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Fantastisch seizoen
Met heel veel trots kijkt de preses van de blauwwitten terug op het 
afgelopen seizoen. “Het was natuurlijk voor ons eerste elftal een 
prachtig seizoen. Met de nacompetitiewedstrijden als hoogtepunt. 
In Vroomshoop was het een waar voetbalfeest en in Kampen 
hebben we genoten in een geweldige voetbalambiance. Natuurlijk 
was het jammer dat we net niet promoveerden, maar wat veel 
belangrijker is dat we hebben laten zien een hechte vereniging 
te zijn. Met z’n allen stonden we achter ons eerste elftal.” 
Bosch roemt met name de inzet van de supportersvereniging. 
“Zij leverden fantastisch werk: de sfeeracties, de broodjes 
hamburger die ze beschikbaar stelden bij de derby en natuurlijk 
het regelen van maar liefst zeven bussen richting Kampen.” 
Maar er was meer. Naast het succes van het eerste zijn er ook 
nog diverse kampioensfeesten gevierd op de Rohorst. “De wijze 
waarop dit met zijn allen gevierd wordt, een warm onthaal bij 
aankomst in de kantine, blijf ik elke keer mooi vinden.” Maar wat 
de voorzitter het afgelopen seizoen ook positief verrast heeft, is 
de inzet van de seniorenteams inzake het scheidsrechtersprobleem 
bij de lagere senioren. In elk team is er een aantal spelers bereid 
gevonden om te fl uiten tijdens thuiswedstrijden. 

Verandering jeugdvoetbal
De nieuwe opzet van het jeugdvoetbal is inmiddels een bekend 
fenomeen. “Het was even wennen, maar inmiddels weet de jeugd 
niet anders. De doelstelling meer balcontacten en meer scoren, 

wordt gezien de vele grote uitslagen op de zaterdagmorgen 
ruim gehaald. En de ontwikkeling gaat door. Dit jaar starten 
we met teams die 8x8 gaan spelen op een half veld en worden 
de nieuwe leeftijdscategorieën JO10 en JO12 geïntroduceerd.”

Bestuurlijke verjonging
Ook de verjonging van het bestuur is iets waar de voorzitter zeer 
content mee is. Diverse ‘oude’ bestuursleden hebben het stokje 
overgedragen aan ‘jeugdige’ bestuursleden. Zo zijn Jeroen Bosch, 
Gerko Kolkman en Marthijn Binnenmars de afgelopen jaren al 
toegetreden. Vanaf dit seizoen zal Jurgen Bootsveld het stokje 
bij de jeugd, na twaalf jaar, overnemen van Ronny Drost. “Het is 
mooi om te zien dat jonge mensen bereid zijn om hun bestuurlijke 
kwaliteiten in te zetten voor onze vereniging en dat de oudgedienden 
in diverse functies behouden blijven voor de club. Al met al 
een mooie en goede ontwikkeling.”

Open communicatie
Tot slot wil Bosch nog meegeven dat open communicatie een 
belangrijk item is binnen de club. Dus mocht u ergens tegenaan 
lopen of ideeën hebben, laat het dan weten via de betreff ende 
besturen en commissies. Elke eenheid beschikt over een eigen 
e-mailadres en is dus eenvoudig te bereiken. U kunt zich ook 
altijd melden bij een van de verantwoordelijke bestuursleden. 
“De mensen van deze gastvrije vereniging staan u namelijk 
graag te woord!”

“Den Ham, een plezierige ontdekking: een toepasselijk thema voor de nieuwe presentatiegids”, 
vindt voorzitter Dennis Bosch. Voetbalvereniging Den Ham wil namelijk graag een plezierige 
ontdekking zijn, zowel voor de eigen leden, familieleden, scheidsrechters, als ook voor de 
bezoekende teams en hun supporters. Gastvrijheid staat hoog in het vaandel bij v.v. Den Ham. 
“Gastvrijheid gaat om het gevoel dat je iemand geeft. De mensen laten voelen dat je blij bent 
dat zij er zijn. We laten dit bijvoorbeeld zien door de koffi e op zaterdagmorgen op 50 cent te 
houden. De kantine moet een plezierig ontmoetingspunt zijn voor iedereen”, zegt Dennis. 

Trots op gastvrije vereniging



Editie 
19!

We bedanken alle schrijvers, controleurs, 
advertentiewervers, vormgevers, vrijwilligers 
en fotografen voor hun geweldige inzet
in de afgelopen maanden. We presenteren
u de nieuwe voorzitter van het jeugd-
bestuur, u maakt kennis met de opvallende 
sponsor uit Staphorst en laten u de 
blijde gezichten van de pupil van 
de week zien. Het eerste elftal staat 
volop in de spotlights met de nieuwe 
hoofdtrainer Claus Boekweg, de hier 
opgeleide keepers, een terugblik op 
het topseizoen 17/18, de informatie 
van de tegenstanders en het gouden 
duo van de legendarische lichting. 
Natuurlijk besteden we aandacht aan 
de wekelijkse scheidsrechterspuzzel, de 
supportersvereniging die Abraham heeft 
gezien, de jubileumeditie van het Hugo 
Venebrugge Toernooi en het gala van de 
kampioenen. In de vooruitblikken staan 
vijf teams centraal, die hun verwachtingen 
uitspreken. Twee blauwwitte rallyrijders 

geven vol gas op de Es, maar de 
verkeersveiligheid richting het sportpark 
staat eveneens volop in de schijnwerpers. 
Wegens succes geprolongeerd: de 
bijzondere voetbalrelaties op de Rohorst. 
Het thema komt vooral terug bij de drie 
actieve domineeszonen, de ingeburgerde 
jeugdtrainer uit Luttenberg, Kamel 
Bounaga uit Nijverdal en de sportieve 
dames uit Vroomshoop. Met de Groene 
Kampioen, Voetbal TV en de gezondere 
kantine heeft de club een drietal mooie 
blikvangers en zijn we dus goed en 
vooral ‘Lekker Bezig’. Grenzen worden 
wederom verlegd door de enthousiaste 
leden van het Diaconaal Project. Speciale 
aandacht voor de blikvanger van het 
dorp: het Historisch Schouwspel. Veel 
foto’s zijn genomen op bijzondere locaties 
in en rondom het dorp. We hopen dat 
deze unieke ontdekkingsreis door en 
rondom Den Ham al uw verwachtingen 
overtreft. Den Ham Leeft! 

‘Een plezierige ontdekking’ is het thema van deze 
presentatiegids. Graag willen we u dan ook in deze editie 
laten genieten van de mooie plekjes, verhalen, interviews 
en anekdotes van het voetbal en het brinkdorp.
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Accommodatie
Sportpark de Rohorst
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Jeugdbestuur: 
 jeugdbestuur@vvdenham.nl
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Technische Commissie: 
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Vertrouwenspersonen: 
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Wedstrijdsecretariaat
Senioren:
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rgrkolkman@gmail.com
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Claus Boekweg: 

‘‘Ik moet die jongens eerder 

afremmen dan motiveren…’’       



Claus Boekweg (52) uit 
Meppel is al dertig jaar 

gelukkig getrouwd met zijn 
jeugdliefde Harma (ook 

52). Hij vond het dan ook 
absoluut geen straf om wat 
avondjes extra met haar op 
de bank te zitten, nadat hij 
in eerste instantie voor dit 

voetbalseizoen geen nieuwe 
club vond. Maar toen was 
daar opeens v.v. Den Ham. 

Een kennismaking met 
de nieuwe trainer van de 

Hammer hoofdmacht.

Hij had zich er al bij neergelegd dat hij dit seizoen geen club zou trainen. Mei, juni; dan heeft toch 
elke amateurclub een coach voor de nieuwe jaargang? “Ik zei al tegen mijn vrouw: in het najaar 
zijn er altijd clubs waar de trainer weggaat. Dan kan ik weer gaan solliciteren. Maar toen hoorde 
ik van jullie oud-trainer Jan-Peter Jonkman dat v.v. Den Ham nog een trainer zocht”, blikt Claus 
Boekweg terug. Een sollicitatieronde en een paar gesprekken verder mocht hij zich de nieuwe 
oefenmeester van de ‘blauwwitten’ noemen. En dat terwijl hij een club op fietsafstand wenste… 

“Na mijn vertrek bij zondagclub SC Erica wilde ik aan de slag bij een zaterdagvereniging, en dan 
het liefst één in de buurt. Ik ga zaterdags graag kijken bij mijn voetballende dochters. De laatste 
jaren stond ik dan een dag later weer langs de lijn, als trainer van mijn eigen team. Dan zit je hele 
weekeinde vol. Ik wilde vanaf dit seizoen ook weleens een zondag thuis zijn, of op bezoek gaan 
bij familie. Een zaterdagclub was daarom mijn wens. Het liefst eentje in de buurt van Meppel.” 
Maar die kwam er niet. “Ik ben bij een club op gesprek geweest, maar die koos voor een ander. 
En Alcides wilde me graag, maar dan in een functie als talentontwikkelaar. Terwijl ik hoofdtrainer 
wilde blijven. Ook dat ging dus niet door. Het leek er op dat ik dit seizoen clubloos zou zijn.” 

En toen was daar Den Ham. Niet op fietsafstand, wél een zaterdagclub. “Het is inderdaad vanuit 
Meppel wat verder rijden dan naar Erica”, zegt Boekweg lachend. “Maar ik ben heel tevreden. 
Overdag werk ik als orderpikker bij het Verscentrum in Meppel, ’s avonds train ik een amateurclub. 
Een leuke combinatie.” 

Weg uit de profwereld 
Boekweg heeft het betaald voetbal jaren geleden al vaarwel gezegd. De oud-profvoetballer van 
FC Groningen (twee periodes), FC Zwolle en Emmen werkte de eerste jaren na zijn afscheid als 
speler nog als assistent-trainer bij – toen nog – FC Zwolle, maar heeft ondertussen afscheid van 
de profwereld genomen. “Destijds vond ik het prachtig. Ik kon assistent worden van Jan Everse 
en heb daar een hele mooie tijd gehad. Uiteindelijk ben ik bij de club vertrokken vanwege een 
meningsverschil. Als je het lang wilt volhouden in een betaald voetbalorganisatie, moet je een 
jaknikker zijn. Je moet soms met de massa meegaan. Zo zit ik niet in elkaar. Ik ben iemand 
die zegt waar het op staat.”

En dus vindt hij zich anno 2018 – na in willekeurige volgorde jeugdtrainer te zijn geweest bij FC 
Zwolle en Emmen en hoofdcoach bij Alcides, v.v. Dalen, WKE en SC Erica (“hoogtepunt de 
promotie met Alcides naar de hoofdklasse, dieptepunt mijn ontslag bij WKE”) – terug in Den Ham, 
op de rand van Twente en Salland. Daarmee stapt Boekweg een voor hem compleet nieuwe 
wereld binnen. “Ik heb altijd in het district noord gewerkt en dan ook nog vaak op zondag. 
Waar ik nu terechtkom, zijn plaatsen en verenigingen waar ik nog nooit van heb gehoord. Leuk!”

Voortborduren op werk voorganger 
Waar Boekweg wél van op de hoogte is, zijn de prestaties van v.v. Den Ham in het vorige 
seizoen. “De club heeft op een haar na promotie naar de eerste klasse gemist, terwijl het in de 
jaren daarvoor juist steeds net in de huidige klasse bleef. Dat kan betekenen dat de plek waar 
de ploeg vorig seizoen eindigde het plafond van dit team is. Maar mijn streven is om het beter te 
doen dan vorig jaar. Nee, ik ga niet roepen dat we kampioen moeten worden. Maar ik streef wel 
het hoogst haalbare na. De club is tevreden als we bij de eerste vijf of zes teams eindigen, maar 
als sportman wil je het hoogst haalbare.”

Wie begin dit seizoen zaterdags een kijkje neemt bij het eerste, zal vermoedelijk een vertrouwd 
beeld zien. “Ik weet dat dit team succesvol is geweest in een 5-3-2-opstelling. Die formatie 
geeft de spelers vertrouwen, de spelers zijn op elkaar ingespeeld. Ik zou wel dom zijn om dat te 
gaan veranderen. Maar gaandeweg het seizoen kan er natuurlijk altijd iets gebeuren waardoor ik 
wat moet omzetten.” Zijn eerste indruk van de selectie? “Die is geweldig! In deze ploeg zit veel 
beleving, passie en strijd. Ik moet die jongens eerder afremmen dan motiveren…”

Claus Boekweg
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“Ik weet dat dit 

team succesvol 

is geweest in een 

5-3-2-opstelling”

heeft in Den Ham 
(bijna) alles wat hij wil



 quote

quote

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

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

Jarenlang verbonden

Dasko en 
de voetbal

www.dasko.nl



Den Ham ontwikkelt zich 
verder met Voetbal TV
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Voetbalvereniging Den Ham is vanaf 
dit seizoen aangesloten op Voetbal TV. 
Het is een online-platform dat duels 
in het amateurvoetbal uitzendt en de 
mogelijkheid biedt om wedstrijden 
te analyseren.

De camera’s bij het hoofdveld staan op 
scherp en de eerste wedstrijden zijn 
opgenomen. Den Ham is tevreden over 
de eerste resultaten. Voetbal TV is een 
gezamenlijk initiatief van Talpa en de KNVB 
en is sinds 22 september gestart. Het sociale 
platform voor de amateurvoetballer vergroot 
de betrokkenheid en het speelplezier. Doordat 
de wedstrijden geanalyseerd kunnen worden, 
maakt de club een mooie stap in de verdere 
ontwikkeling. De ‘slimme’ camera’s registreren 
en delen de wedstrijden in het amateurvoetbal 
volautomatisch. De camera zoomt in op de 
locatie waar de actie is. Tijdens en na de 
wedstrijd kunnen voetballers, trainers en 
supporters de mooie acties en doelpunten 
bekijken via dit platform. Spelers hebben de 
mogelijkheid hoogtepunten te selecteren en 
samenvattingen te maken, waarna ze deze op 
hun eigen voetbalprofiel kunnen delen. Voor 
trainers en coaches een ideaal hulpmiddel 
om het spel, het team of individuele spelers 
te analyseren. De KNVB en Talpa zetten in 
op videoanalyse, om een bijdrage aan de 
ontwikkeling van het voetbal te leveren!

Jan Bosch, enthousiast over Voetbal TV



 

Kampioenen! 
De beste zijn van de competitie is een droom van velen maar 
het is niet iedereen gegeven. Wekelijks pieken, de juiste focus, 
een goede voorbereiding en dan telkens weer een goed 
resultaat behalen. Halverwege de competitie begint de hoop 
te gloren, maar de weg is nog lang. De druk wordt hoger, 
de spanning stijgt en elke tegenstander wil van je winnen. 
Het gaat nog steeds crescendo, nog een paar matches en dan 
komt-ie: de kampioenswedstrijd. Nog meer druk, enorme 
spanning, maar de blauwwitte menigte sleept je erdoorheen. 
De schaal, het speciale tenue, de huldiging, de platte wagen, 
het feest en vooral de eeuwige roem: je vergeet het nooit 
weer. Wat is het fi jn om een echte winnaar te zijn. Den Ham 
kan in het seizoen 2017/2018 zes teams huldigen: MO13-1, 
MO15-1, JO11-1, JO11-5, JO17-2 en het zevende elftal. 

MO13-1:  late herfstkampioen
De beste van het najaar maar de titel wordt pas 
in februari gepakt. Het feest is er niet minder 
om. Met een 3-0 zege bij Hardenberg ’85 
bekroont het jongste meisjesteam een super-
sterke competitiereeks. Wekenlang fi er aan 
kop en de vlag in het brinkdorp kan in de top.

Den Ham 7: tweede schaal
Het zevende elftal domineert vanaf het 
begin de competitie en het behoudt maar 
liefst zestien wedstrijden de ongeslagen 
status. De kampioenswedstrijd tegen DES 
wordt een heus doelpuntenfestijn: een 9-3 
overwinning, waarmee de tweede titel in vier 
jaar een feit wordt.
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MO15-1: uitbundige vreugde 
In de laatste wedstrijd van de voorjaarsreeks moeten 
de meisjes winnen van SV Nieuwleusen om het al 
uitgespeelde JCLE te passeren. De spanning is om 
te snijden en wat blijft die winnende goal lang uit, 
heel lang. En dan toch ... in de allerlaatste seconde 
gebeurt het: GOAL. Een orkaan van vreugde en 
opluchting maakt zich meester van de Rohorst. 
De titel is binnen, wat een ontknoping en ontlading!

JO11-1: echte kampioenskraker
Een schitterende apotheose in Bathmen. 
ABS en Den Ham strijden in de laatste 
speelronde om de titel. Beide ploegen zijn 
ongeslagen en hebben het vizier geregeld op 
scherp staan. Onze blauwwitte helden zijn 
echter in deze zinderende slotfase van de 
competitie ijzersterk en pakken met een 3-2 
zege meer dan verdiend de titel. 

