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Blauwwit verbindt
Voetbalvereniging Den Ham staat middenin in de samenleving, verbinding maken is daarom  

een belangrijk doel van de Hammer blauwwitters. Voorzitter Dennis Bosch (rechts op de foto): 

“Je wilt als club sowieso een goede band hebben met je leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren, 

omliggende (voetbal)verenigingen, de inwoners van Den Ham, de KNVB en de gemeentelijke 

overheid. Den Ham probeert een warm bad te zijn voor allen die een (blauwwit) voetbalhart hebben. 

Laagdrempelig en gastvrij zijn. Met de inzet van vrijwilligers wordt gezorgd dat het voetbalcomplex 

er goed onderhouden uitziet, zodat leden, supporters en gasten met een fijn gevoel naar de Rohorst 

komen. We proberen sponsoren binnen te halen en langdurig aan ons te verbinden, we gaan 

respectvol met elkaar om en er worden veel activiteiten georganiseerd die het ‘wij-gevoel’ versterken. 

Blij en opgelucht zijn we met de aanleg van het fietspad: een veilige verbinding met het dorp is 

nu gemaakt. Een langdurig project dat dit jaar gelukkig in sneltreinvaart is gerealiseerd.” 

Jeugdvoorzitter Jurgen Bootsveld: “Bij de jeugd zijn we ook sterk aan het verbinden. Al een 

paar jaar is het zo dat complete lichtingen op hetzelfde moment trainen. De selectietrainer per 

leeftijdscategorie wordt daarin langzaam maar zeker een verbinder, die zorgdraagt dat alle 

teams over dezelfde oefenstof beschikken en trainers van de lagere teams een stuk coaching 

kunnen krijgen. Komend jaar gaan we flink meer verbinden via de digitale snelweg. Zo wordt 

het aanmeldformulier digitaal en door mee te groeien met de digitale mogelijkheden van sportlink 

kunnen we effectiever informeren en zo kortere en snellere lijnen met onze (jeugd)leden en 

ouders creëren. We maken ook contact met de senioren. In het nieuwe seizoen zullen vele 

seniorenvoetballers hun steentje bijdragen in het draaiende houden van trainingen voor de 

jeugd. Getraind worden door je held van het eerste, dat schept wel een hele speciale band.”

Blauw
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Jurgen Bootsveld en Dennis Bosch

Beste sportvrienden 
en vriendinnen,
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Natuurlijk besteden we aandacht aan 
het jubileum van de gids. We laten 
de ‘highlights’ vanaf 2000 de revue 
passeren en de kartrekkers van het 
eerste uur komen aan bod. In deze 
uitgave hebben we ruimte gegeven 
aan de performance van alle elftallen 
en teams. Deze zijn ‘ingelijst’ met een 
blauwwit rookgordijn en zo op een 
markante wijze in beeld gebracht. Het 
hoofdbestuur, de diverse commissies 
en personen achter de schermen staan 
in de schijnwerpers en geven hun 
visitekaartje af. Als voetbalvereniging laten 
we de belangrijke relatie zien met onze 
sponsoren, supporters, vrijwilligers en de 
optimale ‘zaterdaggenieters’. We maken 
verbinding met omliggende clubs in de 
gemeente Twenterand, laten de band 
met Heracles zien en maken contact 

met het buitenland via projecten in Kenia 
en Korea. Een link leggen we met de 
gezondheid middels een rookvrij sportpark 
en gezonde voeding. Opgelucht en blij zijn 
we met de realisatie van het fietspad: een 
veilige verbinding tussen het dorp en het 
sportcomplex. Essentiële verenigings- en 
verbindingselementen als de familiedag, 
voetbalmania en het multifunctionele 
clubhuis passeren de revue. In het 
zonnetje staan de burgemeester van 
de gemeente Twenterand, vier spelers 
van het eerste elftal, de hoofdtrainer en 
de nieuwe trainer van Den Ham 2, de 
beste aanwinst van 2018/2019, de prima 
verlopen bekerfinales en de succesvolle 
jeugdopleiding. We wensen u allen veel 
lees- en vooral kijkplezier toe. Laat u 
verrassen door de bijzondere inhoud 
van deze jubileumeditie.    

