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Kleinnijenhuis 
is trots op z’n club
Er zit veel rek in Den Ham, denkt voorzitter
Joop Kleinnijenhuis. Hij voetbalde zelf voor
de club, floot er wedstrijden, schreef er
voor het clubblad en zwaait er nu de scepter
als voorzitter. En hij is nog altijd niet uit-
geraasd. Kleinnijenhuis brandt van ambitie
‘De standaardelftallen zoals het eerste en
het tweede kunnen een klasse hoger spelen
en de hoogste jeugdelftallen horen in de
eerste klasse te spelen. Een vereniging van
onze omvang hoort die ambities te hebben.’
Den Ham heeft zo’n zevenhonderd leden.

Hoewel Kleinnijenhuis vindt dat het eerste
elftal een keer moet promoveren, eist hij
van de nieuwe trainer Marcel Waayer 
geen titel. ‘Ik vind het flauwekul om 
voor het seizoen dingen te roepen.
Tijdens het seizoen moeten we 

zien wat mogelijk is. Ik houd een vinger 
aan de pols. Prestaties haal je als de jongens
een team vormen.Als die harmonie er niet
is, moeten we kijken hoe we dat gaan 
veranderen.Al moet ik zeggen dat we 
vorig seizoen een groep hadden die er 
voor wou gaan.’

Kleinnijenhuis doet zijn best voor de club.
Op zijn manier. ‘Ik ben meer een doener
dan een denker.’ Hij is trots op zijn club.
‘Er zijn bijna nooit onenigheden en als deze
er wel zijn, worden ze netjes afgehandeld.’ 

Drost: tijd steken 
in de jeugd
Kleinnijenhuis vond het een logische stap
Ronny Drost te vragen om in het jeugd-

bestuur te komen. ‘Hij is de 
afgelopen jaren een boegbeeld
van de jeugdafdeling geworden.’

Drost is gelukkig met zijn functie bij de 
vereniging. ‘Voetbal is de mooiste sport 
van allemaal. En voetbal speelt een grote 
rol in het dorp Den Ham, daardoor krijg je
veel waardering voor je werk.’ 

Steeds meer kinderen melden zich aan bij
de vv Den Ham. Drost was eerst coördi-
nator van de E’s en D’s. Die taak is over-
genomen door Gert Nijmeijer.Af en toe
springt Drost nog bij. ‘Er zit veel tijd in,
maar ik doe het met alle plezier.’

Als voorzitter heeft hij nog niet veel pro-
blemen gehad. ‘Ik heb eigenlijk bijna geen
ongeregeldheden meegemaakt in de tijd 
dat ik meehelp bij de voetbal. Soms worden
er een paar fouten gemaakt bij het indelen
van de jeugdteams, maar dat is normaal.’
Vooral omdat de organisatie steeds beter 
is, zijn er steeds minder problemen onder
de leden. Drost is dan ook tevreden.
Al zou hij nog wel graag reclameborden 
om veld 4 zien...

Inleidend

(door Ron Hemmink)

Den Ham-voorzitter Joop Kleinnijenhuis weigert tevreden te zijn met

wat hij heeft. Den Ham moet verder, vindt hij. ‘De standaardelftallen

zoals het eerste en het tweede kunnen een klasse hoger spelen.’ 

De ambities van de voorzitters 
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De nieuwe trainer

Marcel Waaijer: gedreven voetbaldier

Marcel Waaijer tuurt voor zich uit op
sportpark De Rohorst.Trainingspak aan,
lach op het gezicht. De zomer is met wat
vertraging begonnen; tijd voor de nieuwe
coach om de blik op het nieuwe seizoen 
te richten.

‘De doelstelling van de club is hoog’, weet
hij. ‘Of ik kampioen móet worden? Nee, dat
absoluut niet. Maar je voelt dat iedereen
hoge verwachtingen heeft. Ik ga bekijken 
of dat terecht is.’ Hij tekent voor één jaar.
‘Dat doe ik altijd. Een optie op meer dienst-
jaren, dat zegt me niets. Dat zijn alleen 
maar woorden. Maar ik heb de intentie 
hier langer te blijven.’

Een goed beeld van de spelersgroep heeft
de nieuwe trainer nu, eind juli, nog niet.
Met zijn vorige club DOS ‘37 vocht Waaijer
in de nacompetitie om promotie naar 
de eerste klasse. Daardoor zag hij weinig
mogelijkheden om zijn nieuwe club in actie

te zien. ‘Ik heb veel mensen gesproken, dat
moet ook. Maar ik wil alle spelers zélf zien
en beoordelen.We zullen aan elkaar moeten
wennen en dat kan punten kosten.’

Gedreven
Hoewel hij nog weinig inzicht heeft in de
kwaliteit van de spelersgroep, kent Waaijer
de club. ‘Het is hier perfect; De accommo-
datie, de mensen. Er heerst een bepaalde
gemoedelijkheid. In Den Ham blazen ze niet
te hoog van de toren.’ 

Een vergelijking met AZ is gauw gemaakt:
niets moet, alles mag.Waaijer: ‘Ik voel dat
de mensen hier denken: het komt allemaal
wel goed.’ Maar de inwoner van Langeveen
is iemand die een succes wil afdwingen.
‘Ik ben zeer gedreven, misschien is dat wel
de reden van de bestuurders geweest om
mij aan te trekken.’ 

De komst van Waaijer was niet vanzelf-
sprekend. Hij had meer opties. ‘Ik noem
geen namen van clubs, maar ik kon ook
naar een club uit de tweede klasse op 
zondag en naar twee andere zaterdag-

derdeklassers.Waarom Den Ham? Omdat
het een cleane, nette club is. En - maar dan
ga ik af op anderen - er is hier perspectief.
Ik zie mijn overgang van DOS ‘37 naar Den
Ham niet als een stap terug, er valt hier iets
op te bouwen.’

De fanatieke trainer wil alles weten van zijn
nieuwe vereniging. In zijn vrije uren pluisde
hij al uit waar Den Ham de laatste seizoe-
nen de punten liet liggen. ‘Vooral in het
begin van de competitie’, weet hij nu. ‘En ze
speelden vaak gelijk, gaven vaak een voor-
sprong weg. Ik ken de tijd nog dat je twee
punten kreeg voor een overwinning. Nu
kun je er drie pakken, dat vergt een andere
manier van het uitspelen van een wedstrijd.’

In Vriezenveen stapte hij in op het moment
dat DOS ‘37 net naar de tweede klasse was
gepromoveerd.‘Dat was niet ideaal. Het doel
was overleven.Als trainer kun je dan niet
veel uitproberen.’ Of hij daarom stiekem 
blij is dat Den Ham promotie is misgelopen?
Hij lacht, een lange nadenkpauze volgt.
‘Ik schat in dat ik nu in ieder geval meer
ruimte krijg om dingen uit te proberen.’ 

(door Ron Hemmink)

Hij kon ook naar een club uit de

tweede klasse op zondag, maar

koos voor Den Ham. Om de

accommodatie, de mensen en 

het perspectief. Marcel Waaijer 

uit Langeveen is de nieuwe 

trainer van het eerste elftal.

‘Je voelt dat iedereen hier hoge

verwachtingen heeft.’  

In de auto 
de spelersbus
achterna 
Trainer Marcel Waaijer reist altijd per
auto naar uitwedstrijden. ‘Ik heb een
hekel aan de bus.Waarom ik dat heb,
houd ik liever voor me. Het liefst zit ik
alleen in de auto, maar als ik ergens
een speler op moet pikken, is dat geen
probleem.Achter het stuur begin ik al
met de voorbereiding. Ik heb mijn
gedachten dan al bij de wedstrijd.’

Marcel Waaijer (links) met elftalleider Dennis Bosch
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Hoog tijd om eens nader kennis te maken
met deze Robin Bergins (Kaapstad, 1979).
Op zijn zeventiende verhuisde hij met zijn
familie naar Johannesburg, waarna hij ICT
ging studeren aan de Witwatersrand
University. Omdat zijn voetbaltalenten toen
ook al niet verborgen bleven, wist hij het te
brengen tot het reserve-elftal van deze
Universiteit, volgens Robin qua niveau te
vergelijken met onze Hoofdklasse. Hoe
kwam hij toch zo verzeild in Den Ham?
Robin weet dat haarfijn uit te leggen. Hij
ging met een vriend op vakantie naar Israel,
en tijdens hun verblijf daar leerde hij de
Hammerse Marthe van der Kolk kennen.
Het klikte zodanig, dat ze na deze vakantie
via e-mail contact bleven houden, wat na
enige tijd resulteerde in een drie maanden
durend bezoek van Robin aan Den Ham.
Hij meldde zich daar meteen aan als lid van
de witblauwen, en speelde in die tijd in het
2e.Vanwege gedoe met een verblijfsvergun-
ning keerde hij samen met Marthe terug
naar Zuid-Afrika. Ruim 1 jaar later verkasten
de twee weer naar Den Ham. Robin kreeg
de vereiste papieren en zo kon hij zich hier
met Marthe vestigen (op de Zomerweg).

Uiteraard maakte hij ook weer de gang
naar ‘De Rohorst’, alwaar hij zich binnen
korte tijd een plekje in de hoofdmacht 
veroverde. Over de opvang en begeleiding
bij Den Ham is Robin zeer lovend. ‘In het
begin spraken de jongens Engels tegen mij,
maar op een gegeven moment vond ik 
dat welletjes en zei ik, dat ik liever in het
Nederlands communiceerde. Niet in dialect,
overigens. Daar versta ik echt geen bal van!’
Van discriminatie heeft hij hier niets gemerkt.
‘In wedstrijden komt het wel eens voor,
dat een tegenstander me uit mijn spel pro-
beert te halen met bepaalde opmerkingen,
maar daar sta ik boven’.

Zijn verwachtingen voor het komende sei-
zoen steekt hij ook niet onder stoelen of
banken. ‘Het moet nu echt gaan gebeuren.
Dat we in het afgelopen seizoen geen kam-
pioen werden en ook promotie misliepen,
kan ik nog wel aanvaarden.We startten
toen namelijk met een sterk verjongde
ploeg en hadden nog geen enkele ambitie.
Dat het gaandeweg het seizoen steeds
beter ging, was mooi meegenomen. Het is
natuurlijk jammer, dat je er dan uiteindelijk

toch naast grijpt, maar misschien was het
nog wel te vroeg. Daarom heb ik er nu
meer vertrouwen in!’ Uiteraard staan we
helemaal achter zijn verwachtingen en
hopen we op een succesvolle competitie.

Momenteel zit Robin in de lappenmand
(ziekte van Pfeiffer), doch we gaan ervan
uit, dat hij er aan het begin van het nieuwe
seizoen weer staat en velen zal doen 
genieten van zijn doelgerichte acties!