JO17-2: zeer overtuigend
Een prachtig affi  che in Haarle: lijstaanvoerder 
Den Ham op bezoek bij de nummer twee. 
De Hammenaren halen met een klinkende 5-0 
zege in Salland de kampioensschaal binnen. 
Een groots onthaal en dito feest volgen in 
het eigen clubhuis.

JO11-5: scorend vermogen
Den Ham JO11-5 komt in de voorjaarsreeks 
geleidelijk aan op stoom. Na een monsterscore 
(17-3) tegen HHC, worden ook de toppers van 
Bergentheim en SC Lemele met respectievelijk 
6-3 en 6-2 verslagen. In de kampioenswedstrijd 
doen onze boys het rustig aan: 4-0 winst op 
JVC Dedemsvaart, waarna vele traktaties en 
een zegetocht door Den Ham volgen.
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Vooruitblikken
op het nieuwe seizoen

Vrouwen 2
Op het moment van schrijven is het qua begeleiding nog even improviseren, maar gelukkig 
kan VR2 bouwen en vertrouwen op enkele ervaren en gedreven speelsters, waaronder Kim 
Endeman. Nadat het team twee jaar geleden degradeerde, was het afgelopen seizoen vol in 
de race om kampioen te worden. “De eerste seizoenshelft stonden we er heel erg goed voor, 
maar we hebben helaas na de winterstop onnodige punten verspeeld en zijn we uiteindelijk 5e 
geworden”, vertelt Kim. Komend seizoen spelen ze wederom in de vijfde klasse. “We hebben 
een smalle selectie met slechts twaalf dames, maar af en toe zal er iemand van vrouwen 1 met 
ons meespelen. Het is natuurlijk super als er nog wat speelsters bijkomen, maar dat is even 
afwachten. Al met al hoop ik dat we wel een mooi seizoen draaien en met een plek 
in de middenmoot ben ik tevreden.” 

JO19-1
Na vijf jaar als assistent-trainer van Den Ham 1 gaat John Brakert 
komend seizoen als trainer van JO19-1 aan de slag. “Na vijf jaar was 
het tijd om weer verantwoordelijk te zijn voor een eigen team.” Omdat 
John lange tijd bij het eerst elftal heeft gelopen, is het moeilijk om een 
verwachting uit te spreken. “Een groot gedeelte van de selectie van 
vorig jaar heeft de stap gemaakt naar de senioren. Een paar jongens 
zijn gebleven en dit is aangevuld met spelers uit JO17-1 en JO19-2. 
In de voorbereiding zal moeten blijken waar we als team staan en wat 
er allemaal mogelijk is komend seizoen.” Samen met Eduard Veldhuis, 
Jan Nijland en Rieks Kleinjan gaan ze er alles aan doen om een goed 
resultaat in de eerste klasse neer te zetten.

JO15-4
Magne Jan Zandman is net als vorig jaar leider van 
JO15-4. “Na twee jaar JO13-4 en vorig jaar JO15-4 
ben ik ook dit jaar leider van het team.” Jan Weide-
man verzorgt de trainingen op de dinsdagavond en 
voor de donderdagavond wordt er nog naar een 
invulling gezocht.
Waar vorig jaar de resultaten helaas niet werden ge-
boekt, ziet Magne Jan de toekomst rooskleurig tege-
moet. “Afgelopen seizoen hebben we helaas veel 
wedstrijden verloren, maar de laatste wedstrijden van 
de voorjaarsreeks raakten we steeds beter op elkaar 
ingespeeld. Als we een vaste keeper krijgen, of mo-
gelijk een gastkeeper en we spelen zoals op het eind 
van 2017/2018 dan biedt dat zeker perspectief.”

Magne Jan Zandman Jan Weideman



JO11-3

Harco Ruiterkamp loopt ondertussen al wat jaren rond op de Rohorst. 
“Eigenlijk is het begonnen bij de F-league. Mijn zoon Julian speelde in de 
F-league en zo ben ik benaderd om leider te worden. Vanaf dat moment 
ben ik leider van enkele teams geweest en komend seizoen met Bertjan 
Groen JO11-3.” Na het kampioenschap van vorig jaar kijkt Harco uit 
naar dit voetbaljaar. “We hebben een leuk en goed team met enkele 

technische spelers, aangevuld met harde werkers, dus een perfecte mix. 
Ik houd van discipline en plezier. Prestatie is belangrijk, maar het aller-
belangrijkste is dat je plezier hebt met elkaar. In combinatie met wilskracht 
en de juiste inzet gaan we er zeker een mooi seizoen van maken.” 
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Bertjan Groen en Harco Ruiterkamp

JO13-3
 
De boys van Den Ham JO13-3 hebben 
zeker zin in het nieuwe seizoen. In de 
bekercompetitie hebben onze jongens 
laten zien dat ze al heel goed kunnen 
voetballen en veel doelpunten kunnen 
maken. In de tweede bekerwedstrijd 
lieten de helden op het grote veld in 
Mariënberg een puike voetbalshow zien. 
Met een klinkende 8-1 zege werd de 
gastheer verslagen. Als JO13-3 dit niveau 
kan vasthouden, worden het twee mooie 
competities en zullen de leiders Gerco 
Bakker en Marcel van Dijk trots zijn.



Advertenties

Automobielbedrijf 
S. van der Veen

VOLVO 
ONZE PASSIE SINDS 1930 
Al ruim 80 jaar een begrip in Nijverdal en omstreken. 
Verkoop nieuw, occasions, onderhoud, reparatie- en 
garantiewerkzaamheden aan uw Volvo. Al jaren door 
Volvo benoemd tot klantvriendelijkste Volvo service 
dealer van Nederland.

Albert Einsteinstraat 9 
7442 DK Nijverdal

www.svanderveen.nl

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



Trainen is ontdekken. Kijken wat 
je kunt en je voetbalkwaliteiten
verbeteren. Als dat op een plezierige
manier kan is dat een meerwaarde 
en is de beleving nog groter. 

De jeugdtrainingen van de zestiger jaren 
kenmerkten zich door eenvoud en vaste 
patronen. Het bestuur had als trainer Hendrik 
Ekkelkamp uit Ommen aangesteld. De 
postbode uit Ommen die wekelijks op zijn 
bromfiets naar de Rohorst kwam. Gerrit ter 
Steege, Hans Dekker en Henk Eggengoor 
vormden de eerste elftalcommissie voor de 
junioren. De training op het veld van Harwig 
was eenvoudig van opzet. Van een warming-up 
was nog geen sprake en rekken en strekken 
was er ook niet bij. Integendeel er werd meteen 
veel loopwerk gedaan. Met meestal aan het 
eind het nodige sprintwerk. “Met kleine stapjes 
beginnen”, wist de trainer te melden. Daarna 
volgden wat gymnastische oefeningen en dan 

werd over gegaan tot het befaamde schieten 
op doel. “Het standbeen recht naast de bal”, 
was steevast de eerste opmerking van trainer 
Ekkelkamp. Als er dan weer een lading ballen 
hoog over de beurtelings keepende Luuk 
Schumer, Henk Timmer en Wim Zandman 
gingen dan wist de trainer het wel: “Lichaam 
over de bal.”  Er werd flink geschoten. De 
keepers moesten wel eens buigen voor het 
schietgeweld maar ze pakten er ook best veel. 
O ja, “De voet tegen de bal en niet onder de 
bal”, was ook zo’n gevleugelde opmerking. 

Afspoelen bij  
zinken wasbak     
Uiteraard werd de training afgesloten met een 
grote partij over het hele veld.  Men ging er 
stevig in en schuwde het duel niet. Maar er 
kwam altijd een winnaar. Met de kop er rood 
op, werden de kleedkamers opgezocht. Er 
waren geen douches maar men kon zich wel 
wassen of afspoelen bij een brede zinken 
wasbak met kranen. De training werd alom 

gewaardeerd en was ook succesvol want in 
het seizoen 1963 - 1964 werden de B-junioren 
kampioen. In dat team speelden o.a. Wim 
Zandman, Wim Samsen, Henk Jansen en 
Gerrit Wemekamp. Later, in 1967, werd het 
talent Jerry Poel geselecteerd voor het Twents 
jeugdelftal. De trainingen werden goed bezocht, 
er was plezier, veel beleving en de nodige 
strijd. Ook toen al was er veel binding met het 
dorp want de beide juniorenelftallen deden op 
verzoek van de Hammer middenstanders mee 
aan de sinterklaasactie.

Foto: De A- en B-junioren uit 1963
Achter v.l.n.r.:  Jan Doosje, Egbert 
Blekkenhorst, Geert Heikens, Wim Hendriks, 
Frank Stolte, Gerrit Wemekamp, Luuk Schumer, 
Henk Timmer, Jan Venebrugge, Gerrit Jan 
Venebrugge, Johan Koskamp, Johannes 
Nijzink. Voor v.l.n.r.:  Jan Poel, Wim ter Burg, 
Hans Ardesch, Jerry Poel, Henk Stolte, Harry 
Alberts, Wim Zandman, Henk Jansen, Henk 
Ekkelkamp, Jan Ekkel, Benny van Dieren.

De training van de junioren 
in de zestiger jaren
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Ze is eigenlijk heel stilletjes 
opgericht. En werkt heel 
stilletjes op de achtergrond. 
De supportersvereniging 
(SV) van v.v. Den Ham. 

Omdat het zo goed ging met de voetbal-
vereniging kwamen enkele fervente 
aanhangers op het idee om een SV op te 
richten. Op 12 maart 1968 waren het Henk 
Arnold, Jan Hofman, Hilbert Mannessen, 
Henk de Ruiter, Gerhard Lindenhovius 
(Zomerweg), Wessel Brokke en Seine 
Zandman die het initiatief namen en om de 
tafel gingen zitten. Er werd al ras een bestuur 
gevormd. Arend Zandbergen werd voorzitter, 
Wessel Brokke de secretaris en Henk Arnold 
benoemd tot penningmeester. Met hoeveel 
leden werd begonnen is niet bekend echter 
er was maar één doel: het ondersteunen van 
v.v. Den Ham. Eén van de eerste activiteiten 
was een gezamenlijke Sinterklaasavond 

voor de spelers van het eerste, het bestuur 
en de elftalcommissie met hun dames. 
Het werd een genoeglijke avond in zaal 
Harwig, die eindigde met een spontane 
polonaise van de spelers. Mede door de 
drankjes ging het steeds sneller en zo kon 
het gebeuren dat een der bestuursleden die 
achteraanliep zo maar met zijn buik over de 
tafel van Sinterklaas vloog. Herman Kuiphof 
was in 1972 te gast op een praatavond op 
uitnodiging van de SV. Ter gelegenheid van 
het kampioenschap van het eerste elftal 
werd in 1976 een compleet voetbaltenue 
door de SV aangeboden tijdens een receptie 
in de Rank. Dat was dik verdiend want 
Den Ham promoveerde hierdoor van de 

50 jaar 

Bij het 50-jarig 
jubileum van 
v.v. Den Ham 
verrasten ze met 
een optreden van 
Hans Kraay jr. 
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Supportersvereniging Den Ham

Foto: Herman van der Schuur



onderafdeling TVB naar de grote KNVB. Het 
stille werk ging door. De vereniging werd groter 
en groter. Meestal bij een kampioenschap, 
promotie of jubileum kwam de stille kracht 
weer in beeld.  Bij de promotie in 1992, na een 
bloedstollende beslissingswedstrijd tegen WZC 
in Ommen, kregen spelers van het eerste elftal 
cadeaubonnen van bestuurslid Gerrit de Lange 
namens de SV. 

‘Snert en schnaps’ 
Voor de verbouwing van de kantine werd 
in het seizoen 1993 – 1994 een bijzondere 
verloting (120 gulden per lot) opgezet die door 
de actieve inzet van de bestuursleden van de 

supportersvereniging een succes werd. Bij het 
50-jarig jubileum van v.v. Den Ham in 1996 
verrasten ze met het optreden van Hans Kraay 
jr., die de lachers wel op zijn hand kreeg. 
De stille kracht is nog altijd actief maar het 
gaat al lang niet zo stilletjes meer. De SV is een 
bruisende club die iedere week actief is. Zo 
wordt bij thuiswedstrijden van het eerste elftal 
een verloting gehouden en wordt er na afloop 
van de wedstrijd gespeeld bij het Rad van 
Fortuin, waardoor menigeen al eens met een 
grote vleesschotel huiswaarts keerde. Bij verre 
uitwedstrijden laten ze een bus rijden waar 
gezelligheid de boventoon voert mede door 
de hapjes, de drankjes en de resultaten van  
het eerste elftal.  Ook is er ieder jaar een snert-

wedstrijd, op de route naar een naburige club, 
waardoor de harde kern van Hammer aanhang 
wordt voorzien van ‘snert en schnaps’.  
Zij voeren het beheer en het onderhoud over  
de reclame-borden om het hoofdveld waardoor 
een fraaie boarding is ontstaan. Verder bood 
men ondersteuning bij het pannaveldje, het 
digitale scorebord en het hekwerk. Net zo 
stilletjes als bij de oprichting is dit voorjaar het 
50-jarig jubileum van de supportersvereniging 
‘gevierd’. Dat ging ook in stilte maar de 
stille kracht van weleer is een uiterst actieve 
vereniging geworden met 350 leden. Met 
ieder jaar een ledenvergadering waar niet 
al te moeilijk wordt gedaan en een leuke 
bingo ter afsluiting.
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Al een halve eeuw een bruisende club



In kampioensploegen vallen puzzelstukjes soms bij toeval in elkaar. Dat 
geldt zeker voor het team van Den Ham dat in 1997 de titel pakt in de 
tweede klasse. Den Ham speelt dat seizoen met twee aanvallers en 
een ruit op het middenveld. Aan die tactiek ligt deels een medische (!) 
oorzaak ten grondslag. Al lopen de exacte verklaringen ietwat uiteen. 
Want kwam het nou door dat zere been van de trainer, of door die 
gekwetste knie van André Hemmink?

Kolkman denkt dat eerste. “Een paar jaar voor ons kampioenschap in 
’97 waren we gepromoveerd naar de derde klasse. Onze trainer in die 
tijd was Henny Oolbekkink. Hij speelde graag 4-3-3. Maar Henny werd 
ziek; hij had een gezwel in zijn been. Een andere trainer – ik meende dat 
het Geert Schipper was – nam het tijdelijk van hem over en die kende 
wat goede spelers uit het tweede: Johnny Zorgdrager en André. Johnny 
was een rappe aanvaller en die zou goed uit de voeten kunnen in een 
tweespitsensysteem. André was net weer begonnen met voetballen in 
het tweede, nadat hij eerder een zware knieblessure had gehad. Hij wilde 
na die blessure zo min mogelijk ‘in de duels’ komen.”

Tactische vondst
De oplossing is, zo meent Marco zich te herinneren, dat hij in de rug 
van André komt te spelen. “Van de eerste zes of zeven wedstrijden in 
die formatie speelden we er één gelijk. De rest wonnen we allemaal.” 
Voorheen speelde de tweelingbroer van teamgenoot Marcel Kolkman 
veelal als linkshalf in een 4-3-3-systeem. Maar dat is na deze succesvolle 
tactische omzetting verleden tijd. “Toen Oolbekkink terugkeerde, zei hij: 
‘Ik wil graag 4-3-3 spelen, maar ik zou gek zijn als ik dat vanaf nu weer 
zou doen.’ Dus bleef ons systeem 4-4-2.”

Hemmink heeft een iets andere lezing. “Volgens mij heb ik nooit onder 
Schipper gespeeld. Ik herinner me juist dat ik tegen Ben Sepp (trainer 
in kampioensjaargang 1996-1997, red.) zei dat, wanneer het erop 
aankwam, ik mijn been zou terugtrekken.” Uit angst voor een nieuwe 
knieblessure. Een verdedigende middenvelder achter hem zou daarom 
wel handig zijn... 

Wie er ook gelijk heeft: een nieuwe succesformule wordt geboren. 
Want onder Sepp speelt de ploeg in het seizoen 1996-1997 inderdaad 
4-4-2, met André en Marco centraal op het middenveld. Het wordt een 
jaargang om nooit te vergeten. Na een ‘papieren’ promotie is Den Ham 
in het jubileumjaar 1996 ingedeeld in de tweede klasse en daarin pakt de 
equipe van Sepp de titel, met vijf punten voorsprong op nummer twee 
DOS’37.

Gouden lichting
“We hadden in die tijd een hele goede as”, zegt Kolkman, “met achterin 
Johan Braakman en mijn broer Ronald en voorin de gebroeders Jerry en 
Dennis van Dijk.” En met in de linie daartussen, in de machinekamer van 
het elftal, Hemmink en hijzelf. “André en ik vormden een twee-eenheid 
op het middenveld. André verstond de kunst om altijd vrij te staan en 
was sterk aan de bal, ikzelf kon een bal afpakken.” Daarmee doet Marco 
zichzelf volgens André tekort. “Marco kon meer dan dat, hij kon ook zelf 
erg goed voetballen. Door mijn positie op het veld was ik vaak degene 
die de eindpass gaf, maar die kwaliteit bezat hij ook.” Kolkman komt als 
verdedigende middenvelder niet vaak in de positie om de eindpass te 
geven, laat staan om een doelpunt te maken. “Als ik dan eens scoorde, 
was ik heel blij!”