Met trots tonen wij u de 20e editie van onze presentatie-
gids. Deze is gerealiseerd door de tomeloze inzet van veel 
vrijwilligers. Allen die een steentje hebben bijgedragen: 
Hartelijk Dank. Dit jaar hebben we de nadruk gelegd 
op de weergave van de gehele vereniging en het v.v. 
Den Ham-gevoel: Blauwwit Verbindt.

Opgericht
 1 augustus 1946

Clubkleuren
 Shirt: Wit
 Broek: Blauw
 Sokken: Blauw

Secretariaat
 Theo Timmerman
 Postbus 55
 7683 ZH Den Ham
 Tel: 0546-672822
 secretaris@vvdenham.nl 

Accommodatie
 Sportpark de Rohorst
 Rohorst 1a
 7683 PE Den Ham
 tel: 0546-671666

Website
 www.vvdenham.nl

Clubshop
 clubshop@vvdenham.nl
 
Bestuur en commissies 
Hoofdbestuur: 
 hetbestuur@vvdenham.nl

Jeugdcommissie: 
 jeugdcommissie@vvdenham.nl
Activiteitencommissie: 
 ac@vvdenham.nl
Financiële commissie: 
 fc@vvdenham.nl
Kantinecommissie: 
 kantinecommissie@vvdenham.nl
Materiaalcommissie: 
 materiaalcommissie@vvdenham.nl
PR-commissie: 
 pr@vvdenham.nl
Scheidsrechterscommissie: 
 scheidsrechters@vvdenham.nl
Sponsorcommissie: 
 sc@vvdenham.nl
Technische Commissie: 
 tc@vvdenham.nl

Supportersvereniging: 
 sv@vvdenham.nl
Vertrouwenspersonen: 
 t.drost@sco-t.nl; peterbetsy2014@gmail.com;
 wc.remmelink@gmail.com
 
Wedstrijdsecretariaat 
Senioren: 
  Alco Braakman   

braakman.ae@gmail.com
 
Junioren: 
 Michiel van Haarst   
 familievanhaarst@caiway.nl
 
Pupillen: 
  Rogier Kolkman  

rgrkolkman@gmail.com
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OnderdelenInterviews

Ontwerp en realisatie: 
Stijlgenoten Creatieve Communicatie

Advertenties en acquisitie
Sponsorcommissie v.v. Den Ham

Teksten en bijdragen: 
Marcel van Dijk
Koos Hallink
Ron Hemmink
Gert Hofman
Karin Kolkman
Jan Willem Kuiper
Jan Lindenhovius
Frank Stolte
Gernando van der Vegt

Eindredactie:
Koos Hallink
Margot Kleinnijenhuis

Fotografie: 
Sylvain Poel

Colofon19

74

29

v.v. Den Ham

V.l.n.r.: Ron Hemmink, Gernando van der Vegt, Karin Kolkman, Koos Hallink, 
Margot Kleinnijenhuis, Gert Hofman, Jan Willem Kuiper, Marcel van Dijk

09 Burgemeester 
Van der Kolk 
“Prachtig om te merken hoe de gehele 

samenleving van het dorp in zo’n club 

samenkomt.” 

 
18 Gerlinde Reimink
“Ik vind het mooi om te zien dat de jonge 

voetbalmeiden groeien in het spelletje.” 

 

24 Harold Muis
“Volgens mij beseffen maar weinigen 

tijdens hun spelersloopbaan hoe 

mooi voetbal is.”

31 Luuk Schumer
“De zaterdag, dat is echt mijn dag. 

Dan ga ik altijd met de ‘oale garde’ 

naar de v.v. Den Ham.” 
 

39 Jurgen Kok
“Ik ben heel benieuwd wat ik van 

mijn spelers kan verwachten.”

45 Joost Veurink 
“Ik wil mijzelf door blijven ontwikkelen en 

ben benieuwd waar mijn plafond ligt.”