Robin Bergins: 
parel met gouden ‘Rand’
(door Jan J.D. Lindenhovius)

‘Hè’n jullie d’n Afrikoan ôk weer mee’eneum’n?’ Steevast stelt een van de WZC-aanhangers deze vraag,

telkens wanneer Den Ham tegen de Wapenvelders moet aantreden. Een vraag, die niet voortkomt uit

belangstelling, maar eerder uit angst. Immers, Robin Bergins (want over hem hebben we het) was 

enkele jaren geleden de schrik van WZC, toen de Veluwenaren thuis - mede vanwege diens onnavolgbare

bewegingen - met 5 tegen 1 de boot ingingen.
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(door Jan Bosch)

De voetbalvereniging Den Ham 

is een gezonde vereniging, die dui-

delijk een functie heeft binnen de

gemeenschap van het dorp Den

Ham. Met bijna 650 leden zijn er

wekelijks direct en indirect meer

dan 1000  personen betrokken bij

het wel en wee van de Hammer

club. Om het produkt voetbal

betaalbaar te houden voor de

leden kan ook de vv Den Ham

niet zonder zijn grote schare vrij-

willigers en zonder zijn sponsoren.

Naast het grote aantal shirtsponsoren 
(zie het artikel over het nieuwe lease-
tenue) zijn er een tweetal grote sponsor-
groepen aktief binnen de vv Den Ham.
Allereerst is dat het H.O.C., het Hammer

Ondernemers Collectief dat in 1996 is
opgezet door de vv Den Ham. Meer dan 
70 deelnemers zijn er lid van het H.O.C.
In 2007 werd het 10-jarig bestaan van het
H.O.C. herdacht. Opvallend was dat binnen
de kleine dorpsgemeenschap van Den Ham
het door de jaren heen is gelukt om het
ledenaantal vrij stabiel te houden tot méér
dan 70 leden.Voorwaar een unieke prestatie
voor Den Ham, vooral gelet op het feit dat
grote industrieën ontbreken in Den Ham.
Het idee van samen de schouders onder de
gemeenschap zetten is hier ongetwijfeld
debet aan. Dat komt ook door de unieke
verdeelsleutel van de gelden van het H.O.C.
De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt, na
aftrek van kosten, verdeeld tussen vv Den Ham
(70 %) en overige verenigingen en instellingen
binnen het dorp Den Ham, (30%) vooral
gericht op activiteiten voor de jeugd.
In 2007 is STARSELECT vv Den Ham opge-
richt. Een selecte groep van 15 bedrijven
die samen optreden als hoofdsponsor van
de vv Den Ham. De leden van STARSELECT
vindt u met hun bedrijfslogo’s op de achter-
zijde van deze gids. Het aantal is bewust 
op 15 leden gehouden, gesymboliseerd in
15 sterren in het logo van STARSELECT.
De bijdrage van selecte groep hoofdspon-
soren komt in zijn geheel toe aan de voet-

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

Zonder de bijdrage van deze 2 belangrijke
sponsoren zou het voor de vv Den Ham
niet mogelijk zijn om de vereniging in de
huidige vorm te kunnen voortzetten.
Mede door deze vorm van sponsoring is
Den Ham de gezonde vereniging waar de
jeugd van Den Ham zich thuis voelt en waar
de bevolking van Den Ham trots op is.

Het bestuur en de leden van de vv Den Ham
zijn dan ook dankbaar voor de vele vrijwil-
ligers én de sponsoren die het samen
mogelijk maken om op ons sportpark 
‘De Rohorst’ wekelijks van de voetbal-
sport te kunnen genieten.

Starselect en HOC, 
hele belangrijke sponsoren! 

De Starselect-logo’s hebben een opvallende plek
achter het doel op het hoofdveld



Dagen brachten de jonge Gerjan, Niels,
Arnold en Wijnand door op het stenen
trapveldje achter Arnolds huis aan De Tye.
Panna’s, één-tweetjes; hogeschoolvoetbal op
het plein. ‘Op de MAVO was het elke dag
raak’, vertelt Arnold. ‘Altijd na schooltijd’,
vult Niels aan. ‘Jammer dat het nu niet meer
kan.’ Arnold legt uit: ‘Ze hebben er baskets
opgehangen.’ De doeltjes zijn weg, en daar-
mee ook hun speelplek.

Anno 2007 ballen de vier eerste elftalspelers
nog veel op zondag samen.Vaker gaat niet,
vanwege werk of studieverplichtingen.
Het jaarlijkse prestigieuze straatvoetbal-
toernooi in Vroomshoop biedt uitkomst.
‘Twee keer gewonnen’, zegt Niels. ‘Al deden
de laatste keer invallers mee’, bekent
Arnold. De tegenstanders zijn technisch
vaardige voetballers uit de regio, zoals 
spelers uit het eerste en tweede elftal 
van de Vroomshoopse Boys en een stel 
rasvoetballers uit Almelo.

‘Straatvoetbal staat voor veel gedraai. Het
gaat om snelheid en niet om fysieke kracht’,
legt Arnold uit. Net als Niels en Wijnand
noemt hij Gerjan de beste van de vier.

Niels: ‘Gerjan is net een ‘klein muissie’;
snel en behendig.’ Arnold valt hem bij:
‘Als je denkt dat je hem klem hebt gezet,
weet hij toch weer weg te komen.’

Omslag
In het nieuwe seizoen krijgen de (voetbal)
vrienden te maken met de nieuwe coach
Marcel Waaijer. De eerste indrukken van
hem zijn goed, vinden de vier. ‘Fanatiek en
professioneel’, oordeelt Wijnand. ‘Hij heeft
zijn visie klaarliggen’, weet Niels.

Het programma in de vakantieperiode
omvatte vooral veel loopwerk. ‘We kregen
een loopschema voor buiten de trainingen
om.We moesten twee keer in de week
hardlopen.Altijd interval en duurloop’,
legt Arnold uit. ‘En dat zijn we niet gewend’,
vertelt Gerjan.

Een pleintjesvoetballer die niet met bal mag
trainen; het is als een kind dat mag spelen,
maar zijn speelgoed niet mag gebruiken.
‘Het is natuurlijk niet leuk’, vertelt Arnold.
Maar de vier voetballers zien het nut er van
in. ‘We hebben er gemak van’, weet Gerjan.
En Niels: ‘Voor een goede start moet de

conditie goed zijn. En conditie is één van
mijn zwakke punten.’ Tijdens de groeps-
trainingen kunnen ze de tijd met de bal
inhalen. ‘De kortste training zal anderhalf
uur duren’, zegt Wijnand. ‘Eerder duurde 
de langste training zo lang.’

De vier willen de nieuwe trainer overtui-
gen. ‘We moeten de strijd aan met anderen.
Nog niets staat vast, de concurrentie is
groot’, blikt Niels vooruit. ‘Alleen Robin
Bergins en Jeroen de Groot hebben een
vaste plaats’, denkt Arnold. ‘Ik hoop zelf 
op een plek als rechtsbuiten in een 4-3-3-
systeem.’

Ook Gerjan denkt niet zeker te zijn van zijn
plek: ‘Tim Nijzink, Robin, Gerdo Kuiper en
Anrold kunnen óók voorin spelen. Je moet
er wel wat voor doen.’ Weet ook Niels:
‘Als je twee keer niet traint, moet je terug
naar het tweede elftal.’ Het afgelopen sei-
zoen waren hij en  Arnold concurrenten
voor de positie van rechtshalf. De vrienden
hebben daar geen moeite mee. ‘Je gunt het
elkaar’, klinkt Niels volwassen.

En (sportieve) wraak nemen kan altijd.
Is het niet op het trainingsveld, dan wel op
een pleintje ergens in Den Ham.Want het
ballen op straat, die ongedwongen sfeer;
het blijft trekken. ‘Als ik niet meer op het
veld voetbal, ga ik door in de zaal’, verklapt
Arnold. Ook Niels kan niet zonder voetbal.
‘Tijdens een werkweek met school heb ik 
al eens een hele dag met een jongen uit
mijn klas door Parijs gevoetbald, zelfs 
tegen zwervers.’
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(door Ron Hemmink)    

Als klasgenoten na schooltijd achter de pc kropen, pakten zij 

een bal en zochten ze een pleintje om te voetballen. De straat-

voetballers Niels Bouwhuis,Wijnand Meijer, Gerjan Blekkenhorst 

en Arnold Poortman (v.l.n.r.) zijn van een uitstervend ras.

Over pleintjesvoetbal, de nieuwe trainer en voetballen met 

Franse zwervers.

Straatvoetballers van Den Ham 



(door Frank Stolte)

Hoe bouw je een nieuw tribune.

Je gaat op een donderdagavond

aan het schap staan in de kantine

en probeert en paar mensen

enthousiast te maken.

Erald Ekkelkamp weet er alles 

van want hij was nauw betrokken

bij de uitvoering van de werk-

zaamheden. De nieuwe tribune  

is in drie weken gerealiseerd en

dat terwijl er uitsluitend in de

avonduren en op zaterdag aan

werd gewerkt.

‘Het was zaak er voldoende mensen bij te
krijgen’, vertelt Erald Ekkelkamp terugkijkend.
De struiken werden eerst verwijderd.
Met Jan Seigers werd het uitzetten ter hand
genomen.Vervolgens werd het zand op
hoogte gebracht en werden de banden
gezet. ‘Dat was echt zwaar werk’ aldus 
Erald Ekkelkamp.Alle materialen werden
aangevoerd door Gerrit Nijzink. Na het
banden zetten werd met man en macht 
het tegels leggen ter hand genomen.
Albert Braakman, Rieks Bijlstra, Carry Bijl-
stra, Jeroen Ruiterkamp, Bart Valk, Jeroen
Ekkelkamp, Joop Kleinnijenhuis en Leo

Soepenberg waren mannen die meerdere
keren de handen flink uit de mouw staken.
Daarnaast waren nog vele vrijwilligers die
zomaar spontaan eventjes kwamen helpen.
‘Het was weer een fraai stukje zelfarbeid.
Dat is toch de charme van onze vereniging,’
meent Erald.

De nieuwe tribune is 38 meter lang, en 5
etages hoog in totaal kunnen er 500 mensen
op staan. Hiermee heeft de Hammer 
voetbalclub er een tribune bij die vooral
gebruikt zal worden bij topwedstrijden en
natuurlijk bij de jaarlijkse opening tegen
Heracles Almelo. Dat was eigenlijk ook de
grote stok achter deur, want voor zaterdag
7 juli moest de nieuwe tribune klaar zijn
tegen de betaalde profs uit Almelo. Die
deadline werd ruimschoots gehaald.Tijdens
die wedstrijd stond de tribune dan ook
stampvol. Een mooier bewijs van aanpakken
en doorpakken is eigenlijk niet te bedenken.

Erald Ekkelkamp:

De nieuwe statribune? 
kwestie van doorpakken
en aanpakken!