Twee-eenheid op 
het middenveld
 bij Twentes beste 

zaterdagploeg
Marco Kolkman hoort het Jan Lindenhovius nog zeggen: 

“Jullie zijn op dit moment de best presterende voetbalploeg 
van de regio.” Eind jaren ’90 hoort Den Ham bij de top van het 

zaterdagamateurvoetbal. De ingrediënten: een bulk aan talent, 
een klik met de trainers en een 4-4-2-systeem dat de spelersgroep 

als gegoten zit, met André Hemmink (54) en Marco Kolkman 
(46) die aan de knoppen draaien op het middenveld.
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Niet te verdedigen
De twee zijn volledig op elkaar ingespeeld. André: “Als de tegenstander 
de bal had, probeerde ik hen wel een beetje tegen te houden. Maar 
ging ‘mijn’ man over mij heen, dan pakte Marco of laatste man Johan 
Braakman hem over. Als ze dan achterin bij ons de bal veroverden, stond 
ik helemaal vrij.” Sommige opponenten proberen daar op in te spelen en 
laten een man doordekken op Hemmink. “Maar je kon hem ook rustig de 
bal inspelen terwijl hij een man in zijn rug had”, stelt Kolkman. Hemmink: 
“Als ik dan eens in de dekking werd aangespeeld, kwam Marco ‘onder’ 
mij en konden we alsnog doorvoetballen.”

Bijna geen enkele tegenstander heeft in die dagen een antwoord op het 
spel van Den Ham. Het team leeft zijn droom en die droom blijkt een 
jaar later nog steeds niet voorbij. Want in de eerste klasse gaat Den 
Ham vrolijk verder met waar het in de tweede klasse was gebleven. “Ik 
weet nog goed dat we in de eerste wedstrijd na de promotie uit naar 
Excelsior’31 moesten. We wonnen daar met 2-0, het liep bij ons als een 
trein. We waren toen zó goed”, vertelt Kolkman, nog altijd trots op die 
prestatie. “Dat herinner ik mij nog, ja”, zegt Hemmink. “We gingen elke 
wedstrijd in met de insteek: ‘laat ze maar komen’. En elke week opnieuw 
waren wij beter dan de tegenstander.” Marco: “In de winterstop speelden 
we tegen HHC Hardenberg. Voor de beker of zo. Wonnen we met 5-0. 
Jan van Broons (Jan Lindenhovius, red.) zei toen tegen ons dat we de 
best presterende voetbalploeg van de hele regio waren.” 

(Bijna) hoofdklasser
Dat seizoen haalt Den Ham bijna de hoofdklasse van het 
zaterdagvoetbal, in die tijd het allerhoogste niveau in het vaderlandse 
amateurvoetbal. Een tweede divisie of derde divisie bestaat nog niet. 
Boven de hoofdklasse zit de eerste divisie van het betaalde voetbal, 
waarnaar je in die tijd nog niet kunt promoveren. Maar in de allerlaatste 
wedstrijd van de competitie gaat het mis; het nog niet veilige OWIOS 
wint thuis in Oldebroek met 2-0, waardoor niet Den Ham maar AVW’66 
uit Westervoort kampioen wordt. Zo scherp als de herinneringen aan de 
successen Marco en André nog voor de geest staan, zo troebel is hun 
geheugen als het gaat om die wedstrijd. “We kregen de bal er gewoon 
niet in”, is het enige wat het duo er nog over weet. De uitslag vernemen 
ze van de interviewer. “Ik denk daar niet meer over na. De mooie dingen 
herinner ik me beter dan de minder leuke dingen”, zegt Kolkman. 
“Bovendien”, haakt Hemmink in, “zou ons verblijf in die hoofdklasse toch 
maar hooguit één jaar duren.”

Twintig jaar later volgt er een revanche: Den Ham 1 verslaat in de 
nacompetitie AVW’66 met 4-0. En hoewel het eerste van nu een treetje 
lager op de voetballadder acteert dan de ploeg van toen en er anno 
2018 meer treetjes boven zitten dan eind jaren ’90, herkennen Hemmink 
en Kolkman iets van hun eigen ploeg in het eerste van nu. “Ik was toen 
al een dertiger, de rest zat tegen de dertig aan. De spelers in het huidige 
eerste zijn nog vrij jong en hebben, net als wij toen, potentie. Over een 
paar jaar bereiken ook zij de leeftijd om top te kunnen presteren. Als de 
ploeg bij elkaar blijft, zie ik haar nog wel een stap maken”, analyseert 
Hemmink. “En dit team leeft voor de sport”, constateert Kolkman. “Net 
als wij toen deden.”

“In de winterstop speelden 

we tegen HHC Hardenberg. 

Wonnen we met 5-0!” 
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André Hemmink en Marco Kolkman 
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“Het is een dossier met een verhaal”, zegt 
GBT’er Frank Stolte. “Inderdaad”, vult 
fractiegenoot Gerrit Laarman aan. “De 
laatste jaren is er echt te veel aandacht 
besteed aan de slepende kwestie met 
diverse ‘onwillige’ grondeigenaren van 
buiten Den Ham, terwijl andere opties 
in de kast bleven liggen.” Volgens beide 
heren zijn er meerdere smaken. “Je kunt 
bijvoorbeeld van de huidige sloot een buis 
maken en daar het fietspad op leggen. 
Dan hoef je bijna geen grond te kopen. 
Je voorkomt bovendien een dure en 
langslepende onteigeningsprocedure.”

Een andere optie is de huidige Kerkallee 
opbreken en opschuiven naar de 
zuidkant, zodat er aan de noordkant op 
gemeentegrond ruimte komt voor het 
fietspad. “Dat is veel te duur en bovendien 
is al het werk van de herinrichting (met de 
drempels, red.) dan voor niets geweest. 
Dat zou echt jammer zijn”, zeggen Stolte 
en Laarman.

Op dit moment wordt in beeld gebracht 
of de optie met de buis technisch 
mogelijk is. Dit najaar komt het college 
van burgemeester en wethouders met 

een voorstel, zodat de gemeenteraad 
een definitief besluit kan nemen. 
“Vervolgens kunnen we met een 
aanbestedingsprocedure een aannemer 
kiezen, kan de brug over de Linderbeek 
worden aangepast en kunnen we hopelijk 
volgend jaar veilig over het nieuwe 
fietspad naar de accommodaties fietsen”, 
aldus wethouder Harmsen.

Kruising Harwig
Het college van B&W heeft daarnaast een 
prioriteitenlijst van verkeersknelpunten 
vastgesteld. In eerdere stukken stond de 
afbuiging Ommerweg/Marleseweg als 
knelpunt benoemd. Het huidige college 
heeft deze inmiddels omgezet naar het 
uitwerken van de mogelijkheden van 
een rotonde bij Harwig. Dit knelpunt is 
opgenomen in de lijst ‘korte termijn’ en 
dat houdt in dat wij binnen vier jaar met 
dat project aan de slag willen. Om dit te 
kunnen realiseren zijn wij als gemeente wel 
afhankelijk van grondeigenaren die mee 
willen werken aan de verkoop van grond 
om dit mogelijk te maken.
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Veilig naar de voetbal fi etsen. Of 
de tennis, ijsbaan, skatebaan, kerk 
en tafeltennis. Het lijkt zo simpel: 
je wilt een vrijliggend fi etspad en 

er is ruimte. Die ruimte is niet van 
ons allemaal (gemeente), maar van 

particuliere grondeigenaren. 
Van wie het grootste deel wel 

schappelijk wil verkopen. Een aantal 
(diverse grondspeculanten) vraagt 

echter een onfatsoenlijke hoofdprijs. 
Kortom: zo simpel is het niet. “Toch is 

er een oplossing in zicht”, zegt Bart-Jan 
Harmsen, de nieuwbakken wethouder 

van de gemeente Twenterand.

Binnen vier jaar 

een oplossing in de vorm 

van een rotonde

Wethouder Harmsen op de kruising Grotestraat - Ommerweg

Volgend jaar eindelijk 
zicht op veilig fietspad



Anja Bosch: 
‘Iron lady’ met een 

gouden hart dat klopt 
voor v.v. Den Ham 

22 | presentatiegids 



Op een mooie zichtlocatie aan de A28 worden elke dag bijzondere producten 
gemaakt van aluminium, RVS en staal. “Niets is hier seriematig, we maken alleen 
maatwerk”, vertelt Anja Bosch, die trots is op haar bijna 50 mannen. “Ik heb stuk 
voor stuk vakmensen in dienst, die voor elke vraag een passende oplossing weten 
te bedenken en te maken.” 

Alles van staal
Als voorbeeld van een recent project geeft ze aan dat de aluminium 
calamiteitenkasten van de Gaasperdammertunnel bij Amsterdam door Stameta 
zijn gemaakt. “Maar we maken ook trappen, operatietafels voor dierenartsen, 
roestvrijstalen constructies voor bakkerijmachines en alles wat aan aluminium op 
gebouwen moet, zoals dakranden en waterslagen. Maar er staan bijvoorbeeld ook 
door ons gemaakte glijbanen in parken in Singapore.” Haar bedrijf Ergolift maakt 
onder meer gevelonderhoudsinstallaties. “Zoals die bekende bakjes, waarin je 
glazenwassers aan het werk ziet bij hoge gebouwen.”

Gevraagd als eigenaar
Toch nog even: een vrouw als directeur in Staphorst? “Ja dat was qua eerste 
gedachte misschien wel even wennen. De toenmalige eigenaar was klant bij het 
bedrijf waar ik werkte. Hij had geen opvolger en vroeg me om het over te nemen. 
Daar moest ik eerlijk gezegd wel even over nadenken. Ik was altijd al ondernemend, 
dus uiteindelijk was het een relatief kleine stap om zelf ondernemer te worden. En 
met mijn ‘no-nonsense’ aanpak won ik ook al snel het vertrouwen van ‘de mannen’ 
binnen het bedrijf. Niet lullen, maar poetsen, dat past bij me en dat past ook bij de 
mentaliteit van Staphorst.”

Link met voetbal
Zelf was Anja in haar jeugd al bezig met voetbal. Vijftien jaar was ze actief bij 
de vereniging in haar geboorteplaats Daarlerveen. “Daar heb ik altijd enorm van 
genoten”, blikt Anja terug. Nu is er minder tijd voor de sport, maar met haar 
bedrijf heeft ze ook een link met voetbal. “We maken de complete inrichting van 
ballenhokken. Ook die op de Rohorst is door ons gemaakt. Voor sommige clubs 
maken we ook op maat gemaakte dug-outs en aluminium doelen”, aldus Anja, 
die aangeeft dat het runnen van een bedrijf ook duidelijke links heeft met het 
coachen van een elftal. “Ik maak gebruik van individuele talenten en zet ze op de 
juiste plek, waar ze het beste uit de verf komen. En natuurlijk probeer ik er ook een 
gemotiveerd team van te maken, dat samen gaat voor het beste resultaat.” 

Actief met sponsoring
In haar vrije tijd is Anja Bosch bestuurslid van het Hammer Ondernemers Collectief 
(HOC). “Een prachtige club mensen en mooi ook dat zoveel bedrijven uit Den 
Ham en omgeving aangesloten zijn.” Bosch vindt het sowieso belangrijk om 
betrokken te zijn op de plekken, waar ze actief is. Ze zit ook in het bestuur van 
Sport en Business in Staphorst en in het bestuur van de Metaalunie. Verder is ze 
actief binnen het Sponsorcollectief van voetbalvereniging Staphorst en haar bedrijf 
sponsort verschillende goede initiatieven in Staphorst en Den Ham. Met al haar 
sponsoractiviteiten heeft de ijzeren dame zeker een gouden hart dat klopt voor 
v.v. Den Ham.

‘De Iron lady’ wordt ze gekscherend wel eens genoemd. 
Maar wie een uurtje met haar kletst, leert een vrouw 
kennen met een gouden hart. Onder meer voor v.v. Den 
Ham. Vanwaar dan toch die bijnaam? Anja Bosch zit al 
tientallen jaren in de mannenwereld van aluminium, 
RVS en staal. Waarvan de laatste vijftien jaar als eigenaar 
van de bedrijven Stameta en Ergolift, beide gevestigd 
in Staphorst. Of ze iets met voetbal heeft? Zeker: ze 
voetbalde zelf vijftien jaar bij vv Daarlerveen en ziet 
de sport als breed maatschappelijk doel.
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De v.v. Den Ham wordt ondersteund door 
een aantal sponsoren. De belangrijkste 
steunpilaren zijn de hoofdsponsorgroep 
Starselect, het Hammer Ondernemers 
Collectief (HOC), maar ook de zeer actieve 
supportersvereniging en natuurlijk de onder-
houdsploeg die zorgt voor het dagelijks 
onderhoud van het complex. 
Op deze plek stelt één van de 
Starselectsponsoren zich voor. 

Met ster geselecteerd...
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Het scheidsrechtersrooster 
invullen is net een sudoku 
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V.l.n.r. Harry Kunst, Alfred Musters, Gerjan Ekkel, Lars de Weert, Henk van Leusen, Henk Nijzink, Arjan Boers, Alco Braakman en Evert-Jan Dubbink

Scheidsrechterscommissie



‘‘Continu bezig om scheidsrechters te werven en intern op te leiden’’

Het wekelijks regelen van scheidsrechters is momenteel 
een van de grootse uitdagingen op de velden van de 

Rohorst. Het is sowieso ook een landelijk probleem. Zo 
langzamerhand is de leidsman of leidsvrouw in het veld 

een bijzondere verschijning aan het worden. De KNVB 
heeft al moeite om alle wedstrijden in de zogenaamde 

A-categorie te bemensen en legt het probleem dus 
ongewild bij de clubs neer. Dat zij wekelijks een panklare 

oplossing hebben? Op ons sportpark lukt het gelukkig nog 
steeds om de wedstrijden van een fluitist(e) te voorzien. 

Hier is echter wel enige creativiteit voor nodig. 

Elitekorps
De scheidsrechterscommissie maakt vele uren 
om de puzzel rond te krijgen. Planner Martin 
Rolsma van de commissie heeft de handen vol 
om wekelijks het rooster klaar te zetten. “We 
hebben een beperkt aantal scheidsrechters en de 
vergrijzing slaat ook toe. Bij ons elitekorps heb je 
ook te maken met onvoorziene omstandigheden 
of blessures en ze willen sowieso wel een keer 
een vrije zaterdag hebben. Een aantal arbiters is 
ook voetballer, leider of trainer.” “We zeggen als 
groep geregeld tegen elkaar: de sudoku wordt 
elke week moeilijker en we grijpen steeds naast 
de hoofdprijs”, vult zijn collega Alfred Musters 
lachend aan. De flexibiliteit van de Hammer 
scheidsrechters is echter voorbeeldig. Er zijn 
personen die geregeld twee wedstrijden op een 
zaterdag fluiten en die niet te beroerd zijn om door 
de week op te draven. Ze worden allen het hele 
jaar door nestor Juul Arrindell scherp gehouden, 
die met de periodieke bijspijkercursus de kennis 
goed op peil houdt.

Oplossing
Musters verwacht dat zijn clubmensen ervoor 
zorgen dat er dit voetbaljaar volop gevoetbald kan 
worden en heeft voor de zogenaamde ‘zwarte 
zaterdagen’ een creatieve oplossing. “We zijn de 
laatste jaren continu bezig om scheidsrechters 
te werven en intern op te leiden. Voor komend 
seizoen hebben we voor de lagere senioren een 
noodscenario klaarliggen: bij eventuele tekorten 
lossen zij hun eigen ‘probleem’ op. Ook hebben 
we de eerste dame binnengehaald, die geregeld 
een wedstrijd leidt. We gaan ervan uit dat Anne 
Mondeel snel gezelschap krijgt vanuit Vrouwen 1, 
2 of 25+.”  De actieve en creatieve scheidsrech-
terscommissie hoopt dat meerdere personen een 
gezellig avondje ‘sudoku’ mee gaan spelen om 
in de komende periode geregeld de hoofdprijs te 
winnen!
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Ondanks verlies in Kampen 

een warm onthaal

In colonne naar Kampen

Den Ham 1: 
seizoen 2017/2018, 

onvergetelijk!

Beker
In de bekerwedstrijden verraste het team 
vriend en vijand met aanvallend voetbal en 
prima resultaten. Een historische zege op 
sportpark de Rohorst tegen ‘angstgegner’ 
Vroomshoopse Boys, sterke winst bij de Zweef 
en een gelijkspel in Lemelerveld resulteerden in 
een bekersurprise van jewelste. Den Ham werd 
overtuigend poulewinnaar van deze sterke 
bekercompetitie, de supporters waren laaiend 
enthousiast en keken veelbelovend en hoopvol 
uit naar de rest van het seizoen.