 

46 Henk Jansen
“Eens een blauwwit hart altijd 

een blauwwit hart.”

 

53 Wilson Spoor
“Het lijkt wel of de ambiance van 

de zaal ze extra fanatiek maakt.” 

55 Karin Luttenberg
“Ik vind het belangrijk dat kinderen 

gaan sporten.” 

68 Arjan Mondeel
“Wij willen kampioen worden.”

70 Dinand en Margreet
“Vaak gaven we dan een knuffel of aaiden 

hun arm, er kwam spontaan een lachje 

op hun gezicht.”
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10 Presentatie pupillenteams
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50 Binnen de lijnen blijven
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58 Belangrijke schakels
61 Bekerfinales
62 Presentatie damesafdeling  
 en seniorenteams
67 De speciale band met Heracles Almelo
73 De gouden boodschap
74 Den Ham Voetbalmania
75 Sponsorloop Noord-Korea
76 Familiedag
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Presentatiegids
seizoen 2013-2014

“De vertrouwde

presentatiegids in een 

gloednieuw jasje!”

Dromen van 
Dames 1 en Ajax

Hammer meiden

Eerste wil
aanvallen 

Dinand & 
Gerwin

Superboerenzonen!

Gijsbert MeulemanMuzikale fluitist

De selecte hoofdsponsorgroep van vv Den Ham

Presentatiegids VV Den Ham 2013-2014_nieuwe opzet_omslag_2.indd   1 02-09-13   15:24

Presentatiegids 
seizoen 2011 - 2012

 In deze uitgave o.a.:

Justen en  
Michel Kamphuis:  
geboren winnaars 

Succestrainer  
Henk Mennegat

Rudi Steinvoort,  
een beetje  
zoals Mario Been

Bijzondere  
voetbalrelaties
              

Presentatiegids
seizoen 2015-2016

 Positief coachen
Theatervoorstelling

Nieuwe 
voorzitter?

Het blijft in de familie

 LOGISTIEK
 LAMBERINK

w w w. b a l l e n c o n t a i n e r s . n l

De selecte hoofdsponsorgroep van vv Den Ham

Robin BerginsNog steeds in de  spotlights

 LOGISTIEK
 LAMBERINK

www.ballencontainers.nl

De selecte hoofdsponsorgroep van vv Den Ham

Presentatiegids
seizoen 2016-2017

v.v. Den Ham
70 jaar jong 

Hasan Al Hasson  
voelt zich gelukkig in Den Ham

         Henk en Geke  
            Venebrugge
           “Hugo zou  

genoten hebben” 

De jeugd  
heeft de  

toekomst

Presentatiegids
seizoen 2017-2018

Unieke hobby 
Jan Lindenhovius

       Blauwwitte           
“vechtmachine” 

Meiden met een missie

Metamorfose  
clubhuis

Presentatiegids
seizoen 2014-2015

 Megaklus
Operatie reclameborden

60 jaar
Voetbalkrantje

Meisjes 
& vrouwen
stomen door

Tommie & TimKartrekkers van 
het eerste

Presentatiegids
seizoen 2007 - 2008

In deze uitgave o.a.:
Ambities van de voorzitters
Nieuwe trainer Marcel Waaijer 
‘Parel’ Robin Bergins
Straatvoetballers van Den Ham
Ekkelkamp’s weten van aanpakken
Wethouder Freek Becker
De missie van Harry Blekkenhorst
De A-Selectie
‘Kip en kip’lekker
Remco Stokvis en de dames
A1 kijkt omhoog
De cultheld en de terriër
Gert Nijmeijer
Een fluitende Jeroen Ruiterkamp
Actieve René Remmink
Jeroen Noordegraaf resultaatgericht
Indelingen teams

Presentatiegids 
seizoen 2012 - 2013

 In deze uitgave o.a.:

Yasin Sahhar, beste 
van twee culturen 

Vrouwenvoetbal 
in opmars

Karl en Dianne 
maken het iedereen 
naar de zin 

Parade van 
de tweelingen
             

Presentatiegids VV Den Ham 2012-2013 Omslag.indd   3-4 27-08-2012   16:45:27

Presentatiegids 
         seizoen 2008 - 2009

In deze uitgave o.a.:

