen in hetzelfde team.” Erwin lacht: 
“Gert sprintte tijdens een oefenvorm wel eens tegen ons 
als jeugdspelers. Dan liep hij je er helemaal uit. Ik denk dat 
het nu andersom is.” De vier steken ook veel op van hun 
oudere teamgenoten. “Ik leer veel van spelers als Tommie 
Dam en Gert. Zij leggen je na de training dingen uit.  
Gert is een concurrent van mij, maar helpt me wel.  
Dat vind ik mooi”, zegt Dennis.     

De vier kijken reikhalzend uit naar de komende voetbal-
jaargang. Louis steekt zijn ambities niet onder stoelen of 
danken: “Ik wil een vaste waarde worden, op de positie 
van nummer tien.” Erwin haakt in: “Ook ik wil eerst een 
basisplaats veroveren.” Melvin wil nog constanter worden. 
“Daarbij kan ik me ook fysiek nog verbeteren”, vindt hij. 
Dennis laat ten slotte weten dat hij bepalender
wil worden in het veld. “Ik wil echt helemaal fit zijn en
meer vooruit voetballen. Ik speelde afgelopen jaar vooral
controlerend. Dit seizoen wil ik mensen voor de goal zet-
ten, oftewel meer assists geven en ook zelf meer doelpun-
ten maken.” Dat doel sluit aan bij wat volgens Dennis de 
ambitie van het team moet zijn. “We moeten dominanter 
worden en op de helft van de tegenstander spelen. Vorig 
seizoen speelden we vaak op de counter, dat moet dit sei-
zoen anders.” De drie anderen zijn het met hem eens. “De 
tegenstander moet deze jaargang achter ons aan rennen”, 
meent Melvin. Waar dat uiteindelijk in moet uitmonden? 
“Een periodetitel is een doel”, zegt Louis. “Maar we moeten 
eerst zorgen dat we goed gaan voetballen”, aldus Dennis. 
Erwin: “We gaan er tegenaan. Een nieuw seizoen, met 
nieuwe begeleiding. Ik heb er zin in.”
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A-Selectie 
vv Den Ham seizoen 2013-2014



Bovenste rij v.l.n.r.:  Loes Ottens (verzorgster en hersteltrainer), Harry de Ruiter (elftalleider), Dennis Kolkman, 

Sander Holweg, Robin Bergins, Bran Scheurwater, Jan Demmers (keepertrainer), Rinie Vos (materiaalman), 

Middelste rij: Wim Lindenhovius (materiaalman), Rane Kootstra, Dewy Drost, Tim Nijzink, Louis Vijfhuizen,  

Gert Nijmeijer, Tommie Dam, Wijnand Meijer, Henk Lamberink (scheidsrechterbegeleider).

Onderste rij: Kevin Ruiterkamp, Erwin Donker, Justen Kamphuis, Jurgen Bosma, John Brakert, Jeroen Niks, 

Henri Nieuwenhuis, Roy Zorgdrager, Melvin Hallink, Gerjan Blekkenhorst.



Nieuw in de selectie
De selectie van vv Den Ham begroet dit seizoen zeven nieuwe mensen;  
vijf jeugdige voetballers, een oude bekende als keeper en een (nog) onbekende 
verzorgster. Een kort overzicht en een lang interview met de nieuwkomers.

Bram Scheurwater
Leeftijd: 18
Positie: Middenveld
Vorig seizoen: A1

Loes Ottens
Verzorgster en
hersteltrainer

Dewy Drost
Leeftijd: 19
Positie: Middenveld
Vorig seizoen: A1

Kevin Ruiterkamp
Leeftijd: 20
Positie: Aanval
Vorig seizoen: 3e

Rane Kootstra
Leeftijd: 19
Positie: Verdediging
Vorig seizoen: A1

Roy Zorgdrager
Leeftijd: 18
Positie: Aanval
Vorig seizoen: A1

Roy Zorgdrager:  

“Hopen op een

basisplaats”



“Den Ham heeft mij gevraagd of ik open stond 
voor een terugkeer, omdat Henri (Nieuwenhuis, 
red.) een stapje terug doet. Daar heb ik wel 
een poosje over moeten nadenken, omdat ik 
bij DOS’37 - ondanks veel wisselingen van 
team- een leuk seizoen achter de rug heb. 
Uiteindelijk heeft het vooruitzicht van een plek 
onder de lat bij het eerste de doorslag gege-
ven. Voor mij is dit een nieuwe kans onder een 
hoofdtrainer die het vertrouwen in mij heeft. 
Terugkijken heeft geen zin, hoewel ik het in het 
verleden zeker wel eens moeilijk heb gehad 
met keuzes die zijn gemaakt. Helaas heb ik 
andere hoofdtrainers niet kunnen overtuigen. 
Maar dankzij die keuzes heb ik wel twee kam-
pioenschappen kunnen vieren in het tweede 
van vv Den Ham, dat was echt fantastisch om 
mee te maken.”

“Bij DOS’37 had ik geen uitzicht op een  
basisplaats in het eerste team. Ze hebben 
daar met Patrick Nitert een groot keepersta-
lent onder de lat, een doelman die nog wel 
een paar stappen omhoog kan maken. Als ik 
was gebleven, had ik waarschijnlijk weer een 
seizoen moeten pendelen tussen meerdere 

teams. Wat ik bij DOS’37 vooral heb geleerd, 
is dat plezier heel belangrijk is. De eerste helft 
van het seizoen heb ik het best lastig gehad, 
omdat ik te graag wilde laten zien wat ik kan. 
Dit lukte echter totaal niet, omdat ik in een 
nieuwe omgeving kwam met een hoger pres-
tatieniveau. Gelukkig vond ik na de winterstop 
het plezier terug en heb ik nog van waarde 
kunnen zijn. Uiteindelijk kijk ik heel tevreden 
terug op mijn jaar in Vriezenveen. Ik heb twee 
prima wedstrijden gespeeld in het eerste, waar 
ik veel waardering voor heb gekregen. Verder 
heb ik in de andere teams ook veel plezier 
gehad.”

“DOS’37 en vv Den Ham zijn met elkaar te ver-
gelijken. Het zijn allebei mooie clubs, waar ook 
gezelligheid buiten het voetbal belangrijk is. 
Ook hebben beide clubs veel clubmensen die 
nauw betrokken zijn bij de vereniging. Ik denk 
dat DOS’37 de komende jaren de stap wil en 
kan maken naar de hoofdklasse, aangezien er 
redelijk wat spelers worden gehaald van hoog 
niveau. 
 