Competitie
Den Ham had een vliegende start, ondermeer 
door een 6-1 overwinning op het andere Blauw 
Wit. Na vijf wedstrijden stond het volgens de 
kenners al lekker veilig in de middenmoot en 
menigeen was tevreden. De periode tot aan 
de winterstop ging het ongekend goed met 
de Rohorst-formatie. Met zes opeenvolgende 
driepunters ging het als nummer twee met 
Kerstreces. De achterstand op lijstaanvoerder 
DOS Kampen was slechts twee punten. 

Op 17 maart werd Den Ham zelfs koploper 
na een eclatante zege bij De Esch en sloeg 
een week later een gat van vijf punten met 
haar achtervolgers. De cruciale wedstrijden 
tegen Enter Vooruit en IJVV gingen verloren, 
zodat de Enternaren op ‘poleposition’ kwamen 
en de koppositie niet meer uithanden gaven. 
Den Ham pakte uiteindelijk een meer dan 
verdienstelijke tweede plaats, dat recht gaf 
op deelname aan de nacompetitie.

Statistieken
Gedurende het seizoen werd menig 
‘obsessie’ aan flarden gespeeld. Op de 
thuishaven boekte het team maar liefst elf 
competitiezeges. Tegen Sparta E. (uit), DOS 
Kampen en Be Quick ’28 (thuis) werd na hele 
lange tijd weer gewonnen, deze eeuw pas voor 
het eerst. Louis Vijfhuizen ontpopte zich in 
de competitie tot een echte schutterskoning. 
Hij scoorde 22 doelpunten, waarvan vier in 
de thuiswedstrijd tegen Blauw Wit ’66. 
Van buurman Vroomshoopse Boys werd zelfs 

Het afgelopen voetbaljaar wordt zeker vetgedrukt in de geschiedenisboeken bijgeschreven. 
Wat een prachtig seizoen heeft de Hammer club beleefd. Een schitterende zegetocht in 
de bekerpoule, een competitie waarin tot de laatste minuten werd meegedaan om het 

kampioenschap en een nacompetitie om van te smullen. Net geen promotie, maar wat hebben 
honderden blauwwitters schitterende en hartverwarmende wedstrijden gezien. Grote klasse 

van het team onder bezielende leiding van de grootmeester: trainer Jurgen Kok. De laatste 
jaren eindigde Den Ham steevast in het rechterrijtje en net boven de degradatiestreep. Drie 

jaar achter elkaar werd zelfs het ‘veilig spelen’ pas in de laatste speelronde bewerkstelligd. De 
nieuwe hoofdtrainer Jurgen Kok kondigde afgelopen jaar al aan: “Dit kan stukken beter. Er loopt 

genoeg talent rond en als de ploeg iets meer lef heeft, vooruitspeelt en brutaler wordt dan 
eindigt de ploeg zeker bij de eerste zes.” En dat gebeurde dus ook en hoe.
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Fotografie: Erwin Heuver

Hammer vreugde in Vroomshoop



tweemaal gewonnen, waarmee aan een lange 
negatieve serie zowel thuis, uit als op neutraal 
terrein een einde is gekomen. 

Spektakel
Den Ham kreeg enkele thuiszeges zeker niet 
cadeau. De wedstrijd tegen IJVV staat bij 
menigeen nog op het netvlies gebrand. In 
de slot seconden liet Kevin Ruiterkamp het 
sportpark ontploffen met de winnende goal 
na een zeer enerverende pot voetbal, 4-3. 
De burenstrijd tegen Hulzense Boys leverde 
eveneens spektakel in de slotfase op.  
Den Ham controleerde de match en met een 
2-0 voorsprong leek er geen vuiltje aan de 
lucht. De gasten kwamen rond een kwartier 
voor tijd in no time op gelijke hoogte en 
konden onze jongens zelfs pijn doen. Gelukkig 
toverde de coach een superinvaller uit zijn 
hoge hoed. Danny Laarman kroonde zich 
tot de held van de dag, daar hij vlak voor tijd 
met een geweldige snoekduik en fenomenale 
kopbal de 3-2 op het scorebord zette.  
Den Ham - Be Quick ’28 was ook een hele 

bijzondere match. Halverwege de tweede helft 
geloofde niemand meer in een positief resultaat 
van de thuisploeg. Met een 0-2 tussenstand 
en nog ruim 10 minuten te gaan kwam ineens 
de ommekeer. Den Ham kwam op stoom en 
een miraculeuze inhaalrace werd beloond met 
een 3-2 overwinning.

Nacompetitie
De ploeg begon met een galavoorstelling 
tegen AVW ’66. De gasten uit Westervoort 
werden in de eerste twintig minuten compleet 
zoek gespeeld en Den Ham beloonde zich 
met een 2-0 voorsprong en kon de wedstrijd 
professioneel uitspelen, eindstand 4-0. In de 
halve finale was het andere koek. Op bezoek 
bij Vroomshoopse Boys. Een kraker van 
jewelste met meer dan 2.000 toeschouwers. 
Den Ham toonde zich in deze veelbesproken 
derby ijzersterk. Een droomstart, met de 
openingsgoal in de vijfde minuut,  leek lange 
tijd beslissend te zijn. In blessuretijd werd 
echter de gelijkmaker geïncasseerd.  
Een zinderende verlenging volgde.  

De Hammenaren bleven echter koel en 
konden via Louis Vijfhuizen en Roy Zorgdrager 
uitbundig juichen op de Bosrand.  

En dan de finale in Kampen. Maar liefst zeven 
supportersbussen vertrokken uit het brinkdorp 
naar Kampen. Het favoriete en ambitieuze 
Go-Ahead Kampen zou Den Ham wel even de 
les lezen. De gastheer had een voorspoedige 
start en kwam na acht minuten voor. Het team 
van Jurgen Kok groeide in de wedstijd en na 
de gelijkmaker pal voor rust nam het meteen 
na rust de leiding met een wonderschone 
treffer van Roy Zorgdrager. Ineens was het alle 
hens aan dek voor ‘Kowet’, het balanceerde 
zelfs een half uur op de rand van de afgrond. 
De wetten van de eerste klasse gaven 
uiteindelijk de doorslag, zodat tien minuten 
voor tijd de gelijkmaker viel en GAK in de 
verlenging alsnog met de schrik vrijkwam. 
Den Ham kon echter met opgeheven hoofd 
het strijdperk verlaten, want de blauwwitte 
vechtmachine had haar visitekaartje goed 
afgegeven en voor een onvergetelijk seizoen 
gezorgd.
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Uitbundige vreugde 
na de 3-1 zege op 

Vroomshoopse Boys    
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Competitie 
progamma
Den Ham 1
seizoen 2018-2019

22 september 18:00 Vroomshoopse Boys - Den Ham
29 september 14:30 Den Ham - Hulzense Boys
06 oktober 14:30 Den Ham - DZSV
13 oktober 14:30 De Esch - Den Ham
20 oktober 14:30 Den Ham - Oranje Nassau
27 oktober 14:30 SVI - Den Ham
03 november 14:30 Sparta E. - Den Ham
17 november 14:30 Den Ham - ASC ’62

24 november 14:30 IJVV - Den Ham
01 december 14:30 Den Ham - Be Quick ’28
08 december 15:00 DOS Kampen - Den Ham
15 december 14:30 Den Ham - WVF
19 januari 14:30 Den Ham - FC Zutphen 
26 januari 14:30 Den Ham - Sparta E.
02 februari 14:30 ASC ’62 - Den Ham 
09 februari 14:30 Den Ham - Vroomshoopse Boys
16 februari 14:30 Hulzense Boys - Den Ham

09 maart  15:00 Oranje Nassau - Den Ham
16 maart  14:30 Den Ham - SVI
23 maart  14:30 Den Ham - FC Zutphen
06 april  15:00 WVF - Den Ham
13 april  14:30 Den Ham - Dos Kampen
20 april  14:30 Be Quick ‘28 - Den Ham
11 mei  14:30 Den Ham - IJVV
18 mei  14:30 DZSV - Den Ham
25 mei  14:30 Den Ham - De Esch

Heerlijke uitdaging!
De tweede klasse H lijkt wederom een zeer aantrekkelijke 
competitie te worden. Met drie ervaren en interessante 
nieuwkomers zullen diverse ploegen vol gas moeten 
geven om te overleven. Gezien de vele aankopen zal DOS 
Kampen ongetwijfeld hoge ogen gooien. Buurman IJVV zal 
ook voor de prijzen willen gaan evenals de gerenommeerde 
clubs Sparta E. en Be Quick ’28. De degradanten uit de 
eerste klasse, FC Zutphen en Vroomshoopse Boys nemen 
veel ervaring mee van een stapje hoger en azen eveneens 
op een goede notering en indien nog nodig het toetje van 
de competitie. DZSV en Hulzense Boys zijn zeker van 
plan om hun positie in het linker rijtje van afgelopen jaar 
te continueren en te bekronen met een periodetitel. De 
Esch, SVI en WVF willen absoluut in een eerder stadium 
veilig zijn en hopen op een prima plek in de middenmoot. 
Promovendus ON Almelo zal streven naar een langer 
verblijf in de tweede klasse en ASC ’62 wil zo snel mogelijk 
afrekenen met de dip van 2017/18. De Hammenaren zullen 
dus van goeden huize moeten komen om de prestatie van 
afgelopen seizoen te evenaren. Met veel inzet en beleving 
kunnen onze jongens hopelijk wekelijks pieken en dan 
wordt het voor Den Ham een mooi seizoen in de competitie 
van de tweede klasse. 

Hammer top 25 | 1ste elftal
Competitiewedstrijden
   1. André Hemmink 415 
   2. Johan Braakman 345  
  3. Marco Kolkman 342
  4. Leo Soepenberg 341
  5. Henk Nijzink 331
  6. Marcel Kolkman 321
  7. Tommie Dam 315
  8. Ronald Kolkman 308
  9. Tim Nijzink 304
10. Jerry Poel 300
11. Roelof Nijzink 296
12. Jan Boshoeve 278

13. Gerrit Veldhuis 275
14. Jeroen de Groot 272
15. Jan Dubbink 271
16. Gert Nijmeijer 269
17. Johnny Zorgdrager 253
18. Robin Bergins 235
19. Jan Kelder 230
20. Henk Rosman 228
21. Egbert van der Veen 205
22. Michel Kamphuis 193
23. Frank Stolte 191
24. Jan Heuver 190
25. Gerdo Kuiper 190

  Competitiedoelpunten
    1. Robin Bergins 129   
    2. Jerry Poel 127    
    3. Tim Nijzink 93
    4. Gerdo Kuiper 82
    5. Johnny Zorgdrager  77
    6. Louis Vijfhuizen 77    
    7. Gerrit Dekkers 71 
    8. André Hemmink 65               
    9. Jan Heuver         61 
  10. Jan Bakker 60 
  11. Jerry van Dijk 59   
  12. Gerrit Gerrits 56

  13. Roelof Nijzink 50  
  14. Gert Nijmeijer 49
  15. Johan Braakman 47   
  16. Jan Dubbink 43  
  17. Dick Mondeel        41
  18. Roy Zorgdrager 39
  19. Wim ‘Breur’ Poel 38 
  20. Dennis van Dijk   37  
  21. Gerjan Blekkenhorst 37 
  22. Gerrit Jaspers 36
  23. Jan Maneschijn 32    
  24. Jan Kelder 31   
  25. Harry Kunst 31 



Seizoen 2015-2016 is voor Jeroen 
Niks in meerdere opzichten het jaar 

van de waarheid. “Rond de eerste 
wedstrijden word ik vader van een 

dochter”, straalt de hoofdtrainer 
van het Hammer vlaggenschip. 

“Maar ook in sportief opzicht moet 
het een hoogtepunt worden. Het 

is natuurlijk mooi als je met elkaar 
constateert dat we de afgelopen 

twee seizoenen voetballend 
veel beter zijn geworden. Maar 

uiteindelijk gaat het toch 
om het resultaat. Ik heb zelf al 

diep in de spiegel gekeken. 
Vanaf de eerste wedstrijd moet 

het echt gaan gebeuren.”

Jeffrey Ekkel:

“Ik keepte goed 

en ben nooit meer 

uit het doel 

weggeweest”
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Hammer keepers
rekenen af met 
‘vreemdelingentraditie’
“Den Ham 1 speelt altijd met eigen jeugd”, klinkt het vaak trots uit de mond van supporters in discussies 
met voetballiefhebbers uit plaatsen als Vriezenveen en Wierden. Maar voor de positie onder de lat gold 
dat lange tijd niet; de keeper van Den Ham 1 was er vaak één van buitenaf. En dat schuurde, zeker bij 
de Hammer doelmannen zelf. Jeff rey Ekkel (23) en Simon Kuiper (19) rekenen nu af met die ‘traditie’.

Eindelijk, eindelijk is ie eerste keeper van 
Den Ham. Maar wat moest Jeff rey er lang op 
wachten. Elke keer was er wel iemand van 
buiten het dorp die de voorkeur kreeg. 
Eerst Mark Knol, later Rik van de Belt. 

Zenuwachtig
“Het jaar nadat ik overkwam van A1 speelde ik 
al een seizoen in het eerste, maar het jaar erna 
moest ik naar het tweede. Vervolgens heb ik 
een half jaar doorgebracht op Curaçao waar ik 
afstudeerde, waarna ik weer een half jaar in het 
tweede keepte”, somt Ekkel op. 

Vorig seizoen moest het er dan maar eens van 
komen. Nieuwe trainer, nieuwe kansen. “Die 
nieuwe trainer, Jurgen Kok, had het seizoen 
ervoor zes of zeven wedstrijden van ons 
gezien. Daarin keepte Rik niet slecht. Ik wist 
dat ik het in de voorbereiding moest laten zien.” 
Hij deed zijn best, maar bij de competitiestart 
koos Kok voor Van de Belt. De moed zonk de 
Hammenaar zowat in de schoenen. Tot daar 
ineens het omslagpunt was. “Het seizoen was 
vijf wedstrijden onderweg, toen de trainer op 
donderdagavond naar me toe kwam en zei: 
‘Ik start zaterdag met jou’. Rik had die week 
twee keer niet getraind. Ik keepte goed en ben 
nooit meer uit het doel weggeweest. Ik kan 
je vertellen dat ik de eerste drie duels na die 
keeperswissel erg zenuwachtig was. Dat ben 
ik anders nooit. Nee, zelfs niet voor de duels 
in de nacompetitie tegen Vroomshoopse Boys 
en Go-Ahead Kampen!”
Voor het eerst in zijn carrière voelt hij zich de 
onbetwiste nummer één. “En dat is gewoon 
lekker”, stelt Jeff rey onomstotelijk vast. “Want 
ik werd er wel moe van dat steeds anderen de 
voorkeur kregen. Veldspelers werden nooit van 
buitenaf gehaald, maar keepers wel. Ik vind het 
mooi dat dát nu voorbij is.”

Arjan Mondeel
De keepersvloek duurde meer dan twintig jaar. 
Ekkel kent de lokale geschiedenis zelf maar 
al te goed. “Ik zat nog maar in de E1 toen 
toenmalig keeperstrainer Jan Demmers mij al 
zei dat er met mij eindelijk weer een Hammer 
doelman in het eerste zou komen. De laatste 
was Arjan Mondeel geweest. Al hebben in de 
periode tussen Arjan en mij ook Jurgen Bosma 
en Bram Vuurboom nog één seizoen in het 
eerste gespeeld.” 

Ekkel gaat zijn tweede seizoen op rij als eerste 
doelman in. En hij wordt zeker weten niet 
vervangen door een buitenstaander. Want is 
Jeff rey er niet, dan vervangt Simon hem. Het 
volgende keeperstalent uit de eigen opleiding 
speelde vorig seizoen een half jaar in JO19-1 
en een half jaar in het tweede. Dit seizoen 
gaat hij het spelen in Den Ham 2 combineren 
met het runnen van zijn eigen fi etsenzaak aan 
de Ommerweg. “Er is afgesproken dat ik de 
thuiswedstrijden van Den Ham 2 speel. De 
andere weken sta ik in de zaak.” Los daarvan 
is hij de eerste vervanger van Ekkel. “Als ‘Jef’ 
geblesseerd is, dan speel ik in ‘1’.”

Snelle refl exen
De twee praten vol bewondering over elkaar. 
“Jeff rey is heel goed in het uit de hoeken 
‘trekken’ van ballen. Ballen waar andere 
keepers niet meer bij kunnen, pakt hij wel. 
Hij heeft een snelle refl ex”, zegt Kuiper. “Dat 
klopt wel, ik ben vrij explosief”, haakt Ekkel 
in. Op zijn beurt prijst hij Kuiper vanwege zijn 
compleetheid. “Maar het meevoetballen kan 
nog beter”, zegt Simon zelfkritisch. Dat is een 
ander punt waar Jeff rey erg sterk in is.” Die 
ontkent dat niet. “Ik ben tweebenig.” Simon 
lacht: “Als je een echte keeper bent, zeg je 
gewoon dat je op elk vlak beter bent dan ik.”
Zijn hoogtepunt kende Kuiper vorig seizoen in 
de nacompetitie met Den Ham 2, tegen SVI. 