          Kleinnijenhuis en Drost 
                     willen stappen zetten

     Een kunstgrasveld voor alle leden 

                     Dames 1 na kampioenschap: 
                      “Niemand kan meer om ons heen”

                                                          Fred Stoel, een echte meester  
            op het veld en het water(bed) 
 
Hugo krijgt zijn eigen toernooi

                                             Marcel Schuur, 
                                             man met een missie

Wat aan het eind van de vorige eeuw als idee naar voren is gebracht, is in twee decennia 
een megaproject geworden. Aan de eerste editie werkten drie personen mee, nu zijn meer dan 
tien personen in de zomerperiode bezig om de Presentatiegids samen te stellen. Het Hammer 
glossymagazine kreeg al snel regionale bekendheid en is in de afgelopen jaren zelfs landelijk een 
succesnummer gebleken, met meerdere podiumplaatsen en als ultieme bekroning het winnen 
van de Gulden Gids Award in 2016. Dat Den Ham een b(l)oeiende vereniging is, zorgt jaarlijks 
voor voldoende inspiratie om een veelzijdige, kleurrijke gids uit te brengen.

Twintig jaar
Presentatiegids

JAN LINDENHOVIUS   

GERRIT HALLINK

ERWIN LETTE

“Twintig jaar presentatiegids, heeft mij ertoe gebracht 

nog eens terug te bladeren in de allereerste uitgave 

en dan kun je niet anders concluderen dan dat de 

gids een geweldige ontwikkeling heeft doorgemaakt. 

De lay-out was toen (en is nu nog steeds) in de 

vertrouwde handen van Erwin Lette en zijn bedrijf 

Stijlgenoten, terwijl er slechts een eenkoppige redactie 

was in de persoon van ondergetekende. Zijn taak 

bestond uit het doen aanleveren van de geijkte 

bijdragen van bestuur, sponsors en trainer. En dat 

was het dan wel zo’n beetje. Wat opvalt is het feit, 

dat deze eerste editie eigenlijk alleen bestemd lijkt 

voor de leden, want 20 (!) bladzijden ervan zijn namelijk 

gewijd aan de eindstanden en teamfoto’s van alle 

ploegen. Als je dat vergelijkt met de ‘glossy’ van nu... 

Tal van vrijwilligers zetten zich nu in voor de artikelen 

en ‘gelikte’ foto’s, wat het blad maakt tot een van 

de beste presentatiegidsen van de regio. Laten we 

daarom maar trots zijn op onszelf als leden van 

ons ‘cluppie’ en ervoor blijven gaan.”

“Jaarlijkse geniet ik als de presentatiegids 

uitkomt. Dan denk ik: ‘dat hebben we 

met z’n allen weer knap gedaan’. Het is 

een magazine waarin v.v. Den Ham in al 

haar facetten wordt getoond. De clubliefde 

straalt er vanaf en er wordt tevens getoond 

hoe de vereniging in de maatschappij 

staat. Met volle overtuiging ga ik als de 

blauwwitte vertegenwoordiger op pad. 

Als advertentiewerver heb ik een zeer 

persoonlijke benadering, waarbij menig 

bedrijf over de streep is getrokken. Wat 

eerst begon met een aantal ondernemers 

uit Den Ham, is nu bijna de gehele regio 

vertegenwoordigd in de Hammer gids.”

“Bij Stijlgenoten zijn we gewend om 

mooie magazines te maken en daar de 

complimenten van de klant voor te krijgen. 