6

Jeroen Ekkelkamp en Johan Withaar

Bij Den Ham helpt ook de voorzitter een handje!
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‘Alles is klaar, de bebording, de ophanging
van de reclameborden. De aluminium
ophanging is vervangen door een ophanging
van ijzer en koper. Dat is steviger’, weet
Gerrit Vos van de supportersvereniging.
Deze zomer staken leden en supporters
veel vrije tijd in de vereniging.Vier à vijf
dinsdagavonden waren ze langs het hoofd-
veld te vinden. ‘We waren telkens met een
groep van zo’n twintig man’, vertelt Vos.

‘Ook spelers van het eerste elftal hebben
geholpen, onder andere Gerjan Blekkenhorst,
John Brakert en William Jacobs. En Dinie
Ekkelkamp en Toos Nijhoff hielpen met het
wassen van de borden.’

Na de drukke zomeravonden zit een groot
deel van het werk er voor de supporters-
vereniging op.Tijdens het seizoen wachten
bekende klussen als supportersbussen 
regelen.Vos: ‘Voor de verre uitwedstrijden.
De bussen moeten écht vol zitten, dan kan

het er allemaal net uit. Ik gok op zo’n vier à
vijf wedstrijden die we dit seizoen per bus
gaan bezoeken.’

En tijdens de traditionele ‘snertwedstrijd’ bij
Lemele wachten de leden van de supporters-
vereniging weer met grote ketels erwten-
soep in het bos van Archem. ‘Lemele is in
de klasse gebleven. Zij zijn blij, want wij
brengen veel volk mee. Maar wij zijn ook
blijk.Vorig jaar kwamen wel zeventig tot
tachtig mensen door Archem, het meren-
deel was op de fiets. De 25 liter soep ging
helemaal op.’  

Ook Seine Ekkelkamp stelde zijn vrije uren
beschikbaar voor vrijwilligerswerk. Hij prijst
alle helpers. ‘Het was écht druk.We zijn
goed bezig bij de voetbalvereniging. De jon-
gens die hebben geholpen, offerden een
stukje van hun vrije tijd op. Ook vrouwen
hielpen mee. En dan is ook nog die staan-
tribune gemaakt.’ Ook moesten nieuwe
reclameborden worden geplaatst.

Dat is nog niet alles, volgens Ekkelkamp.
‘Er komt ook een worstkar op wieltjes.
En een mobiele bar, ook op wielen. Ze zijn
bedoeld voor tijdens de wedstrijden.
Henk Lamberink heeft die karren gemaakt.’  

In het nieuwe seizoen hoopt het gezins-
hoofd van één van die echte blauwwitte
gezinnen in Den Ham nog één wens te
realiseren. ‘Er moet nog nieuwe bestrating
komen om het hoofdveld. Hopelijk lukt 
dat dit seizoen.’

Nieuwe reclameborden, een mobiele
bar en een kar met worst

De supportersvereniging 

(door Frank Stolte)

Terwijl de meeste leden genoten

van hun vakantie, werkten de

leden van de supportersvereni-

ging stug door. Het hoofdveld

blaakte in de zon, daaromheen

krioelde het van bezige spelers

en supporters.

Dinie Ekkelkamp druk in de weer met de spons

Henk van Leusen bevestigt een nieuw bord

Gerrit Vos en Seine Ekkelkamp



Vroeger scoorde Freek Becker als spits van
Marienberg, HHC en DETO menig doel-
punt. Een sluwe spits die altijd loerde op
zijn kansje. Scoren kan hij nog steeds maar
dan meer op het gebied van sportbeleid

voor de gemeente Twenterand. Sinds 1994
maakt Becker deel uit van de gemeenteraad
van de voormalige gemeente Vriezenveen
en sinds 2001 van de gemeente Twenterand.
De sportervaring en de politieke kennis
komt hem goed van pas in zijn functie als
wethouder Sport die hij sinds het voorjaar
van 2006 vervult.

In de afgelopen periode heeft het college
volgens Becker een inhaalslag gemaakt t.a.v.
het sportaccommodatiebeleid. ‘In totaal
gaan we 2,5 miljoen euro investeren in de
komende periode om knelpunten op te los-
sen en om kunstgrasvelden in Twenterand
aan te leggen’. Belangrijk hierbij is dat de
gemeenteraad instemt met de voorstellen
en dat de voetbalclubs het eens worden.
Eind augustus gaat Becker met de voetbal-
clubs overleggen om bespreekbaar te
maken dat in de zomer van 2008 kunstgras-
velden in Twenterand worden aangelegd.
‘Dan moeten de clubs mee gaan in de voor-

stellen en ook bereid zijn een financiële 
bijdrage te leveren’, verduidelijkt Becker.
De vv Den Ham wordt door Becker gezien
als een no-nonsense vereniging die in staat
is zelf heel veel te doen en waar een goede
sfeer heerst. Freek Becker stoelt zijn
mening op de bezoeken aan wedstrijden
van Den Ham en de gesprekken met
Hammer bestuursleden.

Als wethouder is Freek Becker een regel-
matig bezoeker van alle sporten die in
Twenterand met veel enthousiasme worden
bedreven. Blij is de wethouder Sportzaken
met het Sportplatform dat namens de clubs
als spreekbuis richting de politiek fungeert.

De tactische tip van wethouder Freek voor
de spelers van het eerste elftal van Den Ham:
‘Toon een betere winnaars mentaliteit en
zorg dat je een klas hoger kom te spelen’.

Wethouder Freek Becker:
Scoren voor voetbalclubs
(door Frank Stolte)

Hij kent het zweet van de kleed-

kamer, hij weet wat het is om op

een prachtig veld te spelen.

Sportwethouder Freek Becker

heeft het gevoel van de sporters.

‘Een goede accommodatie geeft 

je als sporter een kick’ , weet 

de 59- jarige Freek Becker uit

ervaring.
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(door Frank Stolte)

Wat is je beroep?
Deeltijd ambtenaar Gemeente Twenterand
en voor het andere deel, sinds kort, bier-
brouwer.

Wat is je voetbalervaring?
Chronologisch de elftallen Den Ham B2,A2,
4, 3, 2, 1, HHC1, Den Ham 1, 3, 4, 7. Tegen-
woordig doe ik mijn ervaring op in het 6e.

Kun je iets zeggen over je bestuurlijke
ervaring?
Vanaf augustus 1998 ben ik lid van het
bestuur. Sinds 2000 wedstrijdsecretaris 
seniorenvoetbal ben.Verder bemoei ik mij
met allerlei bijzaken rondom onze vereni-
ging, zoals mijn deelname aan de Technische
Commissie.

Wat wil je TC-lid graag op de vereni-
ging overbrengen?
Deze vraag klinkt mij te hoogdravend. Ik ben
niet iemand met een missie. Er zijn veel
zaken die moeten geregeld om tot een goed
voetballende prestatie-elftallen te komen.
TC kan hierin voor enige coördinatie zorgen.

Wat is jouw beeld van de 
prestatieselecties?
Heel positief. Ik hoor wel eens kritiek langs
de lijn, alsof het veel vroeger allemaal beter
zou zijn. Dat is natuurlijk onzin.We moeten
niet vergeten dat Den Ham pas vanaf onge-
veer 1990 gouden tijden heeft beleefd, met
een bijzondere lichting.Voor die tijd speelde
Den Ham ook hoofdzakelijk in de 4e klasse,
die tegenwoordig 3e klasse wordt genoemd.
Begin vorig seizoen bespeurde ik hier en
daar enige paniek toen de laatste twee 
spelers van de gouden lichting zouden 
stoppen met prestatievoetbal. Het huidige
elftal heeft dat onverwacht goed opgevangen.
Als die lijn kan worden voortgezet zal er
iets moois gebeuren dit seizoen.

Wat zijn de werkzaamheden 
van de TC? 
Het coördineren van een aantal technische
zaken. Mede zorgdragen voor een goed
werk - en speel klimaat voor spelers,
trainers en leiders. Bijdragen aan een goede
onderling samenwerking.

Waarom wordt je wedstrijdsecretaris?
Omdat je daarvoor wordt gevraagd.
De kandidaten staan hiervoor niet in de rij.
Wanneer dat wel het geval was geweest

was ik mooi achteraan gaan staan.
Wat is je verwachting 
voor het komende seizoen?
Den Ham 1 had de afgelopen twee seizoe-
nen maar een heel klein beetje meer geluk
hoeven hebben en promotie naar de tweede
klasse was al bereikt.Als vorig seizoen
zeperds als tegen Lemele uit of Hatto Heim
uit waren voorkomen, was Den Ham ook
zonder geluk al kampioen geworden.Als
Marcel Waaijer dus dit soort puntenverlies
van zijn elftal weet te beperken zie ik het
dit seizoen helemaal zitten.

Op welk vlak zijn er verbeterpunten
aan te brengen? 
Dit sluit aan bij mijn vorige opmerking.
Constant presteren is het belangrijkst op
weg naar een promotiefeest.

Als je een ding tegen de trainers 
en spelers zou mogen zeggen,
wat zou dat dan zijn?
Dat ik er alle vertrouwen in heb.
Hard werken op het veld en daar plezier 
in beleven, dan moet het volgens mij 
helemaal goed komen.

Interview

Wedstrijdsecretaris 
Harry Blekkenhorst (43):

‘Ik ben niet iemand 
met een missie’

De voetbalvereniging kent vele

stille krachten, waarvan veel

leden niet of nauwelijks weten

hoeveel werk ze verrichten.

Harry Blekkenhorst (43),

wedstrijdsecretaris en lid 

van de technische commissie ,

is één van hen.

9



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

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

CSV´28
Opgericht:
07-05-1928
Tenue:
shirt: Oranje
broek:Wit
kousen: Blauw
Accommodatie:
Het Hoge Laar (Zwolle)
Luttekeweg 5 
8031 LG ZWOLLE
038-4531633

Gramsbergen
Opgericht:
1-09-1945
Tenue:
shirt: Groen/Wit
broek: Zwart
kousen: Groen met witte boord
Accommodatie:
't Hoge Holt
't Hoge Holt 17
7783 BH Gramsbergen
0524-561792

De tegenstanders
van het eerste team van Den Ham

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

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

Lemele
Opgericht:
01-06-1965
Tenue:
shirt: Blauw/wit vertikaal gestreept
broek:Wit
kousen: Blauw
Accommodatie:
Zandeinde (Lemele)
Zandeinde 2 
8148 PS LEMELE
0572-331519

Nieuwleusen
Opgericht:
01-08-1957
Tenue:
shirt: Oranje
broek: Zwart
kousen: Oranje/zwart
Accommodatie:
Het Klaverblad (Nieuwleusen)
Kon. Julianalaan 8 
7711 KK NIEUWLEUSEN
0529-483194

SCD ‘83
Opgericht:
11-05-1983
Tenue:
shirt: Geel
broek: Blauw
kousen: Blauw
Accommodatie:
De Boekweit
Sportlaan 13
7701 VP Dedemsvaart
0523-613936

IJVV
Opgericht:
03-0701945
Tenue:
shirt: Rood-wit gestreept
broek:Wit
kousen: Rood
Accommodatie:
Den Uithoek
Bergweg 10D
8271 CD IJsselmuiden
038-3315877

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

Adressen
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Als thuisbasis fungeert het sportpark 
‘De Rohorst’ te Den Ham. Op dit sportpark
heeft de vereniging de beschikking over een
fraai clubhuis hetgeen door de leden en 
supporters in eigen beheer is gerealiseerd.
Het complex omvat verder een 4-tal velden,
1 pupillenveld en 1 trainingsveld.