“We wonnen met 2-0 en ik hield er een paar 
ballen uit. We wilden heel graag promoveren, 
ook de oude jongens in het team gingen er 
‘volle bak’ voor. Helaas verloren we in de halve 
fi nale met 4-2 van OZC, nadat we nog met 0-1 
en 1-2 voor hadden gestaan.”

Ekkel beleefde zijn fi nest moment volgens eigen 
zeggen vorig seizoen uit bij IJVV. Een duel dat 
nota bene verloren ging (1-0). “Ik verrichtte die 
wedstrijd twee hele lekkere reddingen. Eén keer 
werd een speler van IJVV na een steekpass 
vrij voor een bijna leeg doel gezet, maar kon ik 
mezelf er nog net voor gooien. En in diezelfde 
wedstrijd tikte ik een volley uit de kruising. 
Louis Vijfhuizen had de 1-1 nog kunnen maken, 
maar miste een penalty. Persoonlijk was dat 
mijn beste wedstrijd, maar qua ambiance was 
de nacompetitiewedstrijd tegen Vroomshoopse 
Boys (1-3 winst na verlenging) natuurlijk het 
mooist. En weet je welke wedstrijd mij ook nog 
helder voor de geest staat? DOS Kampen thuis 
(2-0). Dat was de eerste topwedstrijd die we 
wonnen. We sloegen toen aan kop een gat van 
vijf punten.”

Flow
Simon hoopt met Den Ham 2 dit seizoen 
alsnog te promoveren. En Jeff rey? “Wij moeten 
met het eerste voor een plek bij de eerste 
vijf of zes gaan. Of dat niet te bescheiden is 
na vorig seizoen? Nou, toen zaten we in een 
fl ow. Daar moeten we eerst maar weer eens in 
zien te komen.” Daar komt bij dat spelmaker 
en goaltjesdief Vijfhuizen is vertrokken. Maar 
daarover is hij heel stellig: “Wijzen naar Louis 
als het even minder gaat, is een hele grote 
valkuil. Natuurlijk was hij belangrijk, maar ook hij 
heeft kansen gemist. Als we nu na elke gemiste 
kans gaan zeggen: ‘zie maar, we kunnen 
niet zonder Louis’, dan zijn we fout bezig. 
Bovendien: we zijn allemaal weer een jaartje 
ouder en een jaar verder in onze ontwikkeling.”



Tegenstanders Den Ham 1  
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ASC ’62
Opgericht :
01-05-1962
Clubkleuren :
Blauw-Wit
Accommodatie :
Sportpark Gerner
Haersolteweg 10a
7722 SE DALFSEN
0529-432 224
asc62.nl

Be Quick ’28
Opgericht :
22-11-1928
Clubkleuren :
Rood-Zwart
Accommodatie :
Sportpark Be Quick ‘28
Stadionplein 25
8025 CP ZWOLLE
038-453 1186
bequick28.nl

De Esch
Opgericht :
24-04-1985
Clubkleuren :
Geel-Blauw
Accommodatie :
Sportpark De Weschterik
Operalaan 100
7577 JA OLDENZAAL
0541-510 606
vv-de-esch.nl

DOS Kampen
Opgericht :
21-12-1926
Clubkleuren :
Geel-Zwart
Accommodatie :
Sportpark De Maten
De Maten 8
8265 VA KAMPEN
038-331 3900
doskampen.nl

DZSV
Opgericht :
10-03-1956
Clubkleuren :
Blauw-Wit
Accommodatie :
Sportpark ’t Welink
Europastraat 8a
7091 XC DINXPERLO
0315-655 260
dzsv.nl

FC Zutphen
Opgericht :
01-07-2006
Clubkleuren :
Oranje-Rood
Accommodatie :
Sportpark ‘t Meijerink
Meijerinkpad 1
7207 ED ZUTPHEN
0575-524 376
fczutphen.nl

Hulzense Boys
Opgericht : 
04-09-1946
Clubkleuren :
Rood-Wit
Accommodatie :
Sportpark Smidserve
G.H. Kappertstraat 45
7443 RB NIJVERDAL
0548-610 823
hulzenseboys.nl

Oranje Nassau 
Almelo
Opgericht :
26-09-1932
Clubkleuren :
Oranje-Zwart
Accommodatie :
Sportpark Ossenkoppelerhoek
Maardijk 130
7609 PR ALMELO
0546-814 838
oranjenassaualmelo.nl
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Sparta Enschede
Opgericht :
21-04-1921
Clubkleuren :
Wit-Zwart
Accommodatie :
Sportpark Schreurserve
Kotkampweg 44
7531 AT ENSCHEDE
053-435 4518
sparta-enschede.nl

SVI
Opgericht :
01-09-1952
Clubkleuren :
Blauw-Wit
Accommodatie :
Sportpark De Siggels
IJsselcentraleweg 9
8014 BK ZWOLLE
038-465 0037
vvsvi.nl

Vroomshoopse 
Boys
Opgericht :
05-06-1944
Clubkleuren :
Blauw-Geel
Accommodatie :
Sportpark De Bosrand
Flierdijk 5a
7681 RB VROOMSHOOP
0546-646 362
vvvroomshoopseboys.nl

WVF
Opgericht :
01-06-1937
Clubkleuren :
Blauw-Wit
Accommodatie :
Sportpark De Weide Steen
Stinsweg 15
8042 AZ ZWOLLE
038-421 1708
wvf.nl

IJVV
Opgericht :
03-07-1945
Clubkleuren :
Rood-Wit
Accommodatie :
Sportpark Den Uithoek
Bergweg 3
8271 CC IJSSELMUIDEN
038-331 5877

ijvv.nl

Seizoen 2018-2019

 



DORPSSTRAAT 14, DEN HAM   TEL. (0546) 67 14 44   WWW.VANTENDE.NL

Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl

V.V. Den Ham brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende kracht die veel verder gaat dan

voetbal alleen. Want de vereniging betekent ook veel voor Den Ham en dat ondersteunen we van

harte.

Rabobank ondersteunt V.V. Den Ham

Waardoor 
iedereen wint.

Uw club én de 
buurt versterken.



Door Siem Kamphuis
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Nieuwe
gezichten
bij Den Ham 1

Simon Kuiper
Leeftijd: 19 
Positie: Doelman
Vorig seizoen: JO19-1 | Den Ham 2

Leon Uulders
Leeftijd: 19
Positie: Middenvelder
Vorig seizoen: JO19-1 

Daan Timmerman
Leeftijd: 18
Positie: Aanvaller
Vorig seizoen: JO19-1 

      

Trainer:
Claus Boekweg
Leeftijd: 52 

Vorig seizoen: trainer SC Erica

Assistent-trainer:
Melvin Hallink
Leeftijd: 24

Vorig seizoen: speler Den Ham 1

Assistent-scheidsrechter
Henk van Leusen
Leeftijd: 62

Vorig seizoen: Scheidsrechter



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

Tommie Dam, Joost Veurink, Michiel Schurink. Middelste rij: Kevin Ruiterkamp, 

Bram Scheurwater, Thim Boers, Bram Vuurboom (keeperstrainer), Melvin Hallink (assistent-trainer),  

A-selectie 
v.v. Den Ham seizoen 2018-2019



Claus Boekweg (hoofdtrainer), Wim Lindenhovius (materiaalman), Nick Haselhorst,  

Daan Timmerman, Danny Laarman. Onderste rij: Roy Zorgdrager, Marc Soepenberg,  

Rane Kootstra, Simon Kuiper, Jeffrey Ekkel, Randall van Haarst, Thomas Remmink, Dennis Kolkman. 



(eerste regels clublied vv Den Ham)

stijlgenoten.nl

scoort!

Dorpsstraat 58

7683 BL Den Ham

T 0546-67 12 51 

www.cavwinkel.nl

Openingstijden: ma-do: 8:00 - 18:00 uur 

vrijdag: 8:00 - 20:00 uur   zaterdag: 8:30 - 17:00 uur

úw groene vakwinkel

Alles op het gebied van  
dieren, tuinen en klussen!

• Klus • Dier • Tuin • Agri • Ruitersport • Kleding en schoeisel  
• Speelgoed en vrije tijd • Hengelsport 

Bestel óók online!
www.cavwinkel.nl

Bijna  
3000m2!



Pupil van 
de week

Bij elke thuiswedstrijd van het eerste 
elftal, in (na)competitieverband, is er een 
‘Pupil van de Week’ aanwezig. Afgelopen 
seizoen mochten maar liefst vijftien JO11-
spelers/speelsters een onvergetelijke 
middag meemaken. Met de familie naar 
de voetbal, waar het heerlijke uitje om 
13.30 uur begint. Toby Drost of Janny 
Bijlstra zijn de begeleiders. Eerst het 
voorstelrondje in de bestuurskamer dan 
naar de kleedkamer, waarbij je de spelers 
van de thuisclub ontmoet. Het veld op 
voor de warming-up, hier oefenen met de 
reservespelers en de Hammer keeper(s) 
testen. Het grote moment staat op het 
punt om te beginnen: met spelers en 
(assistent-)scheidsrechter(s) het hoofdveld 
betreden. Jouw teammaatjes staan in 
een erehaag enthousiast te vlaggen. De 
toss en dan komt het echte werk. De 
aftrap gevolgd door die wereldberoemde 
solo. Meteen al een man voorbij, nummer 
twee trapt in jouw schijnbeweging, 
nummer drie loop je er zo uit, nummer 
vier glijdt weg en plots sta je voor die hele 
grote keeper. Geen spanning aanwezig: 
met een prachtige uithaal laat jij het 
hele sportpark juichen. Wat een mooie 
droom, die ineens werkelijkheid wordt. 
Als de grote mannen beginnen, mag je 
lekker in de dug-out plaatsnemen. In de 
rust genieten van traktaties, ontvang je 
cadeaus en natuurlijk de prachtige bal met 
spelersnamen en kun je terugkijken op een 
ongetwijfeld geweldige middag. Jij was op 
zaterdagmiddag het stralende middelpunt 
van de Rohorst.  

Als jongen of meisje van een jaar of 10/11 droom je ervan om voor veel toeschouwers te scoren 
of volop in de belangstelling te staan. Als je bij v.v. Den Ham wordt gekozen tot ‘Pupil van de Week’, 
kun je al op zeer jonge leeftijd die droom in vervulling zien gaan. Je bent dan twee uur lang 
het stralende middelpunt op de Rohorst. Dat is dan toch een prachtige belevenis. 
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Stralend middelpunt

Met een prachtige 

uithaal laat je het hele 

sportpark juichen



Jurgen Bootsveld heeft 
een duidelijke visie

De ambitieuze Jurgen Bootsveld wordt dit seizoen de nieuwe jeugdvoorzitter van  
v.v. Den Ham. Hij volgt Ronny Drost op. De bevlogen Hammer bierbrouwer stapt op  

het juiste moment in: “Ik ken nagenoeg de gehele jeugdtak en nu kan ik mijn droom-
functie de juiste invulling geven.” Drost is opgelucht dat de opvolging zo snel is  

geregeld en kan straks lekker achteroverleunen en uitermate tevreden terugblikken.  
De aftredende preses is maar liefst 22 jaar intensief betrokken geweest bij de blauw-
witte jeugdafdeling. Dat hij het zo lang heeft vol gehouden mag een wonder heten. 

“Toen ik in 1996 als jeugdleider begon, was mijn eerste gedachte: ‘Dit wordt nog niet mijn 
club’. Nu sta ik er compleet anders in: ‘Kom niet aan de club, want dan kom je aan mij’.” 
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Organisator
Ronny Drost heeft in al die jaren een flinke stempel op 
de voetbalvereniging kunnen drukken. Onvoorstelbaar en 
ontelbaar veel uren heeft hij in de vereniging gestoken. Hij 
heeft vooral naam en faam gemaakt door het organiseren 
van succesvolle voetbalevenementen en leerzame 
voorlichtingsavonden met een maatschappelijk karakter. 
Zo haalde hij de voetbalschool van Jack de Gier naar het 
brinkdorp en vele malen Dennis Demmers Voetbalmania. 
“Het is echt genieten om 150 – 200 kinderen twee dagen 
zo enthousiast bezig te zien met diverse voetbalspelletjes.”  
Van het jaarlijkse Hugo Venebrugge Toernooi krijgt hij nog 
steeds kippenvel. “De opening van het toernooi blijft een 
zeer mooi moment en de beleving van de deelnemers blijft 
elke keer heel bijzonder. Als een van de initiatiefnemers van 
het toernooi moest ik 10 jaar geleden het plan met Hugo 
doornemen, dit was het moeilijkste gesprek dat ik ooit 
gevoerd heb”, vertelt Ronny met een lichte brok in zijn keel. 
De promotie van Den Ham A1 naar de hoofdklasse in 2008 
noemt hij als een van de mooiste momenten in zijn periode 
als jeugdvoorzitter. Eveneens goede herinneringen heeft 
hij aan een speciaal voetbaltoernooi voor basisscholen. 
“Tijdens een 4 tegen 4 voetbalfestijn met 300 leerlingen op 
de Rohorst is een van de grootste groeibriljanten van Den 
Ham ontdekt: Leon Harmsen, nu een sterke speler van 
Den Ham 2.”

Opleiding
Hij droomde al over de functie van jeugdvoorzitter. Hij had 
weliswaar zijn ontslag als coördinator van de F-jes (JO9) 
ingediend en toch twijfelde Bootsveld toen hij gevraagd 
werd om Drost op te volgen. “De factor tijd en het werven 
van voldoende vrijwilligers heeft mij even aan het twijfelen 
gebracht. Maar aan de andere kant dacht ik: ‘nu of nooit’.  
Jurgen is er helemaal klaar voor. “Na ruim 15 jaar in 
Den Ham ben ik hier goed ingeburgerd en als je goed 
onderbouwde beslissingen neemt en deze consequent 
doorvoert, wordt dat snel geaccepteerd. Hij weet als geen 

ander dat je veranderingen wel voorzichtig door moet 
voeren. “Je hebt met (wisselende) vrijwilligers te maken 
daarom moet je telkens helder communiceren over welke 
keuzes je gaat maken. Ik sta bijvoorbeeld meer voor spelers 
opleiden dan voor het kortetermijn-/dagresultaat. Hij vindt 
dat jeugdspelers dan ook op meerdere posities in het veld 
moeten kunnen gaan spelen en hij is daarom enthousiast 
over de nieuwe spelvormen van de jongste jeugd (6 tegen 
6). Een aandachtspunt blijft hierin de terugspeelbal, die 
wordt door de keepers nog niet altijd goed ‘opgepakt’.” 
Het streven is een goede training voor alle teams en 
met het uniforme trainingsschema (alle teams van één 
lichting trainen op hetzelfde moment) en het circuitmodel 
zijn al de eerste stappen gemaakt in het verbeteren van 
de jeugdopleiding. “Het is belangrijk om te investeren in 
goede trainers en scherpe maar vooral positieve coaching 
aan de lijn, daar zet ik op in. Het belang is daarin een 
optimale verhouding tussen prestatiecultuur en ‘lekker 
ballen’. Graag zie ik dat het (positief) coachen ook door 
blijft gaan en er behoort al vanaf de JO9-teams een ware 
winnaarsmentaliteit gecreëerd te worden zonder dat 
kinderen daarbij hun plezier verliezen, een pittige uitdaging.”

Jeugdafdeling
Beiden hebben hun hart duidelijk aan de jeugd verpand 
en ze willen graag dat de jeugdspelers van Den Ham 
in een veilige en vertrouwde omgeving het voetbalspel 
bedrijven. Bij Drost zagen we dat al bij het organiseren 
van de voorlichtingsavonden over de gevaren van drugs 
en overmatig alcoholgebruik. Bootsveld is helder in de 
wens van een rookvrij sportpark: “Graag vanaf morgen.” 
Ronny Drost kan het dit seizoen geleidelijk loslaten en wil 
genieten van deze mooie, professionele vereniging met 
leuke mensen. Jurgen heeft veel zin in zijn nieuwe functie en 
wil zijn ideeën zo snel mogelijk doorvoeren, zodat v.v. Den 
Ham ook de komende jaren over een sterke en florerende 
jeugdafdeling kan beschikken.