Bij de presentatiegids van Den Ham gaat 

dat nog wat verder: elk jaar opnieuw als 

op zaterdag de gids in de kantine verspreid 

wordt, zie ik met eigen ogen hoe de leden 

ervan genieten. Een groter compliment voor 

een stukje vrijwilligerswerk bestaat er niet!” 
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Saamhorigheid
Heel vaak is ze niet aan de lijn te vinden, maar als ze er 
is, geniet ze met volle teugen. “Ik vind die saamhorigheid 
mooi om te zien. Samen genieten van de sport, maar 
ook van alle sociale contacten. Aandacht voor elkaar. Dat 
vind ik minstens zo belangrijk dan dat elftallen wel of geen 
kampioen worden. Kinderen en jonge mensen leren er veel. 
Samenspel, discipline, maar ook zelfvertrouwen en andere 
belangrijke waarden, die je in het leven van alledag heel 
goed kunt gebruiken. Maar ik kan het ook erg waarderen 
dat mensen hun capaciteiten en werklust vrijwillig inzetten 
voor allerhande klusjes binnen de club. Vrijwilligers zijn 
goud waard.” 

Fietsen
Zelf zit ze qua sportiviteit liever op de fiets. “Recreatief 
fietsen, daar houd ik van”, vertelt Annelies van der Kolk. 
“En dan kun je in Twenterand goed uit de voeten. Je komt 
op de meest prachtige plekken. Nee, ik ben nog niet over 
het nieuwe fietspad van de Rohorst gefietst. Dat moet ik 
zeker nog eens doen. Mooi dat het klaar is.”

Jongeren
“Ik ben er ook trots op dat binnen de sportclubs in 
Twenterand maatschappelijke thema’s worden besproken”, 
zegt burgemeester Van der Kolk. “Ze gaan met ouders 
in gesprek over drank, drugs en agressie langs het veld. 
We trekken als gemeente samen met hen op om onze 
jongeren te bereiken.” Maar het schuurt soms ook, zoals 
vorig jaar met de inzet van zogenoemde loktieners in de 
kantines. “We zijn het allemaal eens over het feit dat we 
onze jongeren voor hun ontwikkeling moeten beschermen 
tegen drankgebruik. Sportkantines zijn belangrijke plekken 
om het goede voorbeeld te geven. Ik vind dat we daar dan 
ook samen in de praktijk werk van moeten maken. En als 
burgemeester ben ik verantwoordelijk dat de regels, die we 
hiervoor in Nederland hebben, ook worden nagekomen. 
Gelukkig zijn we prima in gesprek over dit thema en ik zie 
ook dat de verenigingen dit serieus nemen. Ik vertrouw 
er dan ook op dat eventuele volgende controles geen 
problemen opleveren.” 

“Sportverenigingen hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en ik zie dat 
v.v. Den Ham die heel serieus neemt”, zegt burgemeester Annelies van der Kolk. “Prachtig 
om te merken hoe de gehele samenleving van het dorp in zo’n club samenkomt. Jong, oud, 
vluchteling, mensen met een beperking, iedereen heeft zijn eigen plek en draagt zijn stukje 
bij. In die zin is v.v. Den Ham, maar ook andere sportverenigingen in Twenterand, veel meer 
dan alleen een potje voetballen.”

De samenleving 
in het klein 
dat is v.v. Den Ham

Burgem
eester  A

nnelies van der Kolk

 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

Revolutie in  
het ballenhok

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

www.ballencontainers.nl

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

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

Weth. Buitenhuisstraat 2 Staphorst | T: 0522 - 46 24 00 | E: info@stameta.nl
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JO10-1
 

JO9-3 

F-League 
(interne 

competitie)

JO9-2

JO8-1

JO9-1Presentatie 
F-League en 

JO8 t/m JO12 
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JO12-2

JO11-1 

JO12-1

JO10-4 

JO11-3

JO10-3 

JO10-2 
JO11-2 
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Kampioenengala

MO5-1: Prolongeert 
voorjaarstitel

JO15-2: Overtuigende 
herfstkampioen

MO17-1: IJzersterke 
najaarskampioen

JO13-1: Ongeslagen kampioen 
van de tweede klasse

JO11-3: Superieur 
in hun klasse
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Jeugdcommissie
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het reilen 
en zeilen van de jeugdafdeling. We stellen ons tot doel 
dat iedereen goed kan trainen en voetballen en zich zo 
als voetballer kan ontwikkelen. Wij houden ons daarom 
bezig met het organiseren van trainingen en het werven 
en selecteren van trainers en leiders en proberen een 
duidelijke structuur neer te zetten zodat iedereen over 
dezelfde middelen en oefenstof beschikt. Over de gehele 
jeugd proberen we duidelijke afspraken te maken en 
verwachtingen helder te krijgen, zodat iedereen evenveel 
speeltijd krijgt en kansen om zich te ontwikkelen op 
het voetbalveld en de vereniging over de gehele 
breedte sterker wordt.