De vereniging ontstond in 1946 als onder-
deel van de s.v. Den Ham ‘45. Het eerste
team speelt dit jaar in de 3e klasse KNVB.
Ook de overige prestatieteams van de 
vereniging spelen op een redelijk niveau.
De vereniging richt zijn blik nadrukkelijk
naar de toekomst.

De voetbalvereniging Den Ham wil de club
zijn waar de jeugd van Den Ham zich sportief
en sociaal kan ontwikkelen. Met behulp van
vele vrijwilligers en ondersteund door een
opnieuw vastgesteld jeugdplan, wordt getracht
hieraan gestalte te geven.
Met de steun van ook voor onze vereniging
onmisbare sponsoren, waarbij we met name
de hoofdsponsorgroep Starselect Den Ham
noemen, onze kledingsponsor Beltona
Sportswear en de leden van onze sponsor-
club het HOC, proberen we ook in het
komend seizoen onze doelstellingen te 
realiseren.

Accommodatie

De voetbalvereniging Den Ham is de grootste sportvereniging van het

dorp Den Ham, met ruim 600 leden. De vereniging neemt met een 9-tal

seniorenteams deel aan de competitie, alsmede met 2 damesteams,

8 juniorenteams, 14 pupillenteams en 1 meisjesteam.

11

Veld 4

Veld 3

Veld 2

Trainingsveld

A B
C D

Veld 1

Tribune

Veld 5

Kleedkamers

Kantine

Kleedkamers
19 2

3 4

Kleedkamers
6 8

5 7

Sportcomplex ‘De Rohorst’ 
Rohorst 1a, 7683 PE Den Ham
Tel. 0546 - 671666
Secretariaat van de v.v. Den Ham:
Postbus 55, 7683 ZH Den Ham  
Tel. 0546 - 672822
Internet: www.vvdenham.nl
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Met het kledingleaseplan gaat er voor 
het bestuur van de vv Den Ham een lang
gekoesterde wens in vervulling. Enerzijds de
mogelijkheid om voor een aantrekkelijk
bedrag voor een sponsor een teamspon-
soring te kunnen aanbieden, anderzijds een
uniforme kledinglijn voor de hele vereniging
van Den Ham 1 tot en met Den Ham F6.
Samen met de kledingsponsor Beltona

Sportswear, is gekozen voor het zgn. retro-
tenue van de vv Den Ham. Het tenue doet
sterk denken aan het tenue zo dat in 
de beginjaren van de vv Den Ham werd

gedragen. Een wit shirt met blauwe man-
chetten en kraag, een blauwe broek met
blauw witte sokken, alle voorzien van het
clublogo.
Het tenue wordt de leden inclusief een
fraaie sporttas in bruikleen aangeboden.
Daar tegenover staat een geringe verhoging
van de maandelijkse contributie.
De tenues blijven eigendom van vv Den
Ham. Na 3 jaar wordt bekeken of het tenue
geheel of gedeeltelijk aan vervanging toe is.

De shirts en tassen worden per team
beschikbaar gesteld en worden vernieuwd
conform de 3-jaars cyclus. De shirts blijven
in de teamtas per team. Het beheer en
wassen van de shirts wordt een teamver-
antwoordelijkheid, te regelen door de leiders.
In elke teamtas komt een wasvoorschrift.
De broek en sokken worden aan het begin
van de 3 jaarsperiode per individu uitge-
reikt (via de leider) en dienen door de 
speler zelf gewassen te worden.Wij willen
benadrukken dat de sokken en het broekje
bedoeld zijn voor wedstrijden en niet voor
trainingen! 
Indien er sprake is van verlies of beschadi-
ging zal voor eigen rekening via onze club-
shop voor vervanging moeten worden
gezorgd. Dit om uniformiteit te handhaven.

Ook vv Den Ham en de sponsors
worden er beter van!
Shirtsponsors betaalden tot nu toe de aan-
schaf van relatief dure tenues en betaalden
daarnaast een bijdrage voor shirtspon-
soring. Deze sponsorbijdragen aan de 
vereniging waren vooral voor niet selectie-
teams (indien deze al een sponsor hadden!)
gering, eenvoudigweg omdat we al blij
waren als ondernemers lagere teams van
kleding wilden voorzien. Nu vanaf het sei-
zoen 2007/2008 de tenues en tassen via het
kledingleaseplan worden geleverd, hoeft een
sponsor voor de aanschaf niet meer diep in
de buidel te tasten. Zo kan de VV Den Ham
gedurende 3 jaar een hogere jaarlijkse bij-
drage vragen voor het sponsoren van de
shirts en/of tassen.Voor de leden verdwijnt
het stukje ‘ongelijkheid’ en loopt iedereen
in een schitterend tenue.
Tevens wordt de eigen verantwoordelijk-
heid voor het eigen tenue vergroot.
We hopen dat het nieuwe tenue mag 
bijdragen om imago van de vv Den Ham
nog beter gestalte te geven!

vv Den Ham gaat over 
op kledingleaseplan
(door Jan Bosch)

Zoals in de algemene ledenvergadering is besloten geeft vv Den Ham

vanaf dit seizoen haar spelende leden het officiële vv Den Ham tenue

in bruikleen, bestaande uit een shirt, broek, voetbaltas en sokken.

Voor de keeper is er een keepers tenue. De shirts, voetbaltas en kousen

zijn voorzien van het vv Den Ham logo. De shirts en tassen zijn ook

zoveel mogelijk van een sponsoropdruk voorzien. Bij de samenstelling

van deze gids was het gelukt om voor alle teams een sponsor te 

vinden.Voetbalschoenen, scheenbeschermers en keeperhandschoenen

behoren niet tot het pakket.

Kledingsponsors Cor Schrotenboer (links) en
Henri Valk (2e van links) tekenen het lease-
contract onder toeziend oog van Jan Dubbink
en Dennis Bosch



Good old Gerrit Albers treffen we aan als
de inkoopspecialist van de keuken en de
kantine. De oplettende eter heeft zeker al
opgemerkt dat er in de keuken een aantal
doeltreffende wijzigingen zijn doorgevoerd.
Gerrit heeft tevens de speciale ‘worstkar’
voor de Rohorst laten maken. ‘Ik zag een
voorbeeld in Bergentheim staan en dacht
dat is iets voor ons.Tevens komt er nog 
een ‘bierkar’ voor bepaalde gelegenheden’,
aldus de oud-horecaondernemer.

In het kantinegebeuren kunnen/mogen
dames natuurlijk niet ontbreken. Het duo
Gerja Kleinjan en Helen Zwiers heeft de
aankleding en inrichting drastisch gewijzigd.
Het jeugdhonk heeft een ware metamorfose
ondergaan zodat de vv Den Ham geregeld
met ‘relaxte zitjongeren’ zit opgescheept.
Binnenkort komen er nog grote doeken
waarop bekende voetballers staan. Gerja
zorgt verder nog voor de lunches van de
diverse EHBO-cursussen.

Het ‘sportieve dorpscafé’ is wekelijks ruim
30 uur toegankelijk en het moge duidelijk
zijn dat er heel wat personeel nodig is 
om de zaak goed draaiende te houden.
Het vijfde lid: Marthijn Binnenmars of te 
wel het ma(Ti)nusje van alles regelt de
avondbezetting terwijl Helen de zaterdag-
ploegen aanstuurt.

Dat het personeel goed geregeld is, blijkt
wel uit het feit dat er zaterdags genoeg
‘obers’ zijn om de ellenlange tafels te bedie-
nen. Helen hierover: ‘Het rondbrengen van
consumpties kost extra personeel maar is
wel vrij uniek in de regio en iedereen vindt
het bargezellig’. Het absolute hoogtepunt

qua inwendige verzorging werd gedemon-
streerd bij de wedstrijd tegen Heracles.
Zo ongeveer het complete personeels-
bestand stond paraat en middels vele 
verkooppunten binnen en buiten werd het
talrijke publiek op haar wenken bediend.

Voor de supervisor Mannes is het nog niet
helemaal achterover leunen edoch vergeleken
met zijn vroegere werkzaamheden heeft 
hij momenteel een makkie. Zeer relaxed 
en tevreden runt hij de kantine en ziet dat
alles mooi verloopt.

In het clubhuis zijn onlangs maar liefst drie
reusachtige breedbeeld TV’s geplaatst en 
als klap op de vuurpijl is men achter de
schermen druk bezig met zeer geperfectio-
neerde en efficiënte uitbreidingsplannen.
Het clubhuispersoneel is momenteel goed
herkenbaar in de prachtige witte en groene
Grolsch-tenues. Met al deze veranderingen
kunnen we terecht vaststellen:
de kantine(commissie) van de vv Den Ham
is volop in beweging!

Nieuwe Kantinecommissie
volop in beweging

De commissie

(door Koos Hallink)

Eind 2006 deed de nieuwe kantine-

commissie haar intrede.

Mannes Poel stak als eerste 

de vlag uit want zijn jarenlange

tropenbaan wordt door een 

vijftal enthousiaste personen

(inclusief Mannes) verzorgd sinds

1 november jongstleden.

V.l.n.r. Helen Zwiers, Mannes Poel, Gerja Kleinjan,
Marthijn Binnenmars en Gerrit Albers
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A-Select ie v.v. Den Ha m seizoen 2007

Bovenste rij v.l.n.r.: Marten Willems (verzorger), Tim Nijzink, Michel Smit, Joh
(keepertrainer). Middelste rij: Dennis Bosch (elftalleider), Tommie Dam, Wijna

Roelof Nijzink (assistent-scheidsrechter). Onderste rij: Marcel Waaijer (tr
Gert Nijmeijer, Johnny Shabo, Gerjan Blekkenhorst, Leo Soepenberg (assisten



7-2008

hn Brakert, Robin Bergins, Wim Lindenhovius (materiaalman), Jan Demmers
and Meijer, Jeroen de Groot, Wilco Holsappel, Gerdo Kuiper, Jorrit Slotman,
rainer), Joost de Boer, Arnold Poortman, Niels Bouwhuis, William Jacobs,
nt-trainer). Op de foto ontbreekt Henk Lamberink (scheidsrechtersopvang).