         
“Er behoort een ware winnaars-mentaliteit gecreëerd te worden zonder dat kinderen daarbij hun plezier verliezen”
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Jurgen Bootsveld en Ronny Drost



Timon, Joas en Matthias vinden 
het superleuk in Den Ham

Vroomshoop: Hammerstraat 12, tel. (0546) 64 23 89  Vriezenveen: Westeinde 24, tel. (0546) 56 22 99

Den Ham
Geerdijk 4a
Den Ham
0546 - 67 24 20

Nijverdal
Meijboomstraat 1a
Nijverdal
0548 - 61 29 43Dorpsstraat 35 Den Ham Tel. (0546) 67 21 22

Op zoek naar 
een mooie occasion?

www.fiatjanbinnenmars.nl

FIAT JAN BINNENMARS



Goeie profs
In het voorjaar van 2017 werden de drie gebroeders 
aangemeld bij de vereniging. Ze hadden nog niet 
eerder in clubverband gespeeld, daar ze zeven 
jaar in Indonesië hebben gewoond. Timon is in 
de voorjaars-competitie met JO11-5 kampioen 
geworden en hij is tevens de schutterskoning 
van het team. In de wedstrijd Den Ham JO11-
5 – HHC JO11-9 scoorde hij maar liefst dertien 
keer. “Aanvallen en scoren vind ik leuk. Meer dan 
50 doelpunten heb ik in het voorjaar gemaakt, 
later wil ik graag profvoetballer worden. Als 
dit niet lukt, dan word ik boer. Ik hou veel van 
koeien en tractors.” De jongste van het stel staat 
meestal in de goal. Matthias: “Ik heb mooie 
reddingen verricht en als veldspeler scoorde ik in 
één wedstrijd zelfs vijf maal. Ik hoop dat ik later 
profkeeper word, want ik kan goed duiken en 
heel ver uittrappen.” Joas is een echte verdediger. 
“Ik ben heel goed in de bal afpakken en meteen 
weer een goede pass geven. We hebben helaas 
veel wedstrijden verloren, maar behaalden na de 
winter met JO11-7 wel een 5-2 zege bij SVVN.” 

Lekker actief
Dat de Nederlandse jeugd te weinig beweegt, 
is zeker niet op deze drie actievelingen van 

toepassing. De skelter maakt overuren, 
trampolinespringen doen ze graag, ze zwemmen 
met mooi weer bij de Groene Jager (de hele top 
zomer van 2018 dus) en ‘politie en boefje spelen’ 
met vriendjes is de favoriet. Als ze een balletje 
gaan trappen op het sportpark doet hun vader 
vaak mee. Het mooiste uitje van dit jaar hadden 
de jongens in de Amsterdam ArenA. Van het Ajax-
stadion hebben ze enorm genoten. Timon: “De 
kleedkamer was geweldig en wat een luxe stoelen 
voor de spelers.” Matthias en Joas waren onder 
de indruk van de tribune. “Wat hoog en wat een 
mooi uitzicht.” 

Leuk dorp
Het komend seizoen keept Matthias in JO10-1, 
Joas wordt de stoere verdediger van JO11-4 
en Timon hoopt veel goals te kunnen maken in 
JO12-1. Hun ouders staan dan weer langs de lijn, 
want zij genieten enorm van de passie van hun 
zoons. De drie voetballers hebben er al weer zin 
in net zoals het wonen in het prachtige brinkdorp. 
Op de vraag of ze Den Ham een plezierige 
ontdekking vinden, hoeven ze dan ook niet 
lang na te denken. Een enthousiast “Ja!” klinkt 
overduidelijk in huize De Goeijen. 
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V.l.n.r. Timon, Joas en Matthias

Timon, Joas en Matthias vinden 
het superleuk in Den Ham

Ze hebben een hele lange 
wereldreis moeten maken. 

Via Westenholte (Zwolle), 
Rantepao (Indonesië) en 

Rijssen is eind 2016 het 
domineesgezin aan de Brink 

neergestreken. Timon (11), 
Joas (9) en Matthias (8) de 
Goeijen wonen ongeveer 

anderhalf jaar in het dorp 
en hebben hun draai al 
helemaal gevonden. Ze 

spelen vaak met vriendjes, 
het veldje bij De Smithoek 
is hun favoriete plek en ze 

voetballen bij de plaatselijke 
trots op de Rohorst.



Reefhuis en Elsinga geven 
vol gas op het veld en 

in de klassementsproef 
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De één verkoopt graafmachines, de ander werkt 
in de staalbouw. Maar in het weekend delen ze 
dezelfde sportieve passies: rally rijden en voetbal. 
De één als navigator en aanvaller. De ander als 
coureur en verdediger. Ze stonden nog nooit bij 
elkaar in het veld, maar zaten wel eens in dezelfde 
auto. Arjan Reefhuis en Mathijs Elsinga kunnen 
niet kiezen tussen deze twee uitersten in de sport. 
“Van een mooie actie op het voetbalveld geniet 
ik net zoveel als van 180 rijden op een lang recht 
landweggetje.”
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Arjan Reefhuis:
“De coureur is 
de spits van 
het rallyteam”

Terwijl het aan de keukentafel in huize Reefhuis gaat over ‘50 haaks-
rechts’, wordt iets verderop in de box in volle overtuiging een remspoor 
gemaakt. Hoe toepasselijk. “Als klein jochie van vier stond ik al bij mijn 
ouders aan het hek naar die racemonsters te kijken. En ik ben er nooit 
meer weggegaan”, vertelt Arjan over zijn besmetting met het rallyvirus. 
Hoewel: hij begon zijn carrière in de autocross en deed landelijk op 
hoog niveau mee. Later maakte hij de overstap naar de rallysport, 
voornamelijk als navigator. “Ik ben door Hermen Welink in de snelle auto’s 
terechtgekomen”, vertelt Mathijs, die als coureur de auto bestuurt. 
“We rijden nog steeds met elkaar.”

Teamspirit
Hoewel het van de buitenkant veel individualistischer lijkt, is rally ook 
echt een teamsport. “Om goede prestaties neer te zetten, moet alles 
kloppen. De coureur moet super strak rijden, maar dat kan alleen als de 
navigator alles tot in de puntjes heeft voorbereid. En de wedstrijd kan 
alleen goed worden afgemaakt, als de monteurs heel scherp alle details 
van de auto in de gaten houden”, vertelt Mathijs. “Wat dat betreft zijn 
er zeker overeenkomsten”, vult Arjan aan: “Waar in het voetbal de spits 
vaak de credits krijgt voor de overwinning, krijgt in de rallysport meestal 
de coureur alle complimenten. Terwijl de overige teamleden minstens zo 
belangrijk zijn om het hele plaatje te laten slagen.” 

Portemonnee
Het grootste verschil tussen voetbal en rally is misschien wel het fi nanciële 
plaatje. “Voetballen houd je qua portemonnee wel wat langer vol dan 
rally rijden”, zegt Mathijs. “Ik kan me nog goed herinneren dat ik al mijn 
spaargeld aan mijn eerste auto heb besteed.” Arjan knikt instemmend: 
“Samen met Rick Mollink eindigde ik vorig jaar op de eerste plek bij de 
BMW 325i Challenge. We hebben dat seizoen echt geïnvesteerd in het 
beste materiaal. Dus ook al preventief onderdelen vervangen, zodat er 
niets kapot kan gaan en je onderweg niet stil komt te staan. Dan gaat 
het hard, kan ik je vertellen.”

Hellendoorn
Beide heren bereiden zich alweer voor op de Hellendoornrally. “Die gaan 
we zeker rijden, ook al zijn we onlangs in Hardenberg uitgevallen met een 
brandende auto”, zegt Elsinga vol overtuiging. Reefhuis kijkt eveneens 
reikhalzend uit naar dit rallyweekend. “Dit is voor ons echt het hoogtepunt 
van het jaar, ook al ben je daarna helemaal kapot. Want voor de kijkers 
zijn er de wedstrijden op vrijdag en zaterdag. Maar voor ons begint het 
allemaal al donderdagavond, terwijl je zaterdag pas rond 21.00 uur uit de 
auto stapt.” Volgens beide heren geeft het eigen publiek een extra boost. 
“Dat voelt net als een thuiswedstrijd.” 
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Naast de vele trotse 
Hammer coaches die 

onze vereniging rijk is, 
staat er sinds afgelopen 
seizoen bij de JO17-1 een 

‘buitenlandse’ coach langs 
de lijn. Udo Vloedgraven 
(51) is de trainer van ons 

juniorenteam, die de 
overgang van Luttenberg 
naar Den Ham tot nu toe 

als prettig ervaart.

Bij de familie Vloedgraven is voetbal met de paplepel ingegoten. “Mijn opa is een van de oprichters 
van SDOL, mijn vader, broers en ik hebben er zelf gevoetbald en mijn kinderen spelen momenteel 
daar bij de jeugd”, vertelt Udo. “Nadat ik jarenlang in het eerste elftal van SDOL heb gespeeld, ben ik 
langzamerhand in aanraking gekomen met het trainersvak. Ik ben begonnen bij de F-jes, als trainer 
van een van mijn zonen. Na vele jeugdelftallen en coördinator bij de junioren, heb ik twee jaar het 
tweede elftal van SDOL onder mijn hoede gehad en vervolgens als assistent-trainer het eerste elftal. 
Ondertussen had ik mijn TC3-diploma op zak, maar begon het bij de jeugd toch weer te kriebelen. 
Toen de vacature van v.v. Den Ham voorbijkwam, heb ik daarop gereageerd. De afstand is niet ver, 
Den Ham JO17-1 speelt in de eerste klasse en ik zag het voor mijzelf als een nieuwe uitdaging.” 

Zelf heeft Udo, getrouwd en drie kinderen, nooit op de Rohorst gevoetbald, maar zijn eerste indruk 
is goed: “Het is hier bij Den Ham goed voor elkaar. De vereniging is groter dan ik in eerste instantie 
dacht. Maar liefst vijf velden, waarvan twee kunstgras. Er is op zaterdag veel beleving in en om het 
sportpark. De prestaties van Den Ham 1 werken daar natuurlijk aan mee. De ontvangst en de sfeer zijn 
hier goed, mensen maken snel een praatje. Dat vind ik zelf wel fijn. Ik sta altijd open voor een gesprek, 
vooral als het over voetbal gaat.” In zijn eerste seizoen vielen de prestaties van JO17-1 een beetje 
tegen. Toch is Udo optimistisch: “Het overleg met de andere begeleiders, de ouders en de jongens 
heb ik als prettig ervaren. De mentaliteit is prima. De jongens vinden plezier belangrijk en ik zie veel 
gedrevenheid en inzet. Als trainer is het fijn om met zo’n groep te werken. Afgelopen seizoen hadden 
we verwacht in de middenmoot mee te kunnen draaien, wellicht nog iets hoger. Maar onder meer 
door de vervroegde overgang van een aantal spelers naar de JO19-1 hebben we kwaliteit ingeleverd. 
Bovendien hadden we daardoor nog wel eens een tekort aan spelers.”

Wat is de doelstelling voor komend seizoen? 
“Allereerst wil ik de jongens ontwikkelen, beter maken. Plezier is daarbij belangrijk. Plezier en 
ontwikkeling zorgen uiteindelijk voor resultaat, is mijn mening. Het ligt vooral aan de groep wat de 
doelstelling wordt. Is het een talentvolle lichting, dan zal de doelstelling anders zijn dan in het geval 
de selectie kwalitatief iets minder is. Ik leg de doelstelling ook neer bij de jongens. Wat vinden zij? Ze 
hebben een leeftijd waarop ze er goed over na kunnen denken, zodat het ook hun doelstelling wordt.”

Als je Udo op het veld ziet staan, dan zie je zeker geen Dick Advocaat of Diego Simeone langs de 
zijlijn. Hij straalt rust uit langs de lijn. “Ik ben groot fan van Jürgen Klopp, en dan vooral van zijn manier 
van spelen. ‘Jagen op de bal, vooruitdenken, kantelen, afstanden bewaken’. Daar ligt wellicht mijn 
kracht, het tactisch gedeelte. Zelfs in selectieteams is hier nog veel ruimte voor verbetering. Ik ben erg 
rustig van mijzelf, dus ik ben in dat opzicht dan niet te vergelijken met Klopp. De coaching moet wel 
effect hebben, want sommige jongens zijn zo gefocust in de wedstrijd, dat ze niet alles horen wat je 
zegt. Ik sta zelf liever tussen de groep in. Ik wil niet alles dicteren en voorkauwen, maar de jongens zelf 
met oplossingen en ideeën laten komen en ze de ruimte geven om hun mening te vertellen. Voetbal 
is voor mij een uitlaatklep. Lekker met de jongens bezig, ze proberen beter te maken en van de kleine 
momenten genieten. Ik had tijdens de teambarbecue een snackbar op wielen uit Luttenberg laten 
komen. De reacties van de jongens op deze verrassing was onbetaalbaar! Daar kan ik dan echt van 
genieten.”

Voetbalvereniging Den Ham wordt door Udo zeker als een plezierige ontdekking gezien. Hoelang is hij 
van plan om te blijven? “Als trainer is een club of team vaak een tussenstation. Dit jaar ga ik in ieder 
geval de JO17-1 van Den Ham trainen. Ik wil graag dingen uitproberen die afgelopen seizoen niet 
gelukt zijn. Daar kan ik zelf ook weer van leren. Ik vind het soms wel jammer dat ik bepaalde dingen 
van mijn kinderen bij SDOL mis. Dus wellicht dat ik ooit wel weer terugkeer naar mijn oude club.  
Maar eerst richt ik mij op komend seizoen, daarna zien we het wel verder.” Mocht u Udo langs de lijn 
of elders op het sportpark tegenkomen, maak dan gerust een praatje met hem. “Ik praat graag  
over voetbal en ben zelf nooit uitgeleerd, dus argumenten en tips kunnen mij weer verder helpen. 
Op de Rohorst heb ik een goed voetbalgevoel, ik voel mij thuis bij Den Ham.”

Udo Vloedgraven:

“Ik voel mij thuis  
bij Den Ham

“Plezier en 

ontwikkeling 

zorgen uiteindelijk 

voor resultaat”

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

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

www.oegematransport.nl



Twee sportieve 
vrouwen uit Vroomshoop

met een blauwwit hart 
De ene dame voetbalt al vanaf haar tiende, de andere sinds vier jaar. Samen maken zij onderdeel uit van 
het gezellige vrouwenteam 25+. In dit artikel komen twee import Vroomshoopse dames aan het woord: 

Anjelien Tieman-Heuver (44), geboren in Den Ham en Vera Hoogland (29), geboren in Amsterdam.

“Je kunt het meisje wel 

weghalen uit Den Ham, maar 

Den Ham niet uit het meisje!”
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Toen Anjelien op tienjarige leeftijd aan haar 
ouders vertelde dat ze graag wilde voetballen 
was dat in die tijd nog behoorlijk vreemd. Haar 
vader en moeder vonden het echter prima en 
pa Heuver nam Anjelien mee naar de voetbal 
in …. Daarle. Daar heeft zij een aantal jaren 
gevoetbald tot het meisjesvoetbal er stopte. 
Ondertussen was er bij de v.v. Den Ham een 
meisjesteam gekomen. De overgang naar de 
Rohorst was dus een logische. Op vijftienjarige 
leeftijd maakte Anjelien de overstap naar de 
Hammer dames. 
Hoe anders is dit voor Vera. Vier jaar geleden 
hoorde zij van een vriendin dat er een recrean-
tenteam werd opgezet bij v.v. Den Ham. “De 
wedstrijden zijn op vrijdag en dat komt goed 
uit, omdat ik altijd moet werken op zaterdag”, 
aldus Vera. Zij vindt het heerlijk om te voetbal-

len omdat je dan sportief bezig bent, in team-
verband speelt en lekker in de buitenlucht bent. 
Den Ham is haar eerste club, maar stiekem 
verdenken haar teamgenoten Vera ervan dat 
ze vroeger bij Ajax gevoetbald heeft. 

Na twintig jaar ‘trouwe dienst’ besloot Anjelien 
te stoppen met voetballen. Allerlei sporten heeft 
ze beoefend, maar toen ze hoorde dat er in 
Den Ham een recreantenteam werd opgericht 
was ze een van de eersten die zich aanmeldde. 
“Ik was zo blij dat ik mijn favoriete sport weer 
kon oppakken samen met veel dames met wie 
ik eerder ook voetbalde”, vertelt Anjelien. Nog 
steeds voetbalt ze met veel plezier. Ook Vera 
beleeft lol aan het spelletje en vindt dat ze in 
een heel gezellig en sportief team zit. “Na de 
thuiswedstrijden drinken we vaak samen nog 

wat in de kantine en aan het eind van 
het seizoen gaan we altijd een keer uit eten 
met elkaar. Erg gezellig”, vindt Vera. 

Ondanks dat de drie dochters van Anjelien bij 
de Vroomhoopse Boys voetballen en zij zelfs 
hun trainster was, is de clubliefde voor onze 
voetbalvereniging nooit verdwenen. “Onder de 
jas van de Boys droeg ik toch maar mooi mijn 
blauwwit trainingspak. Je kunt het meisje wel 
weghalen uit Den Ham, maar Den Ham niet uit 
het meisje!” zegt zij met een knipoog. Mocht er 
binnenkort een vrouwenrecreantenteam bij de 
Vroomshoopse Boys opgericht worden, blijven 
beide dames met een blauwwit hart gewoon 
lekker in Den Ham spelen, want ook op het 
gebied van voetbal vinden zij het brinkdorp 
een plezierige ontdekking! 