Of Den Ham op termijn een eersteklasser kan 
worden? De stap naar de eerste klasse is erg 
groot. Je krijgt dan te maken met zaken als het 
wel of niet aantrekken van spelers. Als je kijkt 
naar de grootte van de club en de talenten, 
dan denk ik dat Den Ham het misschien wel 
op eigen kracht kan halen. Maar laten we eerst 
komend seizoen maar eens herkenbaar  
en verzorgd voetbal spelen en vervolgens zien 
wat er mogelijk is. Ik vind dat komend seizoen 
de nadruk moet liggen op het opbouwen van 
een team dat verzorgd en aanvallend speelt. 
Wie weet kunnen we dan wel meestrijden om 
een periodetitel. Mijn persoonlijke doel is om in 
de wedstrijden te tonen dat ik eigenlijk al een 
paar seizoenen keeper had moeten zijn  
van het eerste. Verder hoop ik als geboren en 
getogen Hammenaar te laten zien dat er wel 
degelijk goede keepers uit Den Ham komen.”

“Spelen op de Rohorst voelt vertrouwd en 
als thuiskomen. Het spelen van een volledig 
seizoen in het eerste is nieuw voor me, maar 
ik zie er naar uit. Samen met de supporters en 
betrokkenen gaan we er een mooi seizoen van 
maken.”

‘Eindelijk’ zijn kans 
onder de lat in het eerste!

Na zijn verhuizing naar Vriezenveen ging Jurgen Bosma (27)  
keepen bij DOS’37. Nu, slechts een jaar later, keert hij terug op het 
oude nest. De voormalige doelman van A1 en het tweede elftal 
krijgt onder de nieuwe vv Den Ham-trainer Jeroen Niks een kans 
in het eerste.

Jurgen 
Bosma

Roy Zorgdrager:  

“Hopen op een

basisplaats”

Door Ron Hemmink



In de afgelopen vakantie heb ik wel tijd gehad om enkele interessante boeken te lezen. In het boek 
Voetbal & Maffia werd geschreven over het manipuleren van voetbalwedstrijden binnen Europa. Middels 
dit boek waarschuwden de journalisten voor ‘het gevaar’ van afglijden van het voetbal tot een speelbal 
van maffiafiguren door het omkopen van spelers, scheidsrechters of het volledig in bezit krijgen van een 
voetbalclub (Vitesse, Anzhi Makhachkala?). Dit alles om natuurlijk veel geld te verdienen in het gokcircuit. 
De stand van de wedstrijd of bepaalde spelsituaties worden door een zogenaamde bel-Chinees vanaf de 
tribune doorgebeld aan het wedkantoor. Het wedden gebeurt blijkbaar het meeste in de Oriënt. Kortom, 
ver van ons bed lijkt het.Totdat iemand mij vertelde dat hij afgelopen week via internet gewed had via een 
website op de zojuist gespeelde wedstrijd van het Nederlands elftal. Toen kwamen de gemanipuleerde 
wedstrijden voor mij al wat dichter bij huis.

Volgens het boek Voetbal & Maffia maak je overigens de meeste kans om gefixte wedstrijden mee te 
maken als je als eerste- of eredivisievoetbalclub in januari in Turkije overwintert en daar tegen een aan-
sprekende tegenstander een oefenpotje speelt waarbij, zonder dat je dit als club weet, de wedstrijd kan 
worden geleid door een omgekochte scheidsrechter.

Kortom, dit jaar heb ik mijn vrouw voorgesteld om in plaats van volgend jaar zomer al in januari vier weken 
op vakantie naar Turkije te vliegen. En ze moest mijn scheidsrechtersspullen ook maar inpakken. 

Gelukkig voor ons blijven de ‘pogingen tot omkoping’ bij vv Den Ham beperkt tot het vooraf beloven van 
een pilsje, mocht de wedstrijd gewonnen worden dankzij ‘kordaat’ optreden van onze clubscheidsrechter. 
Tot op heden vruchteloos blijkbaar, want ik krijg vaker te horen dat onze scheidsrechters eerder tegen 
vv Den Ham fluiten dan voor Den Ham. Dat wil volgens mij zeggen dat onze scheidsrechters het woord 
onpartijdig hoog in het vaandel hebben staan. Kortom van matchfixing binnen vv Den Ham is geen 
sprake. En de eerste bel-Chinees hebben we op de tribune nog niet gesignaleerd. 

Maar mocht het zo zijn dat onze scheidsrechters binnenkort met een Porsche of Ferrari naar de Rohorst 
komen, dan weet u waar dit aan kan liggen. 

Mocht u te zijner tijd ook een mooie sportauto willen ‘verdienen’ of juist matchfixing willen voorkomen, 
dan verzoek ik u om contact op te nemen met onze scheidsrechterscoördinator, Martin Rolsma.

Ikzelf zal het voorlopig houden bij mijn huidige auto.

Clubscheidsrechter,
Alfred Musters

Scheidsrechters,
Matchfixing
& bel-Chinezen
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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





Ze zien elkaar meer dan 
hun eigen vriendin, maar 

zijn elkaar nog lang niet zat. 
Tom Hallink (19) en Peter 

Noordegraaf (19) over vecht-
lust, clubvoorbeelden en hun 

gedwongen scheiding. 

Ze voetballen samen in Den Ham 2, trainen al jaren samen de voetballende jeugd, zitten 
in dezelfde klas en hebben ook nog eens dezelfde vriendengroep. Er zijn maar weinig 
dagen waarop zij elkaar niet zien. “Alleen op zondag zien we elkaar niet”, vertelt Peter. 
In F1 kwamen de jongens bij elkaar in het team en sindsdien is de Rohorst een tweede 
thuis geworden voor het duo. Als jeugdleiders- en trainers, kantinemedewerkers,  
mede-organisatoren van het Hugo Veneburgge Toernooi en voetballers van het tweede 
zijn Hallink en Noordegraaf een voorbeeld van de vele actieve voetballers bij de club.  
“Vv Den Ham is echt meer dan alleen voetbal”, meent Tom. “Iedereen is zo betrokken bij 
de vereniging, het is echt clubliefde”, vult Peter aan. 