Wim Lindenhovius
Materiaalman

Marten Willems
Verzorger

Henk Lamberink
Scheidsrechtersopvang

Leo Soepenberg
Assistent-trainer

Jan Demmers
Keepertrainer

Roelof Nijzink
Assistent- 
scheidsrechter

Marcel Waaijer
Trainer

Dennis Bosch
Elftalleider

Gert Kuiper
Teammanager

Begeleiding
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Niels Bouwhuis, 20 jaar
Middenvelder
3e seizoen

Gert Nijmeijer, 24 jaar
Middenvelder
7e seizoen

Arnold Poortman, 21 jaar
Aanvaller
2e seizoen

Tommie Dam, 23 jaar
Verdediger
5e seizoen

Michel Smit, 30 jaar
Middenvelder
6e seizoen

John Brakert, 26 jaar
Middenvelder
9e seizoen

Jeroen de Groot, 27 jaar
Verdediger
10e seizoen

Jorrit Slotman, 22 jaar
Middenvelder
3e seizoen

William Jacobs, 23 jaar
Keeper
3e seizoen

Johnny Shabo, 19 jaar
Verdediger
1e seizoen

Wijnand Meijer, 20 jaar
Middenvelder
3e seizoen

Wilco Holsappel, 32 jaar
Verdediger
5e seizoen

Joost de Boer, 23 jaar
Verdediger
5e seizoen

Robin Bergins, 28 jaar
Aanvaller
4e seizoen

Tim Nijzink, 22 jaar
Aanvaller
6e seizoen

A-Selectie 
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Gerdo Kuiper, 23 jaar
Aanvaller
7e seizoen

Gerjan Blekkenhorst, 19 jaar
Aanvaller
2e seizoen
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Patrick en Jeroen, 25 inmiddels, begonnen
ooit in Den Ham E5 waar destijds wijlen
Gerrit Talen hun trainer was. Daarna door-
liepen de Magelerwegbewoners E2, D1, C1,
B1, B2,A1,A2. Er volgde een periode waar-
in Jeroen en Patrick min of meer ontdekten
dat er naast het voetballen ook andere 
dingen leuk kunnen zijn. ‘Het voetballen
stond toen niet bovenaan’, meent Patrick
Eenmaal in de senioren bleven de kwaliteiten
van Kipjes niet onopgemerkt. ‘We begonnen
allebei in het 5e en hebben daarna in 
verschillende elftallen gespeeld’, vertelt
Jeroen Kip. Jeroen speelde in het 5e, 4e en
zelfs in het 3e elftal. Patrick speelde in het
5e, 4e, 3e, 2e, en mocht zelfs nog 5 wed-
strijden in het eerste elftal meespelen.

Volgend seizoen speelt Jeroen in het 5e 
en Patrick in het 4e elftal. Dat ze niet in
hetzelfde team spelen is niet echt een 

probleem al zoeken ze na de wedstrijd 
in de kantine elkaar altijd even op.

Den Ham is voor Jeroen en Patrick 
een gezellige open club die de zaken 
goed voor elkaar heeft en waar iedereen
voor elkaar klaar staat.Wat echt super 
is dat er zoveel voor de jeugd wordt
gedaan en dat allemaal door eigen leden.

Voor de uitstraling van de club zou het
goed zijn dat Den Ham zo snel mogelijk
naar de 2e klas gaat.Als verbeterpunten
voor de vv Den Ham noemen de Kip 
brothers een nieuw kunstgras veld en 
renovatie van het oude trainingsveld.
Voor de rest voelen Patrick en Jeroen 
zich kiplekker bij de club.

Patrick en Jeroen : 
Kip en Kip lekker bij vv Den Ham
(door Frank Stolte)

Het voetballen is echt een uitlaatklep voor de tweeling Jeroen en Patrick Kip. Ze spelen puur voor 

het spel maar vooral om de wedstrijd te winnen.Alhoewel, dat is ook wel eens anders geweest.

Al vanaf hun jeugd spelen met veel plezier bij de Hammer club. ‘Een mooie club met fijne mensen’.

Patrick speelde in het seizoen

2003-2004 onverwacht een vijf-

tal wedstrijden mee als spits

van het moeizaam scorende

eerste elftal. In zijn debuut

tegen IJVV redde hij - normaal

gesproken spits in het vierde

van Den Ham(!) - een punt.

Zijn volley uit een voorzet van

Johan Braakman was de IJVV-

doelman te machtig.



Zo dat is een leuke binnenkomer, die 
de speelsters in hun zak kunnen steken.
Remco Stokvis, de 26 jarige autoschade-
hersteller, heeft in de jeugd van Den Ham
gespeeld tot een ernstige blessure een
einde maakte aan zijn voetbalcarrière.
Vervolgens werd hij trainer van de A2 
junioren en assisteerde de hoofdjeugd-
trainer bij A1.

De belangrijkste reden om trainer te 
worden is voor Remco Stokvis dat hij heel
graag met voetbal bezig wil zijn, maar voor-
al om met een groep te werken. ‘Dat blijft
boeien en biedt iedere keer iets nieuws’.

Als nieuwe trainer wil hij het damesteam
vooral als een hecht team laten spelen om
er qua prestaties het beste uit halen.
Dat wil hij bereiken door hard en gericht 
te trainen en steeds weer het sterkste 
elftal neer te zetten.Volgens Remco zit 
er voldoende voetbalpotentie binnen de
damesgroep, al hoopt hij wel dat de meiden
zich wel verder blijven ontwikkelen.

Voor het komende seizoen verwacht de
nieuwe damestrainer dat er een goed voet-
ballend damesteam komt te staan, dat echt
een gooi gaat doen naar het kampioens-
schap. Belangrijk hierbij dat er een prima
sfeer in het team gaat ontstaan en goede
samenwerking met de meisjes trainers/
leiders tot stand komt.

Wel is hij van mening dat het vrouwen-
voetbal bij de vv Den Ham meer aan-
dacht moet krijgen en dat er voldoende
activiteiten voor de lady’s zijn.

Trainer Remco Stokvis: 
‘Dames durf te voetballen ‘

Damesvoetbal

(door Frank Stolte)

Als trainer wil hij het beste uit

de groep halen, de nieuwe dames

trainer Remco Stokvis. Dat kan

hij echter niet alleen daarom wil

hij op voorhand al iets tegen de

dames zeggen: ‘Laat zien dat je

kunt voetballen ‘ is zijn korte

maar duidelijke boodschap.

Met andere woorden toon lef 

en wees overtuigd van je eigen

kwaliteiten.
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(door Koos Hallink)

Trainer/coach Jan Exel is hoop-

vol gestemd over het nieuwe 

seizoen. Hij heeft in de selectie-

wedstrijden al mooie dingen

gezien. Jan verwacht een hoge

klassering, mits zijn team niet

weer zo veel blessures krijgt als 

in het afgelopen jaar.

Natuurlijk weet de ‘kleine generaal’ als geen
ander dat resultaten uit het verleden geen
enkele garantie geven voor de toekomst.
Echter veel nieuwe spelers hebben een
schat aan hoofdklasse-ervaring, dus de lat
mag iets hoger gelegd worden. Ook zonder
zijn vaste maat Remco Stokvis moet het
vlaggenschip van de junioren goed kunnen
presteren.

Yacinto van Muijen en Jan Plaggenmars 
hebben als B-junioren al veel speelminuten
gepakt in A1. Deze rustige jongens laten 
in de wei hun voeten duidelijk spreken.
Yacinto, alias ‘de dribbelkoning’ is als voor-
hoedespeler een plaag voor elke verdediger
en kan met zijn ‘gouden linker’ op feno-
menale wijze een vrije trap in de kruising
krullen. JP heeft zich de laatste jaren tot 
een uiterst betrouwbare en indrukwekkende
vrije verdediger ontwikkeld.Achterin
regeert hij als een Vorst van de Hammerflier
tot aan de Rohorst. Mede door de inbreng
van deze twee sterren mag A1 wederom 
in de eerste klasse opereren en kan het 
dit seizoen omhoog kijken.

A1 mag weer omhoog kijken

Jan Exel
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Geen speler van het zevende elftal zo fana-
tiek als Alex Schuurman. Dropt leider Jan
Holland hem op de bank, dan vraagt Alex
zich af waarom. En als hij vervolgens in mag
vallen en zijn gram haalt door middel van
een doelpunt, beschrijft hij dat altijd uitvoe-
rig in zijn verslag op de website van de club.
Tijdens wedstrijden zwepen de spaarzame
toeschouwers langs het veld hem op.Alex
antwoordt door nóg harder te rennen.Als
een ware Gattuso snelt hij over het veld.

Na elk competitieduel kruipt hij weer achter
zijn computer. Zijn verslagen - compleet
met opstelling - zijn telkens weer hilarisch.
Als een volleerd journalist gaat hij te werk.
Hij beschrijft wat hij ziet, prikkelt en schroomt
niet zijn eigen team te bekritiseren. Of op
te hemelen. Een voorbeeld uit het verslag
na de wedstrijd van Den Ham 7 - Excelsior
‘31 15 (eindstand 4-4) van afgelopen seizoen:

Halverwege de eigen helft neemt Erik Roelofs
een vrije trap. Zijn harde schot dwars door 
de centrale verdediging lijkt te hard voor Alex
Schuurman. Echter, de razendsnelle aanvaller
weet er nog net een voet tegen aan te zetten
en de bal langs de keeper te tikken, 2-2.

Alex, een cultheld.Wat een verschil met
Gerrit, de rustige Gerrit die ‘gewoon’ zijn
werk doet in de achterhoede en alleen
opleeft als hem in het veld onrecht wordt
aangedaan. Dan gaat hij de discussie aan.
Poldermodel op het veld.

Gerrit komt er niet altijd goed vanaf in de
verslagen van Alex. De ‘terriër van de rechter-
flank’ is een meester in het passeren van
zijn eigen doelman. Het ene eigen doelpunt
is nog fraaier dan de ander. Zo kopte Gerrit
eens van zo’n elf meter de bal snoeihard in
zijn eigen kruising. Hij is inmiddels weer uit
de min, zijn saldo is nul (2 treffers in het
doel van de tegenstander, 2 eigen doelpunten).

Maar toegegeven: de vleugelverdediger kan
ook fraaie treffers maken vóór Den Ham.
Hij vertelt: ‘De één was een ‘matchwinner’
goal en de ander een bewuste knaller.
Die laatste heb ik vooral te danken aan
teamgenoot Marinus Jurjens. Hij zei tegen
me ‘als je wilt scoren, dan moet je op doel
schieten en níet voorzetten.’ Dat heb ik
toen ook gedaan.’

‘De Prik’ en ‘De Terriër’ praten met veel
respect over elkaar. Hoewel bij de meeste
medespelers van Alex de botten al aardig
kraken, denkt hij zeker iets van zijn oudere
medespelers op te kunnen steken. ‘Je kunt
veel van ze leren. De senioren hebben veel
ervaring. Doordat er de afgelopen twee jaar
bijna geen veranderingen in het zevende 
zijn geweest, raak je steeds meer op elkaar
ingespeeld. En dat voetbalt natuurlijk een
stuk fijner.’ 