Vera Hoogland en Anjelien Tieman-Heuver
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Hij is een zoon van Algerijnse ouders, 
groeide op in Parijs en werd verliefd op 

Den Ham. Ondanks dat hij nu in Nijverdal 
woont, blijft Kamel Bounaga (38) door zijn 

voormalige gastouders én v.v. Den Ham 
verbonden met ons dorp. “Den Ham heeft 

een speciaal plekje in mijn hart. En ik 
speel er in een leuk vriendenteam.”

Parijs? Geef Kamel 
maar gewoon Den Ham

Wie een tijdje met Kamel Bounaga in hetzelfde team voetbalt, zou niet 
zeggen dat hij pas achttien jaar in Nederland woont. Bij welke vereniging 
in de regio je ook op bezoek gaat, overal kent de geboren Parisien wel wat 
mensen. Zo niet, het halve team van de tegenstander. Een erfenis van zijn 
werk in de weekeinden bij discotheek Lucky in Rijssen. De linksbuiten van 
Den Ham 5 (vorig seizoen het 7e, red.) heeft een netwerk waar Mark Rutte 
u tegen zegt. 

Gastgezin
Maar Bounaga bracht toch echt de eerste twintig jaar van zijn leven in Parijs 
door. “Mijn ouders zijn beide Algerijns. Zij zijn geëmigreerd naar Frankrijk. 
Daar ben ik geboren. Via het goede doel Vreugdezaaiers kwam ik van 
jongs af aan drie keer per jaar in Den Ham. Vreugdezaaiers zet zich in voor 
Franse gezinnen die het niet zo breed hebben en bieden kinderen uit die 
gezinnen de kans om elders vakantie te vieren. Zo belandde ik bij mijn papa 
en mama aan de Roelvinck. Jan en Fennie Kremer heten ze. Maar ik noem 
ze pap en mam.”

Die vakanties waren voor de kleine Kamel elke keer weer een feestje. “Ik 
vond het hier geweldig. Weken van tevoren keek ik er al naar uit. Nee, dat 
heeft niets te maken met mijn leven in Parijs. Ik heb een goede band met 
mijn biologische ouders. Zij wonen nog steeds in Parijs, evenals drie van 
mijn vier zussen. Maar toen ik wat ouder werd, wist ik het: ik wil emigreren, 
ik wil naar Den Ham.”
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Plat praten
Hij was ondertussen bevriend geraakt met 
Jeroen Moraal. “Mijn beste kameraad.” En 
toen kwam hij op een Hammer Brinkdag ook 
nog eens ene Nadja tegen, de vrouw met wie 
hij nu dertien jaar is getrouwd. “Zij was zestien 
toen we elkaar leerden kennen, ik achttien.” De 
tiener – dan voor de wet net volwassen – was 
niet meer te houden. Hij moest en zou naar 
Nederland, naar Den Ham. “Papa (Jan Kremer 
dus, red.) vond dat prima, maar dan moest ik 
wel beter Nederlands leren. Hij gaf me boeken 
mee voor kinderen uit groep 6. Ik dacht: hou 
toch op man, boeken voor groep 6? Maar ik 
kreeg het daar nog fl ink moeilijk mee, haha.”

Eenmaal in Nederland woonde hij eerst een 
tijdje bij zijn gastouders Jan en Fennie. De 
boeken van de basisschool gingen aan de 
kant en Bounaga schreef zich in voor de mbo-
opleiding elektrotechniek. “Het kostte mij veel 
moeite, maar ik haalde mijn diploma. Op mbo 
4-niveau. Nederlands volgde ik ook op dat 
niveau. Dankzij dat diploma hoefde ik geen 

inburgeringcursus te doen, vertelde een vrouw 
in het gemeentehuis mij. Ik zei haar: ‘Dat ha’k 
wel ’dacht, want ik proat nog platter as oe!’”

Zijn maatje Jeroen loodste hem binnen bij 
installatiebedrijf Meulenbeld in Almelo, waar 
Bounaga zich zou opwerken van vakantiekracht 
tot projectleider. Omdat Nadja Nijverdal de 
voorkeur gaf boven Den Ham, kwam hij in die 
plaats te wonen. Maar een huis in Nijverdal 
of niet; sporten ging Bounaga in Den Ham, 
bij de plaatselijke ‘vv’. “Dat ik wat verder weg 
woonde dan anderen, maakte mij niet uit. Ik 
ging gewoon met de auto. Alcohol drinken 
deed en doe ik niet of nauwelijks, dus dat kon 
prima.” Hij speelde jaren in het derde. “Onder 
Nico Vijfhuizen. Die kon wel gek doen, ja. Maar 
ik was misschien nog wel gekker.”

Vanwege blessureleed stopte hij met voetballen. 
Maar enkele jaren geleden meldde hij zich 
weer aan bij v.v. Den Ham. Anno 2018 runt 
hij zijn eigen bedrijf Dutch Retail Development 
Solutions (DRDS). Daarmee begeleidt hij de 

bouw en inrichting van bedrijfslocaties van 
retailers in goede banen. En dat zijn niet de 
kleinsten, want hij mag McDonald’s en Tesla 
tot zijn klantenkring rekenen. Daarvoor reist 
hij de hele wereld over, van Barcelona tot San 
Francisco. Ondanks dat drukke leven maakt 
hij elke zaterdag nog tijd vrij om een balletje te 
trappen met zijn teammakkers. Iets dat veel 
voor hem betekent. “Het team waarin ik nu 
speel, is zó’n leuk vriendenteam. We hebben 
spelers die erg van elkaar verschillen, zowel 
qua kleur als persoonlijkheid. Maar iedereen 
respecteert elkaar. En we gaan ook privé 
met elkaar om. Ik mag dan Algerijnse wortels 
hebben en geboren zijn in Frankrijk, maar ik 
voel me Nederlander. Een Nederlander die in 
zijn hart een speciaal plekje bewaart voor Den 
Ham.”

“Ook al woon 

ik in Nijverdal,

sporten doe ik 

in Den Ham” 



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

Bankieren voor iedereen in Den Ham

Wij zijn uw bank



Bijzondere 
voetbalrelaties

Snelle aanvaller 
scoort fysiotherapeute

Sterke verdediger 
valt voor 

charmante 
voetbaldame

Technische 
middenvelder 
pakt stoere 
voetbalvrouw in

presentatiegids | 53

Marit Bonte en

Kevin Ruiterkamp

Dennis Kolkman en

Kim Endeman

Koen Kuiper en

Manon Uulders



www.stijlgenoten.nlCoop Den Ham
Ommerweg 5-5a
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Hugo Venebrugge 
Toernooi zet 

Den Ham op de kaart

Deelnemers
Het is elk jaar hetzelfde speciale moment. 
De spelers bij het Hugo Venebrugge 
Toernooi kijken hun ogen uit. Wow…. hier 
gebeurt vandaag wat. Bij aankomst op het 
sportpark zie je de hoopvolle blikken van 
de jeugdspelers, ze zijn onder de indruk 
van de aankleding van het complex. Ze 
hebben natuurlijk de verhalen al gehoord, 
maar het echt ervaren en meemaken is 
een unieke belevenis. De opkomst van de 
teams is al indrukwekkend.  De opening 
is een kippenvelmoment. Het ontstaan 
van het toernooi en het levensverhaal 
van Hugo worden voorgedragen. Daarna 
volgt het oplaten van de ballonnen, 
dat ondersteund wordt met 1 minuut 
lang klappen. Om 10.00 uur starten de 
poulewedstrijden. In de middagpauze is er 
een strak geregelde lunch en kunnen de 
spelers penaltyschieten. Vanaf 13.00 uur 
worden de kruisfi nales gespeeld en rond 

15.00 uur volgt de grande fi nale met een 
spectaculaire opkomst van de toppers 
van de dag, die door een erehaag het veld 
opkomen. De grote prijsuitreiking volgt 
meteen na de ontknoping. Iedere speler 
gaat sowieso met een bijzonder aandenken 
aan het toernooi naar huis. 

Organisatie 
De vrienden van Hugo en zijn jongere 
broer hebben de touwtjes strak in handen. 
Zij worden hierbij ondersteund door veel 
vrijwilligers. Al vanaf de eerste editie is 
sponsoring een belangrijke basis van het 
evenement. Tijdens de jubileumeditie heeft 
de organisatie extra uitgepakt. Een speciaal 
magazine met mooie en ontroerende verhalen 
wordt uitgebracht, extra speelattracties, een 
spectaculaire roofvogelshow staat op het 
programma, vier betaalde voetbalorganisaties 
verlenen hun medewerking en twee 

verzekeringsmaatschappijen staan garant 
voor een mooi geldbedrag.  Het tweede 
lustrum kan hiermee groots neergezet 
worden en heeft met ATC ’65 JO11-1 een 
sterke winnaar. Stichting Kans voor een Kind 
en Stichting Vechtgenoten kunnen beide 
uiteindelijk liefst 5.000 euro tegemoetzien. 
Hiermee wordt Hugo’s wens van tien jaar 
geleden meer dan ingewilligd. Een groots 
opgezet jeugdtoernooi, waarbij plezier en geld 
voor het goede doel voorop zouden staan. De 
organisatie heeft dit in tien edities zondermeer 
perfect uitgevoerd. Het voetbalfestijn geniet 
hierdoor al jaren landelijke bekendheid en zet 
Den Ham op de kaart.

Het Hugo Venebrugge Toernooi is niet meer weg te denken uit het brinkdorp. Het evenement is 
inmiddels tien keer gehouden en de reacties zijn nog steeds lovend. De formule werkt uitstekend. 
Aan het toernooi doen zestien JO11-teams mee, de spelers worden de gehele dag lekker vermaakt, 
het plezier staat voorop en de opbrengst is voor een goed doel. Het uiteindelijke geldbedrag is het 

resultaat van: sponsorbedragen, vrije giften en inzamelacties van de teams.  Het toernooi is een 
eerbetoon aan Hugo Venebrugge. De voormalig keeper en gedreven jeugdleider, die op 5 augustus 

2008 overleed aan kanker. Hij mocht slechts 22 jaar worden.

Organisatie
De organisatie



Dronefotografie: Wilco Dekker
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In 2012 is de ‘duurzaamheidsgedachte’ binnen de vereniging ontstaan. De kartrekkers op dit gebied 
waren Jan Bosch, Aart ter Harmsel en Joop Kleinnijenhuis. Ze hebben zich verdiept in deze materie 
ook vanwege het feit dat het sportpark werd geprivatiseerd en nog meer op de centen gelet moest 
worden. Een onderdeel daarvan was om de energiekosten te drukken. Het plan om over te gaan op 
zonnepanelen werd geboren. Als dit goed zou worden opgepakt dan kon dat ook subsidie opleveren 
van de provincie en niet zo’n klein beetje ook volgens cijferman Ter Harmsel. Ze keken niet alleen 
naar hun eigen situatie binnen de vereniging, maar hebben het breder uitgezet voor bedrijven 
en particulieren in het dorp en met groot succes. Meer dan 50 deelnemers hebben aan dit project 
meegedaan met in totaal 2.100 zonnepanelen. Dat leverde een subsidiebedrag op van 100.000 euro. 
Energie(k) Den Ham heeft regionale en zelfs landelijke bekendheid gekregen.”

Voorbeeldfunctie
Allemaal prachtig natuurlijk, maar daar bleef het niet bij. Met name Kleinnijenhuis was 
druk met het bijhouden van het energieverbruik, want meten is weten. Elke maand 
wordt gecontroleerd wat het verbruik is. Vicevoorzitter Jan Bosch ging de boer op en 
hield in samenspraak met de gemeente Twenterand en de provincie Overijssel her en 
der lezingen. Groene euro’s verdienen dat was het credo. Ook werd deze ontwikkeling 
uitgedragen naar andere verenigingen. Op hun verzoek kwam hij buurten en had zijn 
praatje wel klaar. In samenspraak met de KNVB heeft Bosch vele lezingen gehouden.

Gasvrij
De Hammer voetbalvereniging ging nog verder met de verduurzaming. Toen de 
kleedkamers gerenoveerd moesten worden en er vier nieuwe werden bijgebouwd, 
kwam het idee om met een houtpelletkachel te werken. Waar op dit moment in het 
hele land iedereen het heeft over gasvrij bouwen, was dat op de Rohorst al enkele 
jaren een feit. Inmiddels maakt de kantine daar ook gebruik van, zij het dat gas 
wel stand-by is. De volgende stap: ledverlichting. Sinds het nieuwe kunstgrasveld 
is gekomen, is er ook aandacht geschonken aan de verlichting en natuurlijk kon 
ledverlichting niet uitblijven. Ook hiervoor werd subsidie binnengehaald, o.a. van de 
Rabobank. De gerenoveerde kantine is op dit moment ook voorzien van ledverlichting.

Milieu
Op een geheel ander vlak, maar toch met het oog op duurzaamheid en reduceren 
van zwerfafval wordt er aan afvalscheiding gedaan. Via een flessenautomaat worden 
in samenwerking met Jumbo Rudy Veldkamp blikjes en plastic flesjes ingezameld met 
als tegenprestatie een appeltaartje bij inlevering van de gespaarde bonnetjes. Recycling 
en hergebruik zijn eveneens belangrijke onderdelen bij de vereniging. In het kader van 
‘duurzaam en besparend’ passen ook de efficiënte ballencontainers en het voordelige 
kledingleaseplan voor de voetballende leden in dit plaatje. Dit alles moet ervoor zorgen 
dat het product voetbal betaalbaar blijft. De vereniging wordt er beter van en men 
gaat bewuster om met het milieu. Zoals uit bovenstaande mag blijken zijn de heren 
Jan Bosch, Aart ter Harmsel en Joop Kleinnijenhuis bepaald geen ‘groentjes’ op het 
gebied van duurzaamheid en het leverde de vereniging de titel ‘Groenste sportvereniging 
van Nederland’ op. 

De groene kampioen

Duurzaam 
en betaalbaar

Joop Kleinnijenhuis en Jan Bosch

Lichtmasten met ledverlichting

Rudy Veldkamp met 

voorzitter Dennis Bosch



Door Marcel van Dijk
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V.l.n.r. Arjon Sportel van Coop Den Ham,  
Tom Rang van De Hammer Kringapotheek  
en clubhuisbeheerder Marthijn Binnenmars
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Het verbouwde clubhuis is niet alleen qua uitstraling een blikvanger, het heeft ook inzake 
het assortiment een metamorfose ondergaan. In samenwerking met supermarkt COOP, Health en 
Wellness Centrum, de Sligro en de KNVB is in het voorjaar van 2018 met het doorlopend programma 
‘Lekker Bezig’ gestart. Bij een gezonde sportieve omgeving hoort natuurlijk een verantwoorde kantine 
met veel gezonde producten. De nieuwe clubhuisbeheerder Marthijn Binnenmars is enthousiast over het 
project. “We hebben in het najaar van 2017 een proeverij gehouden in de keuken en zo is de bal aan het 
rollen gebracht. We delen zaterdags twee fruitboxen uit aan de jongste jeugdteams, waarbij er eentje voor 
de tegenstander is, we serveren suikervrije ranja en bieden een gezonder assortiment in de keuken aan. 
De reacties zijn uitermate positief.” Het clubhuis doet het in meerdere opzichten goed met de aanjager 
Binnenmars. 

Inzet
Tijdens piekmomenten is het clubhuis ook lekker bezig. Bij o.a. thuis-
wedstrijden van het eerste elftal, de reguliere zaterdagochtendspits, 
de befaamde derde helft, het vrijwilligersfeest, de populaire nieuwjaars-
receptie, het buurtvoetbal, sponsoravond en de familiedag maakt de 
bardienst overuren. Het is telkens wel een uitdaging om het personeel 
rond te krijgen. “Gelukkig hebben we een grote groep vrijwilligers waar 
we op terug kunnen vallen. Af en toe dreigt er een onderbezetting, maar 
dan zie je dat Den Ham een echte vereniging is. Binnen no time springen 
mensen bij, zodat de catering op volle toeren blijft draaien.” Trots is hij 
op het wonder van 50 cent. Sinds jaar en dag kost de koffi  e en thee op 
zaterdagochtend maar een halve euro. “Dit is het mooiste visitekaartje van 
de hele regio. Als het aan mij ligt, blijft dit ook zo.”

Pronkstuk
Binnenmars voelt zich als een vis in het water in zijn nieuwe functie. 
Na jarenlang in de kantinecommissie te hebben meegedraaid, kan hij 
nu zijn ei prima kwijt als horecaman. Veel ervaring heeft hij opgedaan als 
organisator van diverse Hammer (tent)feesten. Hij moet dan wel boven 
zijn personeel staan en ze aansturen, maar hij geeft duidelijk aan: “Ik 
sta het liefst tussen de mensen, steek ook zelf graag de handen uit de 
mouwen en controleer geregeld of alles goed functioneert. Het is ideaal 
dat ik op een steenworp afstand van het voetbalcomplex woon. ’s Avonds 
maak ik vaak een ommetje met de hond en dan werp ik nog even een blik 
in mijn ‘tweede huis’.” Op vele fronten scoort het clubhuis uitstekend. 
We kunnen concluderen dat de kantine van v.v. Den Ham een pronkstuk 
van de club is. Hier zijn ze goed en vooral ‘Lekker Bezig’. 