Voorbeeld
Enkele jaren geleden begonnen de jongens met het trainen van de jeugd. Best lastig 
in het begin, maar al snel raakten ze op elkaar ingespeeld. “Als voetballertje was Gert 
Nijmeijer mijn voorbeeld als trainer. Hij kon zo goed omgaan met de jeugd. Hij werd niet 
boos als je een fout maakte en daardoor wilde je echt voor hem werken”, vertelt Tom. Ze 
proberen in hun eigen trainingen op dezelfde manier met de voetballertjes om te gaan. 
Tom: “Wij zijn meer voor de jongens dan alleen een voetbaltrainer.” Peter vult hem aan: 
“Ze kunnen altijd bij ons terecht en dat weten ze ook. Als er op school of thuis wat aan 
de hand is, kunnen ze dat bij ons kwijt. Vervelende, maar juist ook de mooie dingen.”

Vechtlust
Elke zaterdag staan de mannen zelf ook nog op de mat. Voor het tweede seizoen spelen 
ze dit jaar in het tweede van Den Ham, maar de vechtlust om in het eerste te komen is 
er zeker. Tom bewondert zijn vriend vooral om zijn inzicht en goede trap. Volgens Peter 
blinkt zijn maat als rechtsback vooral uit in zijn mentaliteit: “Hij vliegt er nog wel eens in, 
maar dat is denk ik ook wel nodig als verdediger.” Ook hij hoopt dat het tweede niet het 
hoogst haalbare is in zijn voetbalcarriere. Peter: “Het middenveld bij het eerste is nu heel 
goed. Ik moet echt toegeven dat die voetballers op dit moment beter zijn dan ik. Ik ga er 
zeker voor vechten om in het eerste te komen, maar vind het absoluut geen schande om 
in het tweede te spelen.”

Uit elkaar
Komend seizoen komt er een einde aan de lange samenwerking tussen de twee als trai-
ners. Tom traint vanaf september D2, Peter neemt E3 voor zijn rekening. “Daar is wel veel 
gezeur om geweest hoor”, knipoogt Peter. “Nee, dat is een grapje. Wij hebben allebei 
trainersdiploma’s en daarom hebben we in samenspraak met de club besloten afzon-
derlijk een team te trainen. Dat is beter voor de club.” Maar eerlijk toegegeven, gaan ze 
elkaar wel een klein beetje missen. Peter: “Tom is erg goed in het contact met de kinde-
ren, daar heb ik erg veel van geleerd.” Tom vult aan: “Peter heeft meer inzicht dan ik, dus 
daar zal ik komend seizoen hard aan moeten werken.”

Gelukkig zien de twee elkaar voor het nodige overleg nog meer dan genoeg en hebben 
de mannen er alle vertrouwen in dat ze het alleen kunnen. Tom: “Ik hoop dat de jongens 
die wij trainen later denken: die Tom Hallink en Peter Noordegraaf van vroeger deden het 
goed, zo wil ik het ook gaan doen.”

Een gouden 
duo

Peter & Tom

“Alleen op

 zondag zien we 

elkaar niet”
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“Vroeger kreeg je als leider een waterzak

mee, werd je veel plezier gewenst en mocht je 

één keer per jaar je verhaaltje doen”, herinnert 

Ronny zich de tijden dat hij als leider aan de 

kant stond. “Tegenwoordig hebben we veel 

vaker contact met de leiders, luisteren we naar 

de feedback en is er veel meer ondersteuning 

vanuit de club voor de vrijwilligers”, meent hij. 

Er is veel veranderd in de ruim tien jaar dat 

Drost in het jeugdbestuur zit. Niet alleen voor 

de vrijwilligers is het gemakkelijker en leuker 

geworden, ook de kinderen beleven volgens 

hem meer plezier ‘op de voetbal’. “Ik denk dat 

alle ontwikkelingen het spelletje alleen maar 

leuker maken voor de kinderen. Daarnaast 

hebben we een geweldige activiteitencommis-

sie die niet stil zit”, vertelt hij trots. “En plezier is 

uiteindelijk het belangrijkste. De vereniging is voor 

iedereen en voor iedereen moet het leuk zijn.”

Enorme groei
De Hammenaar die opgroeide in Friesland 

bracht op 15 maart 1996 voor het eerst een 

hele ochtend door op de Rohorst. “Mijn zoon 

Rendy voetbalde zijn eerste wedstrijd op zijn 

verjaardag, vandaar dat ik die datum nog goed 

weet”, vertelt Ronny. Al snel werd hij leider van 

het team van zijn zoon en trad vier jaar later 

toe tot het jeugdbestuur. De club heeft zich de 

afgelopen jaren organisatorisch sterk verbeterd 

en het ledenaantal is enorm gegroeid. Drost 

kan zich het vijfhonderdste lid nog goed herin-

neren, terwijl op dit moment de teller bijna de 

negenhonderd aantikt. “Je wordt bijna gepest 

als je niet op de voetbal zit”, zegt hij gek-

scherend. “Vooral bij de meisjes zien we een 

enorme groei. Waar we zeven jaar geleden nog 

maar één meidenteam hadden, hebben we nu 

teams in de E, D, C, B en senioren. Geweldig 

om te zien.”

Fietspaden en vertrouwenspersonen
De ontwikkelingen voor de jeugd volgen elkaar 

op de voet. Dit seizoen begint Rudi Steinvoort 

als hoofd van de jeugdopleiding met als doel 

de trainingen voor de jeugd te professionali-

seren. Ook kunnen vrijwilligers of spelers met 

gevoelige vragen of problemen vanaf septem-

ber terecht bij de vertrouwenscommissie.

“De behoefte aan een vertrouwenscommissie

kwam voort uit de thema-avond ‘Verontrustende

Signalen’ die we begin dit jaar hielden. Het is 

een goede ontwikkeling binnen de club, maar 

ik hoop natuurlijk dat de commissie nooit wat 

te doen heeft”, vertelt Ronny.

Heeft de ambitieuze voorzitter nog 
wensen voor de toekomst nu er al 
zoveel ontwikkelingen plaatsvinden?
“We zijn nog met de gemeente aan het praten 

over een vijfde veld, maar mijn grootste wens 

is al jaren het fietspad”, vertelt hij. “Ik kijk zel-

den met jaloezie naar andere clubs, maar als ik 

zie wat voor een prachtig verlicht fietspad naar 

de Vroomshoopse Boys is neergelegd! Dat 

moet bij ons ook zo, het kan zoveel veiliger.” 

voelt zich thuis 
op het sportpark

Er zijn zaterdagen dat Ronny Drost hooguit een uurtje thuis 
doorbrengt. De voorzitter van het jeugdbestuur besteedt zijn 

favoriete dag het liefst op de club waar hij een praatje maakt met 
vrijwilligers, vragen van aanwezigen beantwoordt en 

vooral geniet van het voetbalspel. 

Jeugdvoorzitter Ronny Drost

“Een prachtig

verlicht fietspad 

naar de club

is al jaren

mijn grootste 

wens!”