Als bestuur behartigen wij de belangen van onze vereniging in de 
breedste zin van het woord. Zo onderhouden wij contacten met de 
gemeente, andere verenigingen en de KNVB. Alle andere facetten komen 
ook aan bod via de vertegenwoordiging van de bestuursleden in de 
diverse commissies. Een sterk punt is dat we als bestuur een hecht 

team zijn. Iedereen heeft zijn eigen specifieke kwaliteiten en we vullen 
elkaar aan daar waar nodig. Ons doel is om te ‘verenigen’. Wij hebben 
een brede maatschappelijke functie. Het doel en streven is dan ook om met 
voetbal mensen samen te brengen. ‘De Rohorst’ moet een plek zijn 
waar iedereen zich welkom voelt en graag naar toe gaat. 

De lijnen uitzetten
Hoofdbestuur

In Den Ham wordt sinds 1975 damesvoetbal gespeeld. Het is logisch dat 
de meiden- en vrouwentak in het brinkdorp serieus wordt genomen. In dit 
decennium is het ledenaantal van meiden en dames landelijk en regionaal 
explosief gegroeid. Vrouwenvoetbal op de Rohorst is dus gewoon topsport 
geworden. De twee (nieuwe leden) van de TC, Anne Mondeel en Simone 

Arrindell, hebben periodiek mooie uitdagende taken. Zij mogen trainers/
leiders benoemen, meiden- en vrouwenteams formeren, speelsters bij 
jongensteams indelen, vriendinnendagen organiseren, de doorstroming 
naar de senioren bevorderen en erop toezien dat er naast een goede 
prestatiecultuur ruimte is voor ongedwongen recreantenvoetbal.

Technische Commissie meiden en vrouwen

Technische Commissie
De Technische Commissie zit al jarenlang diepgeworteld in de 
voetbalvereniging Den Ham, omdat het bij deze commissie 
eigenlijk alleen maar draait om voetbal, voetbal en nog eens 
voetbal. Of het nu gaat om het samenstellen van de jeugd-, 
senioren-, of vrouwenteams, het aanstellen van de trainers, 
het evalueren met de trainers of de periodieke besprekingen 
met de verschillende coördinatoren binnen onze vereniging, 
‘VOETBAL’ is het toverwoord op de Rohorst. “Bij de 
werkzaamheden wordt ernaar gestreefd om prestatie en 
recreatie zo veel mogelijk hand in hand te laten gaan, 
zodat iedere voetballer zijn of haar plek kan vinden.” 

Alles 
draait om 
voetbal

v.l.n.r.: Arjan Mondeel, Jan 
Holsappel en Jan Dubbink

Achter v.l.n.r.: Rogier Kolkman, Patrik Vehof
Midden v.l.n.r.: Herman Bosch, John Tanate, 
Willemieke Bonte, Michiel van Haarst
Voor v.l.n.r.: Rien van Veen, Melvin Hallink, Jurgen 
Bootsveld, Erik Gottemaker, Gert Bijlstra, Marcel Brakert

v.l.n.r.: Gerko Kolkman, Alco Braakman, Jan Dubbink, Marthijn Binnenmars, Dennis Bosch, Jeroen Bosch, Theo Timmerman, Jurgen Bootsveld, Jan Bosch

v.l.n.r.: Anne Mondeel en Simone Arrindell
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Vrijwilligers zijn de  
motor van de vereniging

In dit decennium is Gerlinde Reimink (22) helemaal verliefd geworden 

op Koning Voetbal. Ze speelt zelf al negen jaar met veel plezier en sinds 

2013 zien we haar al als een gedreven trainster bij de meidenteams. 