Kantine is ‘Lekker Bezig’

“Dit is het mooiste 

visitekaartje van 

de hele regio”
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Vrijwilligers
Het verenigingsleven scoort goed. Deze draait op de inzet van veel en 
enthousiaste vrijwilligers. Den Ham kent tal van verenigingen, stichtingen 
en drie kerken die niet zonder de inzet van deze belangrijke personen 
kunnen. Van o.a. motorclub tot jongerenwerk, van denksport tot 
tafeltennis, van Oranje Hart Den Ham tot toneelgroep, van Historisch 
Schouwspel tot oudheidkundige vereniging. Het paradepaardje van het 
dorp is zwembad de Groene Jager. In 2012 leek het idyllisch gelegen 
zwemparadijs ter ziele te gaan, doordat de gemeente de stekker eruit 
trok. De gemeenschap stak de koppen bij elkaar en met een gedegen 
overlevingsplan draait het openluchtbad nu al zes jaar als een tierelier. 
235 gedreven vrijwilligers laten duizenden mensen stralen in het 
zomerseizoen. Privatisering in optima forma. 

Ondernemers
Ondernemers helpen Den Ham vooruit. Het Hammer Ondernemers 
Collectief (HOC) is een stimulerende kracht binnen de samenleving. 
Momenteel zijn 76 ondernemers vertegenwoordigd in het HOC. 
Van oorsprong is het collectief opgericht op initiatief van v.v. Den Ham 
om sponsors te werven voor de fi nanciële ondersteuning van de club. 
Sinds de oprichting in 1995 zijn ook diverse plaatselijke verenigingen 
geholpen met een mooie bijdrage. In 2018 kregen o.a.de ijsbaan, 
de muziekvereniging, het BOOST-festival, het zwembad, de volleybal-
vereniging en de bezinningswandelroute een extra fi nancieel steuntje 
in de rug. 

Met een bruisend verenigingsleven, meedenkende ondernemers en 
een ruim aanbod aan activiteiten is en blijft het unieke en veelzijdige 
brinkdorp volop in beweging: Den Ham Leeft!   

Het multifunctionele brinkdorp Den Ham is volop in beweging. Het ligt op een ideaal 
drielandenpunt tussen Salland, Twente en het Vechtdal. Met haar prachtige natuurgebieden, 

historisch centrum en bruisend verenigingsleven is het een bijzonder dorp in Overijssel. Er worden 
jaarlijks ook evenementen, braderieën, markten en festivals gehouden, waardoor mensen uit de 

wijde regio naar het gevarieerde en levendige Den Ham worden getrokken.

Voorzitter 
Jerry Blekkenhorst 

van het HOC 
begroet Marja Bosch 

(B Yourself Hair & More)
als nieuw lid

Uitreiking van 
de cheque aan 
Henri de Lange, 
voorzitter stichting 
De Groene Jager

Alle leden van het HOC bij aanvang van het jaarlijkse uitje op 31 mei jl.



Even de voetbalbeslommeringen ‘buitenspel zetten’ 
en bezig zijn met andere zaken door deel te nemen aan 
diverse evenementen en activiteiten binnen de Hammer 
gemeenschap, die mensen van buitenaf, ja... ja...  zelfs van 
heinde en ver naar het mooie brinkdorp trekken.  Voor die 
mensen is het elk jaar weer een ‘plezierige ontdekking’ 
van wat men in dit dorp te zien en te horen krijgt. 
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Historisch Schouwspel

Een plezierige 
ontdekking 

Dick Bolman (rechts) tijdens het Schouwspel van 2017

Foto’s Hans van Duijn

Henk Remmink speelde tijdens het laatste Schouwspel de rol van burgemeester met verve



Een gesprek met een drietal heren, die naast 

het voetballeven, andere vrijetijdsbezigheden 

buiten de Rohorst-poort hebben en zich zo 

inzetten voor de gemeenschap.

Allereerst is dat de spits uit de gouden 

tijd, Harry Kunst, nu scheidsrechter en 

invalverzorger bij de afgelopen seizoen 

supergoed draaiende hoofdmacht. Die andere 

bezigheden betreffen maatschappelijke en 

culturele activiteiten. Waar Kunst heel veel 

plezier aan beleeft, is het deelnemen aan 

het jaarlijkse Historisch Schouwspel. Dit 

schouwspel trekt duizenden mensen. Hij is 

vaak te zien als een stroper of een duister 

figuur uit de 18e eeuw.  Als je hem hoort 

schreeuwen over de Brink, dan lijkt het meer 

op een Hysterisch Schouwspel. Ook de rol van 

Zwarte Piet, sorry ‘gekleurde knecht’, is hem 

op het lijf geschreven bij sinterklaasfeesten op 

scholen en ook bij de voetbal. Hiermee staat 

Kunst niet met de beide benen op de grond, 

want dan loopt hij meer op z’n handen. Een 

echte artiest: Kunst op Straat.

Het Schouwspelbloed stroomt ook door de 

aderen van Henk Remmink. Daarmee volgt 

hij zijn vader Marinus op en zorgt hij zelf weer 

voor opvolging door weer een Marinus te 

leveren. Tja, het kan verkeren. Remmink is een 

fanatieke voetbalfan en vader van de tengere, 

snelle blonde dribbelaar van het eerste team, 

Thomas. Zelf is hij jarenlang voetballer geweest 

en zijn overige zonen Gerben en Marinus 

beginnen opnieuw c.q. steeds meer aan het 

voetbalspelletje te ruiken. Bij het schouwspel 

speelt hij vaak een gewonde soldaat. Het 

is dan echt te zien dat Napoleon hem te 

grazen heeft genomen. Hij werd opgehangen 

aan drie vingers en door het lange hangen 

braken de vingers spontaan af, maar hij heeft 

het overleefd. Deze ‘verwonding’ laat Henk 

ook regelmatig met het nodige sarcasme 

zien, waarbij de toeschouwers toch even 

terugdeinzen en dan zie je ze denken: 

‘verrek het is nog echt ook!’ Prachtig!

Dan hebben we Dick Bolman, een vuurvreter 

in hart en nieren en zeer begaan met wat er 

reilt en zeilt in het dorp. Als actief voetballer 

zaterdags aan de bak op het voetbalveld. 

Heeft als assistent-scheidsrechter gefungeerd 

en gaat komend seizoen als scheidsrechter 

door het voetballeven. Bolman heeft eveneens 

bij het schouwspel een rol en wel als 

timmerman uit de 17e/18e eeuw. Natuurlijk 

moet alles kloppen uit die tijd. Maar om dat 

consequent te kunnen doorvoeren, valt niet 

altijd mee en daar kwam hij ook achter. Hij 

gebruikte een timmermanspotlood en om dat 

te verdoezelen schraapte hij de rode kleur 

eraf. Drukdoende met dit karwei kreeg hij van 

een toeschouwer de betweterige opmerking: 

“Vrogger hadd’n ze gin potlood”. Voor Bolman 

is het deelnemen aan het schouwspel niet 

het enige. Hij is bestuurslid van de Hammer 

Brinkdagen, die in de maanden juli en augustus 

worden gehouden. Een jaarlijks terugkerende 

oergezellige rommelmarkt overdag en ‘s 

avonds braderie en muziek. Daar is hij lekker 

druk mee. 

Je zou haast denken, dat voor de geboren en/

of alleen getogen Hammenaren de glans van 

een plezierige ontdekking er na al die jaren 

wel een beetje af is. Natuurlijk, elk jaar wordt 

er weer vrolijk overal aan mee gedaan en elke 

keer is men er weer voor te porren. Maar is 

dat wel zo, is die glans er echt af? “Neen”, 

moet het antwoord zijn. Voor ons Hammenaren 

schuilt ’een plezierige ontdekking’ in het feit 

dat we elk jaar met heel veel plezier ontdekken 

dat Den Ham stikt van de vrijwilligers en dat 

elke keer weer bij elk evenement of activiteit 

een beroep gedaan kan worden op de 

gemeenschap. Soms gaat het niet altijd even 

makkelijk, maar toch… ze staan er weer.

Of het nu een (Zorg)vereniging is, TOK 

festival, NES festival, Centennium, Oranjehart, 

zwembad de Groene Jager, Save our 

Summer, Midzomeravond, Avondvierdaagse 

(volgend jaar weer, toch?), Muziek-, Zang- en 

Cabaretactiviteiten, what ever, wij doen het met 

elkaar toch elke keer weer. Het maakt ook niet 

uit hoe, hetzij door financiële ondersteuning 

(HOC en alle bedrijven, nogmaals dank) of 

persoonlijke deelname. Het is allemaal van 

harte welkom. Daar mogen wij machtig trots 

op zijn. Laten we het zo houden en laten we 

er ook voor zorgen dat er continuïteit in zit 

door de volgende generatie erbij te betrekken, 

zodat we met z’n allen jarenlang mogen blijven 

ontdekken dat we daar heel veel plezier aan 

beleven.
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Een plezierige 
ontdekking 

V.l.n.r. Harry Kunst, Henk Remmink en Dick Bolman

Harry Kunst, vaak te zien als duister figuur...

Dick Bolman (rechts) tijdens het Schouwspel van 2017

beleven.
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Hammer jeugd 
verlegt grenzen 
in Ghana

De werkzaamheden bestonden uit:
• Het bouwen van een Administration Block voor een Senior 

   High School (Agrarische en Economische opleiding)

• Het organiseren van een Kids Club met sport en spel

• Het schilderen van de muur rondom het compound van 

   Heart For Children

• Het opknappen van een schooltje in Aduonya

• Het bezoeken van aangelegen dorpjes om onder andere

  kleding uit te delen

Een flink aantal van deze behulpzame jongeren is ook te 

vinden op de Hammer voetbalvelden. Drie daarvan vertellen 

meer over het project, hun ervaringen én de plezierige 

ontdekkingen. Liesbeth Kuiper (25), twaalf jaar lang een 

vertrouwd gezicht bij de meisjes- en vrouwenafdeling. 

Mark Veurink (23), speelt in het achtste elftal. Julian Petter 

(20), voetbalde afgelopen jaar in het tweede en komend 

seizoen in het derde.

Wat houdt het Diaconaal Project in? 
Liesbeth: “Om de twee jaar gaat er vanuit de Stichting 

Diaconale Projecten Den Ham een groep jongeren naar 

een bestemming in het buitenland. Dat wisselt tussen een 

project binnen of buiten Europa. Dit jaar dus naar Ghana.  

Het is een stukje omzien naar je naasten, met elkaar op pad 

gaan om daar iets te bouwen en een stukje van de wereld 

te zien.” Julian vult aan: “Je leert mensen beter kennen, 

je maakt nieuwe vrienden”. “En we doen iets voor mensen 

die onze hulp kunnen gebruiken, omdat ze het minder 

goed hebben dan wij”, sluit Mark af. Voor Mark was dit het 

tweede project. “Naar India, vier jaar geleden, ben ik voor 

het eerst mee geweest. Het leek mij heel interessant om 

kennis te maken met een andere cultuur. Drie vrienden van 

mij gingen ook, dus dan is de drempel om mee te gaan 

lager. Dit jaar gingen ze niet mee, maar ik ken nu genoeg 

mensen van mijn reis naar India. Dus daarom ben ik alsnog 

meegegaan, omdat het een fantastische ervaring is.” 

Voor Julian was het de derde keer. “Ik ben twee jaar 

geleden ook mee geweest naar Roemenië. Dat is wel heel 

anders dan de projecten naar India en Ghana. Toen was de 

groep van 35 mensen veel kleiner en hechter, je leert elkaar 

dan veel beter kennen. In India was mijn eerste ontmoeting 

met mensen die écht ergens in geloofden, ondanks dat ze 

weinig hebben. Hun dankbaarheid voor kleine dingen was 

vaak erg groot. Dat was in Namibië ook. In 2010 was ik 

17 jaar. Sta je dan in een blikjeswijk, terwijl je uit het rijke 

westen komt. De mensen zijn daar God overal dankbaar 

voor, ondanks dat ze het niet gemakkelijk hebben elke 

dag,” zegt Julian. “Van die dankbaarheid kunnen wij nog 

heel veel leren”, aldus Liesbeth, inmiddels voor de vijfde 

keer mee. Zij is het eens met Julian: “Elk project is weer 

anders. De voorbereiding, de groep, het land, de ervaring en 

de belevenissen. Daardoor weet je nooit helemaal van tevoren, 

wat je te wachten staat. ” 

In juli en augustus zijn in totaal 73 jongeren, samen met vijftien begeleiders, vertrokken 
naar Nsuatre, een gebied in Ghana. Twee keer twee weken lang hielpen deze jongeren 
van het Diaconaal Project Den Ham in het Afrikaanse land. Dit alles in samenwerking met 
Stichting Kinderhulp Ghana en de drie kerken in Den Ham, die dit al vanaf 1992 organiseren.

Groep 2 verbleef in Ghana van 10 t/m 25 augustus

Mark Veurink
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Wat hebben jullie precies 
gedaan in Ghana?
“We hebben er een kantoor voor de 

leerkrachten bij een school gebouwd. 

We zorgden voor sanitaire ruimtes en deden 

opknapwerkzaamheden,” aldus Julian. Mark 

vult aan: “We gingen de rimboe in, om ook in 

afgelegen dorpjes het een en ander te doen. 

We zorgden ervoor dat de faciliteiten verbeterd 

werden, zodat de mensen daar ook zonder 

ons verder kunnen. En we hielden de kinderen 

bezig met de Kids Club. Heel veel spelletjes, 

activiteiten, dansen en een stukje evangelisatie 

met Bijbelverhalen.”

Werd er aan sport gedaan 
tijdens het project?
Liesbeth begint: “Voorheen was er wel een 

sportcommissie tijdens het verblijf in Namibië. 

Voor de jongens was dat voetbal. Dan hadden 

we de finale tussen Namibië en Nederland. 

Een prachtige wedstrijd op het zand.”

Mark en Julian: “In India zaten we een half 

uur van de bouwlocatie af. Daardoor was een 

toernooitje niet altijd even gemakkelijk, want 

niet iedereen was altijd op de bouwlocatie 

aanwezig. Maar we hebben daar wel af en 

toe kunnen voetballen. Teams maken bij 45 

graden en dan een potje spelen. Fantastisch 

hoe die kinderen ervan genieten, maar wel flink 

zweten!”

Het thema van de gids dit jaar 
is ‘een plezierige ontdekking’. 
Herkennen jullie dit?
“Als je met alle deelnemers een jaar lang 

geld inzamelt, acties opzet, samenwerkt en 

zo’n voorbereiding ingaat, dan vorm je een 

groep. Als je eenmaal op pad gaat, dan 

maak je nog meer met elkaar mee. Je deelt 

ervaringen, je komt dichterbij elkaar en je ziet 

een heleboel van het land. Dat maakt het 

project een plezierige ontdekking: je ontdekt 

jezelf, de anderen en de cultuur”, aldus 

Liesbeth. Julian: “Je ontdekt een nieuw land 

waar je naar toe gaat. Daar word ik al vrolijk 

van. En het plezier dat je eruit haalt en de 

waardering en blijdschap die je krijgt voor het 

werk. Dat geeft je energie.” Ten slotte Mark: 

“De laatste keer dat ik in India was, zag je dat 

onze aanwezigheid echt wat deed met de 

mensen daar. Ik had contact met een jochie, 

Mari. Hij kon erg goed voetballen. Voordat wij 

weer vertrokken naar Nederland, heb ik hem 

mijn shirt van het Nederlands elftal gegeven. 

Mari vond het fantastisch. Dus hij kwam op 

de laatste dag met twee eigengemaakte 

armbandjes, die heb ik van hem gekregen. 

Ik heb ze nog steeds als herinnering.”

Wat zijn de overeenkomsten 
tussen v.v. Den Ham en 
het Diaconaal Project?
“In beide gevallen zet je iets als team neer, 

het is een teamprestatie. Je gaat zowel in 

het veld als op de bouw voor elkaar door 

het vuur. Maar na afloop is er ook tijd voor 

ontspanning”, aldus de drie Ghana-gangers. 

 

De voorbereidingen voor het project 
nemen ruim een jaar in beslag. 
Een megagroot bedrag van meer 
dan  100.000 euro voor dit project 
is opgehaald door de inzet van de 
vele jongeren en leiding. Heel veel 
klussen zijn er gedaan, karren vol met 
oliebollen zijn er verkocht, een 24-uurs 
actie is er gehouden en de bekende 
rommelmarkt heeft weer veel geld 
opgeleverd. Alles voor het goede doel. 

Groep 1 verbleef in Ghana van 27 juli t/m 11 augustus

Liesbeth Kuiper en Julian Petter



Dronefotografie: Ramon Wind
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Den Ham | Noël ten Thije 
 Brink 2 7683 BP Den Ham 0546-241006 

Ontdekken 
wat echt vakantie is! 

Loop binnen, bel of maak een afspraak.  
Wij helpen je graag bij het vinden van je vakantie!  



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.
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