Door Anouk Mannessen
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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!

Bijzondere prestatie

Op de finaledag van de Beltona Beloften 
Competitie heeft Den Ham onder 21 een fraaie 
derde plaats behaald. Het team van John, 
Marcel en Tim werd in de sterke poule met 
DOS Kampen, Alcides en Quick ‘20 de verras-
sende nummer 1. Daarna werd Rigtersbleek 
verslagen, alvorens CSV Apeldoorn de 
Hammer helden in de halve finale een halt 
toe riep. De dag werd prima afgesloten  
door in de troostfinale ON Almelo met 1-0  
te verslaan.

Beltona 
team



Ronald
Koeman
op de Rohorst

De trainingsclinic van Feyenoord-trainer Ronald Koeman was voor 

menig (jeugd) lid een schitterende happening. Training krijgen 

van één van de beste Nederlandse voetballers ooit is gewoon 

een jeugddroom. Deze ging op woensdag 22 mei 2013 voor 75 

Hammer jeugdspelers in vervulling. Dribbelen, drijven, hooghouden,

passen, controle en afronden werden in vier sessies door de 

grootmeester gedoceerd. Natuurlijk ontbrak de fotoreportage niet 

en kwamen de handtekeningenjagers volop aan hun trekken. 

38 | presentatiegids

Door Koos Hallink



In het vijfde elftal spelen Dinand 
Hekman en Gerwin Wessels. Zij 
voetballen in een bijzonder team. 
Het is het jongste seniorenteam 
met de meeste ‘gladde jongens’. 
Er zitten al twee kale heren in het 
team, waarvan Gerwin er één is 
en er komen nog twee 
personen bij met eveneens weinig 
of geen haar. Dus dames die van 
dit type mannen houden: ‘ga 
eens shoppen bij ut viefde’.

De boerenzonen van de Geerdijk en de 

Linderdam-Noord zijn behoorlijk aan elkaar 

gewaagd. Ze zijn allebei nog vrijgezel en gek 

van het spelletje voetbal. Dinand is enigszins 

onbeholpen, zeg maar een ongeleid projectiel, 

echter wel topscorer met achttien doelpunten. 

Hij kan slecht tegen zijn verlies en begint dan 

wat te zeuren tegen de scheidsrechter. Een 

gele kaart heeft hij trouwens nog nooit gepakt, 

dat laat hij liever aan Matthijs Elsinga over. Hij 

is ook niet te beroerd om zijn spitspositie in 

te wisselen voor een andere plek in het veld. 

Een multifunctionele speler dus. Gerwin, de 

‘WESsels Sneijder’ van de ploeg, is een rustige 

spelverdeler, die wel met 25 jaar de nestor is. 

Gelukkig heeft hij nu een basisplaats, dat is de 

laatste jaren wel eens anders geweest. 

Het is een leuke groep, alleen zij vinden het 

jammer dat de meeste spelers alleen de eer-

ste en de tweede helft meedoen en niet de 

‘derde’ en daar moet verandering in komen. 

Dat schijnt te lukken gelet op de nieuwe spe-

lers die het team komen versterken. Het wordt 

bijna een compleet nieuw elftal met spelers  

uit de A-junioren en het vierde. De jonge for-

matie van manager Christiaan Brakert speelt 

in de 6e klasse. De lat wordt komend seizoen 

hoog gelegd, want de ploeg gaat voor het 

kampioenschap. Hopelijk ligt de lat voor play-

boy Dinand zo hoog, dat hij gemakkelijk kan 

scoren, zoals afgelopen jaar tegen DOS ’37… 

een dubbele hattrick! Maar met hem weet je 

het nooit. Als hij moet scoren, dan faalt hij en 

een andere keer hangt de bal zo maar in de 

touwen.

Gerwin schrijft ‘altijd’ de verslagen voor het vijf-

de elftal... maar dan alleen bij een overwinning. 

Hij heeft nog niet iemand kunnen vinden die 

iets op papier wil zetten als er verloren wordt. 

Dat is wel jammer, want gelet op de resultaten 

van het afgelopen seizoen had men anders 

heel veel verslagen kunnen lezen... In tegen-

stelling tot Dinand beoefent Gerwin wel een 

andere sport naast het voetballen en namelijk 

het darten: ‘one hundred and eeeeeigthy’. 

De plaatselijke dartkoning doet dit zeker niet 

onverdienstelijk. Hij wordt ook wel ‘Michael van 

GERWIN’ genoemd. Maar alle gekheid op een 

stokje, de heren hebben het komend seizoen 

weer veel zin om bij deze zeer gemoedelijke 

vereniging met een prima accommodatie hun 

beste voetbalbeentje voor te zetten. We wen-

sen de superboerenzonen dan ook een gewel-

dig succesvol seizoen.

Dinand 
& Gerwin
De superboerenzonen van Den Ham 5

Dinand (links) en  
Gerwin (midden)  
houden van gezelligheid

Door Gert Hofman



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

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

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

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

hier elke dag aan. Zo weet u zeker dat u voor de winst gaat.
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Als ik aankom bij de plaatselijke trots staan de heren al druk te praten. De drie zijn 

voormalig C4-spelers Stijn Dekker, Russell Zandbergen en Rinke Muis. Als we aan 

tafel zitten komt het gesprek al snel op gang. Over het afgelopen seizoen van Den 

Ham C4 is namelijk genoeg te vertellen. In het begin was er geen begeleiding. “Er was 

niemand die ons wilde”, zegt Rinke. De andere twee schieten in de lach. Stijn vult aan: 

“We lachen er nu wel om, maar we baalden natuurlijk wel! Vorig jaar zijn we twee keer 

laatste geworden en de inzet was ver te zoeken. Ik denk dat het daarom moeilijk was 

om iemand te vinden.” Tot de winterstop hebben de jongens met C3 meegetraind. Op 

zaterdag ging er soms een ouder mee of iemand van het bestuur. Ook Dick Bolman, 

voormalig leider van de jongens, ging wel eens mee. “Alles was heel vrijblijvend”, zegt 

Rinke. “Dat is niet goed.” Soms was er een opstelling bedacht waarover de jongens 

geen goed gevoel hadden. “Dan bepaalden we samen wie waar ging spelen. Dat was 

beter”, vult Russell aan. 

Op een gegeven moment zijn alle ouders bij elkaar gekomen. Stijn vertelt: “Onze 

ouders waren niet blij met de huidige situatie. Er was geen goede of leuke training. 