Op zijn beurt heeft Gerrit veel aan de jeugd
in zijn elftal. Zo benadrukt hij vaak zich
‘weer kind te voelen’ als hij met het zevende
op pad gaat. En ook hij is fanatiek, op zijn
eigen manier. ‘In het veld moet er gewonnen
worden, er is veel communicatie tussen ons.
Maar ook al zijn we het niet altijd met elkaar
eens, we zijn altijd sportief en fanatiek bezig.’

Twee seizoenen geleden kroonde Den Ham
7 zich tot kampioen. Komend seizoen ziet
Alex kans op een nieuw succes. ‘Met veel
nieuwe spelers die wat jonger zijn en dus
fysiek sterker, zijn we beter opgewassen
tegen de wat jongere teams in onze compe-
titie.’ Maar die verjonging kan niet verhinde-
ren dat Alex weer in de rug gesteund zal
worden door Gerrit, de trouwe rechtsback
die van geen wijken weet.

Den Ham 7: 
cultheld en terriër op rechts
(door Ron Hemmink)

Ze bemannen de rechterflank van Den Ham 7: Gerrit Kuiper en 

Alex Schuurman. Rechtsback Gerrit is de man van de onmogelijke

(eigen) doelpunten, buitenspeler Alex de goalgetter annex verslaggever.

Geheel in eigen stijl schrijft hij elke week weer een wedstrijdverslag.

Een interview met twee tegenpolen.
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Een vertrouwd beeld, Gert Nijmeijer begeleidt de jeugd 
van vv Den Ham. Hier tijdens de Jack de Gier Voetbalschool.
Op de voorgrond Chantal Hallink.



Wij zijn inderdaad die club met een
ambitieus jeugdplan! Spelplezier is de
basis, pas als dit er is kan een speler
zich gaan ontwikkelen. Daarom moeten
wij als vv Den Ham zorgen voor een
veilige en uitdagende voetbalomgeving.
In mijn taak zal ik proberen om samen
met de trainers en leiders van de F, E
en D pupillen hiervoor te zorgen.
Een concreet voorbeeld van een vol-
gende ontwikkeling hierin, is de nieuwe
trainingsopzet voor alle F en E pupillen.
Onder leiding van de coördinatoren
Niels Bouwhuis en Tom Rang, zullen een
groot aantal trainers onze Hammer
talenten gaan trainen.
De trainingen zullen spel- en partij-
vormen bevatten, maar ook per training
korte oefeningen waarin een bepaalde
techniek wordt aangeleerd. Door middel
van veel herhalingen maken de spelers
zich de technieken eigen en kan er 
een volgende stap worden gemaakt.
De trainingen zullen worden opge-
bouwd uit kleine blokken, dit omdat 

de spanningsboog van de jongste jeugd
vaak nog klein is.
Een leuke en goede training heeft echter
ook te maken met de gedragingen van
de kinderen. Duidelijke afspraken met
de kinderen en het streng naleven hier-
van moeten bijdragen aan een veilig
gevoel bij de kinderen.
De spelers worden begeleid door hun
trainer(s) en leiders, maar ook de trai-
ners en leiders worden begeleid. Door
het uitwisselen van ervaringen en het
aanreiken van tips en tools kunnen we
beter worden en moeten we in staat
zijn een nog betere begeleiding te kun-
nen geven.

Naast dit voorbeeld zijn er meer ont-
wikkelingen gaande binnen de club,
waarbij spelplezier en het ontwikkelen
van het voetbalniveau voorop staan.
Kortom er wordt alles aan gedaan om
te groeien, in alle delen van de club.
In alle clubactiviteiten is de rol van
ouders/verzorgers ook erg belangrijk.

Niet alleen voor praktische zaken als
het vervoer, maar ook voor het stimu-
leren van het sporten.
Graag zien we u op het sportpark
komen kijken! Moedig ze aan, maar laat
in het belang van het kind, het coachen
aan de begeleiding over! 
Hopelijk kunnen we op u rekenen en
mogen we met z’n allen komend sei-
zoen gaan genieten van onze jeugd en
zien we ze met veel plezier groeien!

Het voetballen werd haar met

de bekende paplepel ingego-

ten. Bij de geboorte stonden

de voetbalschoenen al naast

haar wieg.Als peuter was ze

een zeer enthousiast toeschou-

wer van Den Ham 1 en sinds

2004 voetbalt ze zelf actief.

Voor Chantal is het geen probleem dat
er nog niet genoeg meisjes zijn om een
meidenteam te vormen; ze voetbalt
namelijk al 3 jaar zeer fanatiek en
machtig plezierig tussen de jongens.

Voetbal is haar lust en haar leven. In
haar belevingswereld is er voor poppen
weinig plek Tijdens de weekenden zapt
ze gespannen met teletekst en houdt
o.a. de verrichtingen van haar favoriete
voetbalploeg FC Twente in de gaten.

Door de week ravot/voetbalt ze veel 
en inmiddels heeft ze zo ongeveer alle
speelveldjes/pleintjes in Den Ham
onveilig gemaakt.

Dit seizoen is ze te bewonderen in het
sterrenteam van E1. Een meid met
staartjes, het is een prachtig gezicht 
tussen allemaal jongens. Kortom 
‘De Maten-girl’ is een en al voetbal en
houdt zich prima staande tussen de
boys: ‘Ze is een stoere voetbalmeid’.

Chantal: Een stoere voetbalmeid
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Gert Nijmeijer (24 jaar) is met 
ingang van dit seizoen jeugdcoördi-
nator van de F, E en D pupillen.
Hij speelt al 6 jaar in het 1e elftal 
van Den Ham en trainer/coach 
bij diverse jeugdteams binnen de 
vereniging.Tevens is hij in het bezit
van het diploma Trainer Coach 3
jeugd. Na een geslaagde studie
Commerciële Economie aan de
HEAO, hoopt Gert volgend jaar 
de PABO af te ronden.

Gert Nijmeijer:
Groeien met de jeugd 
van Den Ham
(doorGert Nijmeijer)

We krijgen steeds meer jeugdspelers binnen onze vereniging. Dus we groeien! Ja oké,

we groeien dan wel qua aantal, maar groeien we ook wat betreft spelplezier en voetbalniveau?

Want dat is toch wat we willen.Wij zijn toch die club met een nieuw en ambitieus jeugdplan?!



(door Koos Hallink)

Wat als een dolletje begon op een feest-
avond van het zevende is voor de straten-
maker van de Bossinkkamp een mooie uit-
daging geworden. Samen met nog negen
andere Hammenaren heeft hij met succes
een pittige scheidsrechterscursus gevolgd.
Het leiden van wedstrijden geeft hem zo
veel voldoening dat ie meteen al voor
KNVB gaat acteren. Hij blijft natuurlijk zijn
(oude) maatjes van Den Ham 7 wel trouw,
edoch ‘Kahn’ ruimt de keepershandschoenen
op en wordt weer gewoon veldspeler.

De groene Polo-rijder is buiten het veld de
ideale schoonzoon, maar binnen de lijnen
komt er zo veel adrenaline vrij dat hij
bloedfanatiek wordt en alles voor hem een

beetje wazig wordt. Zien va zol zeg’n:
‘Oonze Jeroen lek dan op een mooi wild
kuuk’n’! Al vanaf zijn 6e jaar speelt ie op de
Rohorst en doorliep menig selectieteam 
tot en met (tijdelijk) A1. Hierna kwam de
ommekeer want de rasechte puber kreeg
steeds meer een hekel aan twee keer trainen
en zodoende ging het via A2 naar de lagere
senioren.

Het fluiten heeft hem de nodige rust gegeven.
Ondanks dat spelers en publiek geregeld
commentaar hebben, trekt hij zich daar niks
van aan. Jeroen hierover: ‘Ik vind dat een
scheidsrechter rust moet uitstralen, je hebt
een voorbeeldfunctie’. Hij kan genieten van
het feit dat een wedstrijd goed verloopt.
Als mooiste wedstrijd noemt hij de ont-
moeting tussen Den Ham B1 en ON B1.

Na afloop kreeg hij van beide partijen veel
positieve reacties. Bij de Hammer ladies
maakte hij niet zo’n goeie beurt. In de 
wedstrijd van de dames tegen OZC gaf hij
3 penalty’s aan de Ommenaren. U kunt zelf
wel invullen welke stormvloed aan kritiek
over hem heen kwam. Maar ook deze klap
is ie weer te boven gekomen.

De ‘oorbellenboy’ geniet van het vrijgezel-
len bestaan en van zijn levensmotto: ‘Niks
moet, alles mag’.Thuis zit ie urenlang achter
de computer en in de weekenden bezoekt
hij met zijn voetbalmaten bijna alle wed-
strijden van zijn favoriete club: Heracles.
JR zit lekker in zijn vel en met de KNVB-
aanbieding op zak kun je gerust stellen:
Jeroen gaat fluitend door het leven.

Jeroen Ruiterkamp
gaat nu fluitend 
door het leven

Een zeer opvallende verschij-

ning liep het afgelopen seizoen

in de Hammer Arena. Een van

de grootste voetbalbelhamels

van het afgelopen decennium:

Jeroen Ruiterkamp; kortweg

‘Muiterkamp’, nam namelijk 

de fluit in de hand.Waar half

Den Ham bij zijn eerste op-

treden bijna van verbazing

omviel, kreeg uiteindelijk de

jonge man in het zwart na

afloop van de risicowedstrijd

van C4 veel lof en waardering.
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Hij voetbalt al 30 jaar bij de vv Den Ham
en dit drukke baasje is nog altijd super 
fanatiek en kan moeilijk ‘nee’ zeggen.
Deze denktank van de weg- en waterbouw
heeft verder tennis en motoren als hobby
en geniet als Piet Piraat mega van feestjes
en allerlei andere sociale gebeurtenissen.
Als speler heeft hij inmiddels de top
bereikt: het 9e, hoger kan immers niet!

Toen René werd gevraagd voor de activi-
teitencommissie, had hij niet kunnen ver-
moeden dat zijn nieuwe functie een belang-
rijk onderdeel van zijn leven zou worden.
Hij vindt het telkens weer een fantastische
uitdaging om iets te organiseren waar
menigeen met volle teugen van geniet,
zoals het eerste Buurtvoetbaltoernooi van
afgelopen voorjaar. De PH-bewoner over
het buurtvoetbal: ‘Dit festijn heeft zoveel
positiefs gebracht dat ik volgend jaar zelf 
de kicksen aantrek; het was een prachtige,
gezellige en sportieve feestweek’.

Dat er de afgelopen tijd veranderingen zijn
doorgevoerd, is door jan en alleman goed
opgepakt. Bij de jaarlijkse ijstaartenactie
worden nu de ouders/leiders tot ‘uitvent-
bazen’ gebombardeerd, wat nu loopt als een
trein. De grote verloting heeft even in een
impasse gezeten, maar is nu ook weer strak
en opbrengstvol geregeld. Zelfs de aprés-ski
party werd goed bezocht en hoog gewaar-
deerd en krijgt dus zeker een vervolg.