We gingen trainen omdat het verplicht was, niet omdat we er plezier in hadden.” 

Na het gesprek werden Henk Schutmaat en Erik Smelt de trainers van de jongens 

en Wil Bergsma en Henri Wermink werden de leiders. “Het is erg fijn om een vaste 

begeleiding te hebben”, benadrukken de jongens. Hier begint dan ook de ongekende 

successtory van C4. Russel vertelt: “Voor de winterstop was het spel erg wisselvallig 

en deden we soms maar wat. Na de winterstop hadden we zekerheid over posities. 

We speelden altijd in een vaste opstelling.” Rinke prijst de inzet van de begeleiding. 

“Wij kregen vertrouwen van de trainers en leiders. Ze coachten altijd op een positieve 

manier en na de wedstrijden vertelden ze ons wat we goed gedaan hadden en gaven 

ze tips voor de volgende wedstrijd.” Stijn vond het fijn dat mensen begonnen te zien 

dat C4 een leuk team was en dat er best goed gevoetbald kon worden. 

Dat er goed gespeeld is, bleek wel aan het eind van het seizoen, toen de felbegeerde 

titel binnen gesleept werd! De drie heren hadden niet verwacht kampioen te worden. 

Om dit succes te vieren ging het hele team naar Preston Palace. Stijn vertelt: “We had-

den een deal met de nieuwe leiders. Als we bij de eerste drie zouden eindigen, dan 

zouden we met het hele team een uitje maken.”

Na de zomervakantie spelen Stijn, Russell en Rinke in B3. De jongens hopen dat er 

na de vakantie weer enthousiaste mensen voor de groep staan om het team te trainen 

en te coachen. Ze hebben alle drie in ieder geval weer veel zin om er een prachtig

en succesvol seizoen van te maken.

pakken de schaal na 
enerverend seizoen!
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“We hadden een deal met

de nieuwe leiders: met 

het hele team naar Preston 

Palace als we bij de eerste 

drie zouden eindigen”

Van boven naar beneden: 
Rinke Muis, Stijn Dekker 
en Russel Zandbergen

Rinke, 
Stijn &  
Russell 

Door Karin Kolkman



“Ik bel om onze zoon af te melden als lid van de voetbalvereniging, 

hij houdt het niet langer uit en wij ook niet. Hij wordt altijd gepest en 

geplaagd. Kan hij er wat aan doen dat hij een stoornis heeft?” 

Het is één van de citaten uit het onderzoek van Drost. Voor haar studie 

ecologische pedagogiek was ze de afgelopen maanden op sportpark  

De Rohorst te vinden om gesprekken te voeren met ouders, pupil-

len, trainers, leiders en jeugdbestuursleden. Als docente van Dalton 

Basisschool De Maten zit Drost midden in het proces naar het nieuw 

stelsel voor passend onderwijs dat er in 2014 komt. Een proces dat een 

andere vraag bij haar opriep. Drost: “Wij moeten op school van alles 

kunnen en weten, maar hoe gaat dat bij een voetbalvereniging waar veel 

vrijwilligers lopen? Hoe gaan zij om met kinderen met een ‘rugzakje’?”.

Opvallend gedrag
Het is niet verrassend dat de inwoonster van Den Ham haar afstudeer-

onderzoek uitvoerde bij de lokale voetbalclub. Naast haar passie voor 

coachen en begeleiden, is ze namelijk gek van voetbal en vaak op de 

Rohorst te vinden. “Regelmatig hoor je mensen zeggen dat kinderen 

niet in een team passen als ze een stoornis hebben en opvallend gedrag 

vertonen. Die gedachte is natuurlijk niet zo gek, omdat dit gedrag soms 

ten koste kan gaan van het team. Maar andersom kan het ook een team 

versterken”, stelt ze. Toen ze tijdens één van haar eerdere studieop-

drachten onderzoek deed naar de interactie tussen pupillen uit de E en F 

en hun trainers bij de vereniging, bleek dat leiders soms niet weten wat 

ze moeten doen bij escalaties. Drost: “Toen begon het bij mij te borrelen, 

ik wilde er meer van weten.”

Heftige gesprekken
Ze besloot gesprekken te voeren met betrokkenen over de behoefte aan 

passende, pedagogische begeleiding voor kinderen die zich opvallend

gedragen op de club. De interviews leverden interessante feedback 

op. Drost: “Een trainer vertelde bijvoorbeeld dat een jongetje een keer 

zo boos was, dat hij wegliep. De trainer was echt in dubio. Laat ik mijn 

team in de steek of het voetballertje dat is weggelopen? De betrokken 

trainer wist gewoon niet hoe hij met de situatie moest omgaan.” Ook met 

ouders ging Drost vervolgens om tafel. Tegenstrijdige meningen zorgden 

daarbij voor heftige discussies. “Sommige ouders willen juist niet dat op 

‘de voetbal’ bekend wordt dat hun kind een stoornis heeft, omdat het 

kind dan een stempeltje zou krijgen”, vertelt ze. “Andere ouders wilden 

het juist graag bespreken met de trainer, zodat het voor hun kind plezie-

riger kan worden.” Drost benadrukt dat het belangrijk is dat ouders met 

de trainer of leider communiceren over het gedrag van hun kind, maar 

ze snapt het dilemma waar ouders soms voor staan. “Eén jongetje wilde 

bijvoorbeeld absoluut niet dat bekend werd dat hij een stoornis had en 

medicijnen slikte. Per situatie moet worden gekeken wat het beste is 

voor het kind.”

Pedagogische ondersteuning
Tijdens haar onderzoek werd het Drost steeds duidelijker dat betrok-

kenen bij vv Den Ham iemand missen die ondersteuning kan bieden bij 

het begeleiden van deze kinderen. Iemand die een praatje maakt met 

het kind of de trainer van simpele tips of adviezen voorziet. “Ik zou het 

best leuk vinden om tijdens trainingen van de jeugd of op wedstrijd-

dagen deze taak op me te nemen. Er wordt momenteel bekeken of dit 

een optie is”, vertelt Drost. Verenigingen uit andere gemeenten heb-

ben al belangstelling getoond voor het onderzoek, Loes (instantie voor 

opvoedondersteuning) heeft contact opgenomen en ook gaat Drost nog 

naar de KNVB met de resutaten. “Ik vind het fijn dat ik de maatschappij 

en politiek met dit onderzoek aan het denken heb gezet. Hopelijk krijgen 

opvallende kinderen door de maatregelen een gewaardeerde en veilige 

plek binnen vv Den Ham. De club is van iedereen.”

In het onderwijs gaat de laatste jaren steeds meer aandacht  
uit naar passend onderwijs. Ook op de voetbalvelden krijgen  
trainers wekelijks te maken met kinderen met een gebruiks- 

aanwijziging. Toby Drost deed daarom onderzoek naar  
de behoefte aan passende, pedagogische begeleiding voor  

jeugdleden van voetbalvereniging Den Ham.

“De club is
van iedereen”

De voetbalclub als studieproject
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Door Anouk Mannessen



“Ik vind het fijn dat ik de maatschappij

en politiek met dit onderzoek aan 

het denken heb gezet”
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  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   
  

Reserveren: tel. 0546-432020 / 06-30752724 • info@restaurantprosecco.nl
Volg ons via onze nieuwsbrief of op facebook.com/restaurantprosecco

WWW.RESTAURANTPROSECCO.NL

VOOR EEN 
HAPJE, DRANKJE,
LUNCH OF DINER
IN EEN 
SFEERVOLLE
AMBIANCE.

NA EEN 
SPORTIEVE 
PRESTATIE...
HEERLIJK 
ONTSPANNEN 
OP EEN 
UNIEKE PLEK?

Restaurant Prosecco
Tonnendijk 2, 
7681 BN Vroomshoop 

Geopend: do. t/m zo. 
vanaf 12.00 uur. 



Hammer meiden 
dromen van Dames 1 en Ajax

Het meidenvoetbal is bij vv Den Ham in opkomst.  
Massaal komen ze zelfs naar de Rohorst. Een interview  

met drie jeugdige talenten uit ons brinkdorp.

De jongste van het stel is Lian Dubbink. Deze stoere meid van de Linderweg zit al vier jaar op voetbal. 

Afgelopen seizoen verdedigde ze met trots het shirt van E9. Haar eerste wedstrijd herinnert ze zich nog 

als de dag van gisteren. “Ik kwam op de voetbal en mocht meedoen bij de F-League, samen met Femke 

(Kuiper). Ik had geen voetbalschoenen, dus heb ik op mijn laarzen gevoetbald!”. De tienjarige scholiere van 

de Smithoek vindt dat er weinig verschil zit tussen jongens en meisjes. “Afgelopen jaar zaten we met E9 

bij veel jongensteams in de competitie. Daar heb ik veel van geleerd. Op de een of andere manier is het 

toch iets moeilijker om tegen jongens te voetballen. Alleen weet ik niet precies waarom. Misschien omdat 

je tegen jongens toch iets meer je best doet, omdat zij niet graag van meisjes willen verliezen.” Ze heeft 

een keer een eigen doelpunt gemaakt. Iedereen keek me aan. Dat was echt doodeng.” Lian weet wat ze 

uiteindelijk wil bereiken. “Ik hoop bij Twente te mogen voetballen.” Of we haar ooit in dat rode shirt mogen 

bewonderen, zal de toekomst uitwijzen. Volgend jaar voetbalt Lian in ieder geval bij ME1 en hopelijk daar-

na nog jarenlang bij vv Den Ham! 

De oudste voetballende dochter van de familie Kelder uit de Larinck is Sanne. Deze spontane meid is erg 

te spreken over het meisjesvoetbal. “De teams zijn goed ingedeeld. Ik zit bij veel vriendinnen in het team.” 

Maar wat maakt het voetballen dan zo leuk? “Ik vind het leuk om met een team samen te spelen. Je 

doet het echt met zijn allen en je maakt veel nieuwe vriendinnen”, aldus Sanne. Uiteindelijk wil ze graag in 

Dames 1 komen te voetballen. Maar als het kan, wil ze nog hogerop. Naar Ajax of FC Twente. Mócht die 

droom uitkomen, zal het niet gemakkelijk zijn om te kiezen, bij welke club ze wil voetballen. “Mijn moeder 

en ik zijn voor Ajax, de rest is voor FC Twente.” Aan het afgelopen seizoen heeft ze een prima herinne-

ring. “We zijn kampioen geworden op een aparte manier. De laatste wedstrijd tegen DETO ging niet door. 

Omdat we uiteindelijk in de winterstop wel bovenaan stonden, waren we dus kampioen. Helaas konden 

we dit niet op het veld vieren, maar hebben we het in de kantine gevierd en is daar een kampioensfoto 

gemaakt.” Ze denkt dat meidenvoetbal gezelliger is. ”We zijn minder serieus dan jongens. Vaak is er bij 

ons meer gekibbel, geklets en gelach. Maar dat betekent niet, dat we minder fanatiek zijn!”. Dat laatste 

mag Sanne nu bewijzen in MC2. 

De 13-jarige Marèll Kuiper heeft een iets minder lange carrière achter de rug dan de andere twee meiden. 

Maar ook deze dame gaat wekelijks met veel plezier naar de Rohorst. “Ik vind het leuk om te voetballen.  

Het is niet alleen leuk om te doen, het is ook érg gezellig en je bent daar met een grote groep.” Volgens 

Marèll heeft de vereniging het goed voor elkaar. “Wij hebben veel meidenelftallen. Als je naar andere vereni-

gingen in de buurt kijkt, zijn daar veel minder teams.” Zoals eerder gezegd, zit Marèll nog niet heel lang op 

voetbal. “Ik denk dat ik nu ongeveer 2,5 jaar op voetbal zit. Mijn eerste team was F8, daar deed ik af en toe 

een wedstrijdje mee. Mijn zusje (Romee) speelde in dat team en mijn vader was leider. Maar voor de F8 was 

ik toch eigenlijk iets te groot en te oud. Dus trainde ik ondertussen wel met de MC mee. Het seizoen daarop 

heb ik me daadwerkelijk bij de club aangemeld en kwam ik in MD terecht. Afgelopen seizoen speelde ik in 

MC1, net als komend seizoen. Het afgelopen jaar zat boordevol gezelligheid, sportief ging het iets minder. 

Zowel de eerste als tweede seizoenshelft werd afgesloten in de onderste regionen.” Toch was er voor haar 

een positief einde: “We zijn kampioen geworden op het Twenterand-toernooi en hebben de gemeentecup 

binnengehaald.” Marèll is geen echte carriereplanner. “Dames 1 lijkt me wel leuk om later in te voetballen. 

Maar dat hoeft van mij niet persé. Ik vind het zo ook wel goed”, aldus deze nuchtere bakkersdochter.  

Waar we hopelijk nog veel van mogen horen en zien. 

Lian Dubbink

Sanne Kelder

Marèll Kuiper

De eerste keer heb 

ik op mijn laarzen 

gevoetbald!’