Dat de jeugd van Den Ham de uitjes/spor-
tieve bezigheden waardeert blijkt uit het
feit dat o.a. bij het zwemmen, midgetgolf,
darten, Sinterklaas, bezoek wedstrijd van
Heracles en de topper Jack de Gier
Voetbalschool door vele honderden
enthousiastelingen is deelgenomen.
Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten te
noemen. René vindt zelf dat de afsluitende
familiedag ook de naam zo goed mogelijk
moet uitdragen. Dus dat er een volksleger

aan voetbalfamilies massaal naar de Rohorst
komt en vermaakt wordt. Hier ligt voor het
nieuwe seizoen een mooie taak. Evenals het
chronologisch in kaart brengen van de acti-
viteiten voor elk seizoen. De website van
de voetbalclub is een ideaal hulpmiddel om
de boordevolle kalender te presenteren.

De totale commissie bestaat momenteel 
uit negen fanatieke dames en heren. Hierbij
is voor elk evenement een goed draaiboek
beschikbaar en er zitten trouwens nog
genoeg nieuwe ideeën in het vat. Dus René
Remmink kan oprecht concluderen:
‘De Rohorst zal ook de komende jaren
bruisen van de Activiteiten’.

Jack de Gier Voetbalschool: ongekend succes!

René met Lisette Podde aan de after-ski...

De Rohorst bruist 
van de activiteiten

De commissie

(door Koos Hallink)

Het was ruim 3 jaar geleden een gouden greep om een nieuwe 

activiteitencommissie in het leven te roepen.Voor die tijd werden 

de diverse evenementen georganiseerd door verschillende geledingen

van de club. Nu zit er meer structuur in en er is voor jong en 

oud van alles te beleven. René Remmink is al enige tijd één van 

de gezichten van de succesvolle commissie.
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(door Jan Bosch)

Naast het lidmaatschap van onze

hoofdsponsorgroep Starselect,

sponsort Heuver Banden de

komende 3 jaren ons 2e team,

terwijl daarnaast alle leiders van

de v.v. Den Ham in fraaie jassen

worden gestoken.

Grondlegger van het bedrijf Mans

Heuver is als vaste supporter nog

wekelijks toeschouwer bij de wed-

strijden van ons 1e team. Reden te

over om de firma Heuver Banden

onder de aandacht te brengen

middels onze presentatiegids.

Het bedrijf is in 1966 gestart door Mans
Heuver, de vader van de huidige directeuren
Bertus en Jan Heuver. Beide zoons zijn in
hun jeugdjaren fanatieke spelers van onze
vereniging. Mans Heuver ziet in de begin-
periode veel potentieel in de actieve banden-
handel, dat wil zeggen met vérgaande 
dienstverlening.Als het moet brengt hij banden
zelf op zijn Jawa motorfiets naar de klant.
In de loop der jaren ontwikkelt hij twee
hoofdactiviteiten voor het bedrijf: de groot-
handel van voornamelijk EM banden in

Hardenberg en de groothandel van voor-
namelijk landbouwbanden in Den Ham,
gevestigd in het gebouw aan de Dorpsstraat
waar thans de brandweer van Den Ham is
gevestigd.
In 1994 worden beide samengevoegd tot
één bedrijf in Den Ham aan de Vrooms-
hoopseweg. In de jaren daarna neemt de
verkoop van truckbanden een grote vlucht.
Uitbreiding van opslag en kantoorruimte
werd noodzakelijk. Daarnaast krijgt de ban-
denhandel een steeds mondialer karakter.
Heuver koopt en verkoopt banden van
Australië tot China, van Amerika tot
Rusland en niet te vergeten in geheel
Europa. Door de exclusieve import en dis-
tributie van Aeolus truckbanden uit China
stijgt het aandeel truckbanden vanaf 2001
explosief.

Tegelijk met het 40-jarig jubileum opent
Heuver in 2006 een state of the art distri-
butiecentrum in Hardenberg. Op een per-
ceel van 4,3 hectare beschikt Heuver hier
over 12.000 m2 overdekte opslagcapaciteit
en 1.000 m2 kantoorruimte.Acht laad- en
losdocks garanderen een hoge verwerkings-
snelheid van de leveringen. Gemiddeld
wordt wekelijks ruim 70% van de geleverde
goederen diezelfde week uitgeleverd;
ongeacht formaat en aantal. Met dat alles
behoort Heuver Banden tot de top van de
marktspelers in Europa op het gebied van
truck-, grondverzet-, landbouw- en indus-
triebanden. In 2006 heeft Heuver Banden
170 mensen in dienst en bestaat uit twee
onderdelen: de groothandel Heuver Banden
voor de zakelijke klant en 11 Profile
Tyrecenter vestigingen voor de consument.
Sinds 2001 is er ook een groothandel van
Heuver Banden in Roemenië en drie filialen,
waar 25 mensen werken.

De activiteiten van Heuver Banden
Groothandel bestaan voor Europa uit:
grondverzetbanden en landbouwbanden in
alle maten - waaronder een range eigen
importmerken, truck- en industriebanden.
Daarnaast worden vernieuwde banden aan-
geboden en karkassen en gebruikte banden
ingekocht. Beide laatstgenoemde worden
zorgvuldig gekeurd door de specialisten van
Heuver. Pas daarna komen ze in aanmerking
voor hergebruik en vernieuwing.

Heuver Banden steunt v.v. Den Ham

Mans Heuver, grondlegger van het banden-
bedrijf, draagt de voetbal in Den Ham al vele
jaren een warm hart toe



Jeroen Noordegraaf: 
Junioren moeten resultaatgericht
presteren 27

De jeugd van de vv Den Ham moet niet
alleen opgeleid worden om te voetballen
maar eens te meer om te presteren. Eén van
de trainers die dit heel goed in zijn oren
heeft geknoopt is Jeroen Noordegraaf. Hij
mag proberen om van een bijna compleet
nieuw B1 een stabiele eersteklasser te maken.

Zijn eigen voetbalcarrière was heel snel
beëindigd. Slechts 17 lentes jong moest hij
noodgedwongen de voetbalschoenen in de
wilgen hangen. Het leider-/trainerschap zat
Jeroen blijkbaar in het bloed, want hij ging
meteen met de Cees en de Eetjes aan de
slag.Al ras maakte hij de sprong naar B2/B1
waar hij het afgelopen seizoen niet bijster
succesvol was.’Koene’ zegt hierover:
‘Met B2 hadden we een flitsende start,
Voorwaarts B1 werd in eigen huis met 4-1
opgerold; dit was echter ook tevens het
enige hoogtepunt van 2006/2007’.

De ‘Reus van de Beerzerhaar’ staat nu dus
voor een mooie uitdaging. Hij heeft
Geerhard Kolkman als grote voorbeeld en
kan verder terugvallen op een prima help-
desk van de TJC.Als trainer maakt hij duide-
lijke afspraken. Daarnaast is hij bloedfana-
tiek, echter na de wedstrijd zeer relaxed en
heel spontaan in de omgang met de boys.
Hij is midden in het seizoen bijna dag en
nacht met de voetbal bezig. Dat is voor zijn
vriendin wel eens slikken, maar ze kan wel
van het voetbalgebeuren genieten.

De chef van de C-1000 in Almelo is een
liefhebber van het 4-3-3 systeem, echter hij
geeft duidelijk aan dat de wedstrijdsituatie
of de stand in de competitie mede bepalend
is of er overgestapt moet worden naar 4-4-
2. De afgelopen jaren hebben bewezen dat
het aanvallend voetbal te veel punten heeft
gekost, het rendement was minimaal.

Onze mobiele belfreak is in de regio berucht
om zijn aanstekelijk ‘toeter-gedrag’. Met zijn
groene golf kom je hem bijna overal tegen.
Hij is dan ook zelden thuis en vindt het
geweldig om met zijn vriendenploeg op te
trekken. Op trainings- en voetbaldagen kan
hij trouwens lekker lang in de kantine blij-
ven zitten. ’Ik vind het ontzettend belangrijk
om met spelers/ouders en andere trainers
de wedstrijd te evalueren, dat er ook een
paar pilsjes wordt gedronken is mooi mee-
genomen’; aldus de topcoach in wording.

Tot slot wil Jeroen nog even kwijt dat het
heel belangrijk voor een vereniging is dat 
er een goed voetbalklimaat aanwezig is.
Alle randverschijnselen moeten goed gere-
geld zijn, de jongens moeten mentaal/fysiek
in orde zijn, de begeleiding moet goed zijn
en met de neuzen in dezelfde richting dan
zijn de meeste ingrediënten aanwezig om
goed te scoren. In 2020 mag ie transfervrij 
naar OZC vertrekken, hij wil nu eerst bij
Den Ham resultaatgericht presteren.

(door Koos Hallink)

Het afgelopen seizoen gaat niet de geschiedenisboeken in als een

topper. Sterker nog het was qua sportieve resultaten voor de junio-

ren een drama. Zowel de C1 en B1 degradeerden en A1 wist pas op

de laatste speeldag het vege lijf te redden. Het moge duidelijk zijn

dat diverse kopstukken de hoofden bij elkaar hebben gestoken.