Door Gernando van der Vegt
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Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn de FC Twente Vrouwen 
in Den Ham geweest. In 2012 hebben Marloes de Boer en Seine Hakkers 
een benefietwedstrijd tegen een regioteam georganiseerd. Op 15 juni 
2013 was er wederom een wedstrijd tegen een regioteam en tevens een 
clinic voor de Hammer voetbalmeiden. 

INTENSIEVE TRAINING
Maar liefst zestig meisjes stonden om 11.00 uur te trappelen van ongeduld om te beginnen.  

Ze werden beloond met een intensief parcours met diverse spelvormen. Zo mochten ze 

afwerken op het doel nadat eerst ingewikkelde dansjes waren gedaan. Tevens was er een 

partijvorm waarbij de verliezers push-ups moesten doen. En natuurlijk werd er ook aandacht 

besteed aan techniek. Onder leiding van de Enschedese dames werden moeilijke trucs 

geleerd. De jonge speelsters van Den Ham hebben maar liefst anderhalf uur intensief getraind. 

De sessie werd afgesloten met het uitdelen van goody bags en de meisjes die het parcours 

het best hadden afgelegd, werden beloond met een roodwitte sjaal. Daarna was het zaak om 

zoveel mogelijk handtekeningen van de speelsters te scoren en ook hierbij was veel fanatisme 

te zien. Daniek Willems over de training: “Echt gaaf, en ik heb ook nog gewonnen.” De reactie 

van Maud Pas: “Hartstikke leuk, nu heb ik een echte FC Twente-sjaal.” Al met al was het een 

bijzonder geslaagde ochtend en waren er alleen maar tevreden gezichten. 

HET DUEL
Hiermee was het nog lang niet afgelopen. Om half drie stond de wedstrijd van het regioteam 

tegen de landskampioen gepland. Het regioteam bestond uit dames van OZC, Bruchterveld, 

Bergentheim, Gramsbergen, HHC Hardenberg en Den Ham. Vanaf de aftrap was het duidelijk 

dat het een zware wedstrijd zou worden voor de ‘gastvrouwen’. Binnen een minuut was het 

eerste doelpunt van de BeNe-League-winnaar een feit, echter de thuisploeg liet zich niet kisten 

en koos de aanval. Dit heeft niet geresulteerd in een doelpunt, maar het werd de Tukkers toch 

niet gemakkelijk gemaakt. Met een 0-3 stand werd er gerust. 

EEN MOOIE OPSTEKER 
Een kort gesprekje in de rust met teammanager Bert ten Pas leverde een mooi compliment 

op voor het regioteam: “Het is goed dat jullie aanvallen, meestal gaan teams tegen ons alleen 

maar verdedigen en dan is het een kwestie van moe spelen in de eerste helft en er overheen in 

de tweede.” Dat is een mooie opsteker. Hij vertelde verder: “Vorige week zijn we gestopt in de 

57e minuut, toen was het al 32-0…” Oh, dan doen we het toch goed! In de tweede helft werd 

er vijf keer gescoord door FC Twente, waarmee de eindstand 0-8 werd. 

EEN TRADITIE? 
Trainers Hakkers en Jurgens-Veldsink kijken terug op een mooie wedstrijd. En wie weet doen 

we het volgend jaar nog beter. Het was een erg leuke dag voor het damesvoetbal in Den Ham 

en we kijken terug op een geslaagd evenement. Op de vraag: ‘volgend jaar weer?’ is geen 

eenduidig antwoord gekomen, maar er werd zeker niet negatief op gereageerd. Misschien is 

het een begin van een traditie. Wij houden ons aanbevolen!

FC Twente Vrouwen 
komen graag in Den Ham!
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Ben Samsen
geeft zijn passie voor lopen door

Als voetballer moest Ben Samsen (48) het al hebben van zijn snelheid 
en motoriek. Het was dan ook niet vreemd dat hij na veel blessure-

leed zijn voetbalschoenen inwisselde voor hardloopschoenen.  
Sinds twee jaar combineert hij zijn passie voor beide sporten tijdens 

zijn succesvolle looptrainingen op de Rohorst. 

Nog niet zo lang geleden kwam hij tijdens zijn hardlooptraining 
een groep leerlingen tegen die de avondvierdaagse liepen. Al 
rennend hoorde hij feedback die hem bekend in de oren klonk. 
“Kom op Ben, rechtop lopen. Afwikkelen over de dikke teen”, 
vertelt hij lachend. Het bewijst dat de voetballers die afgelopen 
jaren looptraining hebben gehad de tips van de fanatiekeling nog 
niet zijn vergeten. Al twee jaar is de looptraining van hem een vast 
onderdeel in de training van sommige teams in de E’tjes, D’tjes 
en meisjes C. Komend seizoen worden de succesvolle trainingen 
uitgebreid naar alle teams in de E, D en C. Noodzakelijk volgens 
Samsen om mee te kunnen met het huidige niveau. “Den Ham 
legt vaak een technisch spelletje op de mat, maar daar red je het 
als club niet meer mee.”

Voetballer
Op zesjarige leeftijd zette hij zijn eerste stappen op het veld. Al 
snel merkte hij dat hij niet de beste speler was. “Ik kwam techniek  
tekort en compenseerde dat met inzet”, vertelt Ben. Dat fanatisme 
kon hij jaren later beter kwijt in het hardlopen. Op 22-jarige leeftijd 
besloot hij na vier jaar met veel blessureleed in het vierde te heb-
ben gevoetbald, te stoppen. “Ik weet nog dat Henk Timmerman, 
die toen in het eerste voetbalde, ook stopte. Daar waren ze bij de 
club niet blij mee, bij mij was er minder bezwaar”, grapt hij. Samen 
met Henk Timmerman behoorde Ben Samsen in zijn jonge jaren 
tot de toplopers in Overijssel. Eén overwinning in het bijzonder kan 
hij zich goed herinneren. “Ik was nog maar een jaar gestopt met 
voetballen toen ik tijdens de Midzomerloop in Den Ham als eerste 
over de finish kwam. De eindstreep was op de parkeerplaats van 
de Rohorst.”