Het nieuwe B1



Competitieprogramma vv Den Ham 1

01-09 14.30 Avereest - Den Ham P1
08-09 14.30 Den Ham - Gramsbergen P1
15-09 14.30 Bergentheim - Den Ham P1
22-09 14.30 Den Ham - WZC P1
29-09 14.30 CSV’28 - Den Ham P1
06-10 14.30 Den Ham - Nieuwleusen P1
13-10 14.30 Den Ham - SCD’83 P1
20-10 Inhaal c.q. vrij
27-10 14.30 SC Lemele - Den Ham P1 Einde  
03-11 14.30 Den Ham - IJVV P2
10-11 14.30 HTC - Den Ham P2            
17-11 14.30 Den Ham - KHC P2            
24-11 Inhaal c.q. vrij
01-12 14.30 Den Ham - Avereest P2            
08-12 14.30 Gramsbergen - Den Ham P2
15-12 14.30 Den Ham - Bergentheim P2
22-12 Inhaal c.vrij 
26-01 Inhaal c.q. vrij
02-02 Inhaal c.q. vrij
09-02 Inhaal c.q. vrij
16-02 14.30 WZC - Den Ham P2 Einde
23-02 14.30 Den Ham - CSV’28 P3
01-03 Inhaal c.q. vrij
08-03 14.30 Nieuwleusen - Den Ham P3
15-03 14.30 SCD’83 - Den Ham P3
22-03 Inhaal c.q. vrij
29-03 14.30 Den Ham - SC Lemele P3
05-04 14.30 IJVV - Den Ham P3 
12-04 Inhaal c.q. vrij
19-04 14.30 Den Ham - HTC P3
26-04 14.30 KHC - Den Ham P3 Einde

Regeling 
periodekampioenschappen:

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

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

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

Schema nacompetitie

03-05 + 10-05       P1 3C - P2 3D (a)
P3 3C - P1 3D (b)          
P3 3D - P2 3C (c)

17-05 + 24-05       Nr.10 2J - winnaar a
winnaar b - winnaar c

31-05 FINALE

28

1.WZC 
2. Bergentheim 
3. Gramsbergen 

4.Avereest
5. KHC
6. HTC

7. IJVV
8. SC Lemele
9. Den Ham

10. Nieuwleusen   
11. CSV'28
12. SCD’83

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Uitslagenmatrix klasse 3c
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2e klasse D
Den Ham 2
DES 2 0
DETO 3
DOS '37 3
Enter Vooruit 3
Gramsbergen 3
HHC 3
Oranje Nassau 2
OZC 2 0
SVVN 2
SVZW 3
WVF 4

3e klasse F
ASC '62 2
Avereest 2
Berkum 4
Bruchterveld 2
Den Ham 3
Hardenberg '85 2
Hellendoorn v.v. 2
HHC 4
HTC 2
Hulzense Boys 2
SCD '83 2
SVV '56 2

4e klasse C
ATC ‘65 6
BZSV de Blauwwitters 2
Den Ham 4
Denekamp 2
DETO 5

Drienerlo 2
Oranje Nassau 5
Sparta E. 4
Sportlust Glanerbrug 2
SVV ‘91 5
Vosta 2
Wilhelminaschool 7

6e klasse BE
Daarle SP 3
Den Ham 5
DETO 7
DOS '37 6
Hellendoorn v.v. 6
HHC 12
HHC 13
Hulzense Boys 4
Hulzense Boys 5
Kloosterhaar 4
Sportlust Vr. 3
Voorwaarts V. 3

6e klasse BI
Barbaros 7
Den Ham 6
DOS '19 12
DOS '37 8
Drienerlo 5
Enter Vooruit 5
Excelsior '31 9
Juliana '32 9
PH 9
SVZW 5
Vroomshoopse Boys 5

6e klasse BJ
De Eversberg 1
Den Ham 7
DES 4
DETO 8
Enter 9
Enter Vooruit 6
Excelsior '31 10
Excelsior '31 11
Hulzense Boys 6
La Première 5
Rijssen SC 3
SVVN 5

6e klasse BH
ASV '57 5
BZSV de Blauwwitters 3
Daarle SP 5
Den Ham 8
DES 7
DOS '37 7
Excelsior '31 13
Hellendoorn v.v. 7
Juliana '32 5
SVVN 7
Voorwaarts V. 5
Vroomshoopse Boys 6

6e klasse BK
Daarle SP 4
Den Ham 9
DES 5
DETO 9
Enter Vooruit 7

Excelsior '31 12
Hulzense Boys 7
Juliana '32 6
Oranje Nassau 7
SVVN 6
Voorwaarts V. 4

3e klasse A
Achilles E DA1
Bergentheim DA1
Den Ham DA1
DOS '37 DA1
Gramsbergen DA1
Hellendoorn v.v. DA1
Marienberg DA1
Omhoog DA2
OZC DA2
Sparta E. DA1
Vogido DA1
Zelos DA1

4e klasse C
Dedemsvaart DA1
Den Ham DA2
EMMS DA1
Gramsbergen DA2
Heino DA2
HHC DA1
Hulzense Boys DA1
Lemele DA1
Lemelerveld DA1
OZC DA3
Vroomshoopse Boys DA1

Indeling overige teams vv Den Ham
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1e klasse B
ABS A1
ASC '62 A1
Colmschate '33 A1
Dalfsen A1
Den Ham A1
Diepenveen A1
Heeten A1
JCLE A1
Nieuwleusen A1
OZC A1
SCD '83 A1
Vroomshoopse Boys A1

4e klasse C
Daarle SP A1
Dalfsen A2
Den Ham A2
Gramsbergen A2
HHC A3
JCLE A2
Nieuwleusen A2
OZC A3
SCD '83 A2
SVV '56 A1
Vroomshoopse Boys A2
Wijhe '92 A3

1e klasse B
ASC '62 B1
Den Ham B1
DOS '37 B1
Heeten B1
Heino B1
KOSC B1
Lemelerveld B1
MVV '29 B1
Omhoog B1
OZC B1
Stevo B1
Wijhe '92 B1

4e klasse AF
Bergentheim B2
De Zweef B3
Den Ham B2
DETO B2
DOS '37 B3
Excelsior '31 B5
Hellendoorn v.v. B2
HHC B4
Holten B2
Hulzense Boys B3
Lemele B1
Lemelerveld B3

2e klasse B
Bergentheim C1
Dalfsen C1
Dedemsvaart C1
Den Ham C1
Gramsbergen C1
Hardenberg '85 C1
JCLE C1
Marienberg C1
Marienheem C1
Nieuwleusen C1
Rohda Raalte C2
SCD '83 C1

3e klasse D
Blauw Wit '66 C1
Bruchterveld C1
Den Ham C2
DES/Nijverdal Combi C1
Gramsbergen C3
Haarle C1
Kloosterhaar C1
Reutum C1
SVV '56 C1
TVC '28 C2
VMC C1
Vroomshoopse Boys C2

4e klasse D
Broekland C1
Daarle SP C1
Den Ham C3
Lemele C1
Marienberg C2
MVV '69 C1
Nieuw Heeten C1
OZC C4
Rohda Raalte C4
Rohda Raalte C5
Sportlust Vr. C1
Wijhe '92 C3

5e klasse AD
ASC '62 C3
Bergentheim C2
Dalfsen C2
Den Ham C4
Hardenberg '85 C3
Heino C5
HHC C5
Nieuwleusen C3
Raalte C2
Rohda Raalte C7
Voorwaarts V. C2
Vroomshoopse Boys C4
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1e klasse
SVZW MB1
Hellendoorn v.v. MB1
Kloosterhaar MB1
Enter Vooruit MB
Gramsbergen MB2
Gramsbergen MB1
PH MB1
HHC MB1
Daarle SP MB
Den Ham MB
De Zweef MB
Blauw Wit '66 MB1
Vroomshoopse Boys MB
Oranje Nassau MB1

2e klasse R
ASC '62 D2
Bergentheim D1
Dalfsen D1
Dedemsvaart D1
Den Ham D1
Gramsbergen D1
Hardenberg '85 D1
Hellendoorn v.v. D1
HHC D2
OZC D1
SCD '83 D1
Vroomshoopse Boys D1

3e klasse BC
Balkbrug SC D1
Bruchterveld D1
Den Ham D2
Gramsbergen D2
HHC D3
JCLE D1
Kloosterhaar D1
Marienberg D1
Nieuwleusen D2
OZC D2
SCD '83 D2
USV D1

4e klasse BT
Dedemsvaart D2
Den Ham D3
Gramsbergen D3
Gramsbergen D4
Hardenberg '85 D2
Hardenberg '85 D3
HHC D4
HHC D5
CLE D2
Nieuwleusen D3
SCD '83 D3
Vroomshoopse Boys D3

1e klasse P
Dalfsen E1
De Zweef E2
Dedemsvaart E1
Den Ham E1
Heeten E1
Heino E1
Hellendoorn v.v. E1
Lemelerveld E1
Nieuwleusen E1
Overwetering E1
OZC E1
Rohda Raalte E2

2e klasse AY
Balkbrug SC E1
Bergentheim E1
Den Ham E2
Gramsbergen E2
Hardenberg '85 E1
Hardenberg '85 E2
HHC E4
JCLE E2
Marienberg E1
Nieuwleusen E2
OVC '21 E1
SCD '83 E1

2e klasse AZ
ASC '62 E2
Blauw Wit '66 E1
Den Ham E3
HHC E2
HHC E3
Holten E1
Lemelerveld E2
OZC E2
Raalte E1
SVVN E1
Vroomshoopse Boys E2

4e klasse CY
Bruchterveld E2
Den Ham E4
Den Ham E5
Gramsbergen E7
HHC E10
JCLE E5
Marienberg E4
Nieuwleusen E5
OZC E3
SCD '83 E4
USV E2
Vroomshoopse Boys E6

Indeling overige teams vv Den Ham



4e klasse CZ
Balkbrug SC E3
Bergentheim E5
Bergentheim E6
Daarle SP E2
Den Ham E6
Den Ham E7
DKB E2
HHC E9
Nieuwleusen E6
OVC '21 E4
Sportlust Vr. E2
Vroomshoopse Boys E4

1e klasse B
Be Quick '28 F2
Berkum F1
CSV '28 F1
Dalfsen F1
Dedemsvaart F1
Den Ham F1
Heino F1
HHC F1
Lemelerveld F1
Nieuwleusen F1
OZC F1
SCD '83 F1

3e klasse CF
Bergentheim F2
Den Ham F2
DKB F1
Gramsbergen F3
HHC F3
JCLE F2
Kloosterhaar F1
Marienberg F1
Nieuwleusen F4
Sportlust Vr. F1
Voorwaarts V. F3
Vroomshoopse Boys F2

3e klasse CD
Broekland F2
Daarle SP F1
De Zweef F3
Den Ham F3
Haarle F2
Heino F6
Holten F3
Raalte F3
Rohda Raalte F10
Rohda Raalte F12
Rohda Raalte F7
SDOL F2

3e klasse CE
ASC '62 F5
Den Ham F4
Haarle F3
Heino F7
Holten F4
Nieuwleusen F3
OVC '21 F2
OZC F3
Rohda Raalte F11
SDOL F3
SVVN F4
Wijhe '92 F4

4e klasse CS
ASC '62 F7
Dedemsvaart F5
Den Ham F5
Gramsbergen F8
Hellendoorn v.v. F4
Hulzense Boys F6
JCLE F5
JCLE F6
Kloosterhaar F3
Nieuwleusen F6
SCD '83 F6
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Ontwerp en realisatie:
Reclamebureau Stijlgenoten, Den Ham 
Teksten:
Jan Bosch
Koos Hallink 
Ron Hemmink 
Jan J.D. Lindenhovius
Frank Stolte
Fotografie:
Erwin Lette

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

VOOR KLEUR EN SFEER

Van ‘t Ende Dorpsstraat 12/14 Den Ham  0546 - 67 14 44

GroenRijk Timmerman
Daarleseweg 15
7683 RC  DEN HAM
Tel.: (0546) 67 17 56 
Fax: (0546) 67 31 02

H e t  
R i j k e

Tu i n l e v e n

Openingstijden: ma. t/m do.: 09.00 - 20.00 uur, 
vrij.: 09.00 - 21.00 uur, za.: 09.00 - 17.00 uur

www.groenrijk.nl

Restaurant - 
Zalencentrum - Catering

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

e-mail: info@debeukdenham.nl 
voor al uw vragen, en reserveringen.