Bewust lopen
Sinds zijn zonen wekelijks op het voetbalveld zijn te vinden, is hij 
weer volop actief bij de club. Niet alleen geeft hij wekelijks loop-
training, ook is hij al jaren jeugdleider en staat hij regelmatig langs 
de lijn bij het eerste. Vooral de looptechniek van de spelers trekt 
dan zijn aandacht. “Ik geef toe, ik ben daar wel een beetje lijp in. 
Ik kijk altijd naar hoe een voetballer of hardloper loopt”, vertelt 
Samsen. “En ja, bepaalde voetballers uit het eerste kunnen ook 
nog wel een looptraining gebruiken”, voegt hij glimlachend toe. 
Maar meteen benadrukt hij dat het een goede keuze van de club 
is om bij de jeugd te beginnen. “Willen we dit goed doen, dan ligt 
daar de basis.”

YouTube-filmpje
Met de uitbreiding van de looptrainingen is het onmogelijk dat hij 
zelf alle trainingen voor zijn rekening neemt. “De trainers gaan er 
komend seizoen zelf aandacht aan besteden”, vertelt Ben die een 
YouTube-filmpje heeft gemaakt, zodat trainers een goed voorbeeld 
hebben. “Ik probeer de voetballers bewust te maken van hoe ze 
lopen en hoe ik denk dat ze moeten lopen. Het gaat vooral om de 
eerste stappen en de lichaamshouding, maar ook om de stand 
van de voeten bij een corner”, legt hij uit. De oefeningen lijken 
simpel volgens de trainer, maar niets is minder waar. Regelmatige 
training is nodig om uiteindelijk verbetering te zien. “Twintig jaar 
geleden was het voetbal veel langzamer, maar het spelletje wordt 
alleen maar bewegelijker. De aandacht voor looptrainingen gaan 
we zeker terugzien op het veld.”

Bekijk het filmpje op: www.youtube.com/watch?v=kuklmKz1s-M

Ben gaat over de finish
bij zijn overwinning op  
de Rohorst in 1988.  
Rechts staat broer Wim.
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GOUDEN FORMULE. 
De activiteitencommissie organiseert al jaren met groot succes de seizoen-

afsluiter. Op deze dag blijkt dat de vv Den Ham één grote familie is. Hele 

gezinnen, vriendengroepen, complete elftallen, supporters etc. weten het 

kolkend centrum van het dorp te vinden. Van ‘s morgens vroeg tot in de 

kleine uurtjes trilt de Rohorst op haar grondvesten. 

Goa stoan aj veur Den Ham bint!
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Familie
dag!

Door Koos Hallink

“Van vroeg tot laat

trilt de Rohorst op

haar grondvesten!”



> 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 2013-2014
Periode 1
07 september  Den Ham - Olympia ’28
14 september  Hulzense Boys - Den Ham
21 september  Den Ham - De Weide 
28 september  ASC ‘62 - Den Ham 
 
05 oktober  Den Ham - Zwolsche Boys 
12 oktober  Enter Vooruit - Den Ham 
19 oktober  beker / inhaal / vrij
26 oktober  v.v. Dieren - Den Ham

Periode 2
02 november  Den Ham - OZC   
09 november  Drienerlo - Den Ham  
16 november  Den Ham - Be Quick ‘28  
23 november  beker / inhaal / vrij
30 november  Vroomshoopse Boys - Den Ham
 
07 december  Den Ham - FC RDC 
14 december  Kloosterhaar - Den Ham 
21 december  beker / inhaal / vrij

18 januari  Olympia ’28 - Den Ham 
25 januari  Den Ham - Hulzense Boys 

01 februari  De Weide - Den Ham 
08 februari  beker / inhaal / vrij
15 februari  Den Ham - ASC ‘62  
22 februari  Zwolsche Boys - Den Ham  

Periode 3
01 maart   beker / inhaal / vrij
08 maart   Den Ham - Enter Vooruit 
15 maart   Den Ham - v.v. Dieren 
22 maart   OZC - Den Ham   
29 maart   beker / inhaal / vrij

05 april   Den Ham - Drienerlo  
12 april   Be Quick ‘28 - Den Ham  
19 april   Den Ham - Vroomshoopse Boys 
21 april   beker / inhaal / vrij
26 april   Geen programma i.v.m. Koningsdag

03 mei   FC RDC - Den Ham  
10 mei   Den Ham - Kloosterhaar  

Nacompetitie
18 mei  Nacompetitie
20 mei  Nacompetitie
25 mei  Nacompetitie 

01 juni  Finale 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.

presentatiegids | 53



vt

adres:

Mekkelinkweg 6b

7447 RW Hellendoorn

Tel. : 0548 681596

www.berentschot.nl

Van
groens
af
aan

TRANSPORT   RECYCLINGGRONDWERKEN

Landelijk bereik!

TEN BRINKE 
Morsweg 24 7461 AG Rijssen  
Telefoon : (0548) 538686

BOUW OF VERBOUW?
SNEL EN VOORDELIG EEN 

AFVALCONTAINER NODIG?

TEN BRINKE RECYCLING & TRANSPORT  
Noordermorssingel 19 7461 JP Rijssen 
Telefoon : (0548) 538686

ZANDZAK NODIG?

TENBRINKE.NL

MEER 
INFO?
Bezoek 
onze website,



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

De Weide
Opgericht: 13-04-1982.
Clubkleuren: Groen Wit
Accommodatie: 
Sportpark “Schutlanden”
Elbe 1 7908 HB HOOGEVEEN
0528 - 27 53 61

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

Drienerlo
Opgericht: 22-09-1964
Clubkleuren: 
Groen Wit Zwart
Accommodatie: 
“Sportcentrum Drienerlo”
Drienerlolaan 5 
7500 AE ENSCHEDE
053 - 489 8 001

Enter Vooruit
Opgericht: 6-9-1940 
Clubkleuren: Zwart Wit
Accomodatie: “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

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

Olympia’28
Opgericht: 01-08-1928
Clubkleuren: Groen Wit
Accommodatie: 
Sportpark “ ‘t Hoenbroek”
Burg. Malcorpslaan 1 
8061 AG HASSELT
038 - 477 2 303

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

Vroomhoopse
Boys
Opgericht: 5-6-1944 
Clubkleuren: Blauw Geel
Accomodatie: 
Sportpark “De Bosrand”
Flierdijk 8 
7681 RB VROOMSHOOP
0546 - 64 63 62

Zwolsche Boys
Opgericht: 01-05-1918
Clubkleuren: Groen Wit
Accommodatie: 
Sportpark “Jo van Marle”
Landsheerlaan 42 
8016 KH ZWOLLE
038- 465 7 013
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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



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

Restaurant - Zalencentrum - Catering

Voor al uw vragen en reserveringen:
Harry en Hilda Rosman

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

E-mail: info@debeukdenham.nl 

Elke donderdag, 10 voor x 10,-
Inloopbuffet op  

elke eerste vrijdag  
van de maand