Het coachen zit bij Gerlinde in het bloed. Als laatste ‘man’ bij Vrouwen 

2 mag ze haar teamgenoten aansturen en deze kennis kan ze weer 

meenemen voor het trainen van de teams. Dat haar aanpak succesvol 

was bleek wel in de laatste twee seizoenen, waarbij haar meiden 

tweemaal de kampioenschaal pakten. Reimink is een echte teambuilder 

en geniet van haar taken als vrijwilligster: “Ik vind het mooi om te zien dat 

de jonge voetbalmeiden groeien in het spelletje, je ziet ze zich allemaal 

enorm ontwikkelen. Naast dat de meiden fanatiek zijn is er zo nu en dan 

ook tijd voor gezelligheid dat vind ik ook belangrijk, zo heb je er meer 

plezier aan en komen de resultaten op het veld vanzelf.”

Coach Gernando van der Vegt
De relatief jonge Van der Vegt (27) heeft al een waslijst aan vrijwilligerstaken achter 

zijn naam staan. Keeperstrainer, jeugdtrainer, kantinedienst, redactie presentatiegids, 

helpt mee bij o.a. het Hugo Venebrugge Toernooi, Voetbalmania en diverse 

activiteiten bij de vereniging. Gernando is natuurlijk de laatste seizoenen bekend van 

JO15-2 als enthousiaste coach, kampioenenmaker en schrijver van de prachtige 

wedstrijdverslagen. Het mooie van trainer en leider zijn vindt hij: “Dat je een band 

opbouwt met je team. Ik zie de spelers groeien in hun ontwikkeling, het teamproces 

is erg interessant en ik geniet van de activiteiten (zoals zaalvoetballen of een FIFA-

toernooi bij een van de jongens thuis) eromheen. Ik heb daarin mijn eigen visie 

ontworpen met de zogenoemde ‘VIP’: gedurende het seizoen werken aan Vertrouwen, 

Inzet en Plezier. Dat is de basis en een soort rode draad gedurende een seizoen, 

waar ik aan wil bouwen bij een team. Zolang ik nog geniet van het training geven 

en de wedstrijden, heb ik mij voorgenomen om trainer te blijven. Het is te hopen 

dat dit nog heel lang is.”

Gerhard Timmerman is ondanks zijn hoge leeftijd, 84 jaar, nog altijd actief 

bij v.v. Den Ham. Als schilder heeft hij al menig likje verf op de dug-outs, 

in de kleedkamers en in en op het clubhuis gestreken. Voor hem is dat 

geen probleem want schilderen is niet echt zwaar werk maar vooral 

een handigheid. Hij voelt zich dan ook een bevoorrecht mens dat hij dit 

mooie vrijwilligerswerk al 20 jaar met plezier en in goede gezondheid 

mag doen. Met nadruk wil hij laten weten dat hij niet de enige vrijwilliger 

is die v.v. Den Ham zo hoog in het vaandel heeft staan. Mede daardoor 

is het supermooie sportcomplex geworden wat het nu is. Hoewel hij 

zelf nauwelijks heeft gevoetbald, dat beperkte zich tot schoolvoetbal 

met meester Gorter. Nu is Timmerman trouwe supporter van het eerste 

elftal bij de thuis- en uitwedstrijden en is hij ‘s ochtends present bij zijn 

kleinzoon Zeb. Heel graag mag hij zich onder de supporters begeven. 

Tevreden is Gerhard vooral over de saamhorigheid en grote mate van 

inzet van vrijwilligers bij de jeugdafdeling. Hij wil wel met een kritische 

noot afsluiten: “Het mag rondom de velden wel wat sportiever. Ik zou 

graag zien dat het er langs de kant bij het eerste maar ook bij de jeugd 

wat beschaafder aan toegaat.”

Schilder Gerhard Timmerman

Trainster Gerlinde Reimink                

Duizendpoot Jan Holsappel
Je hebt vrijwilligers en je hebt vrijwilligers. Jan Holsappel (50) is 

iemand die al bijna 30 jaar een grote mate van betrokkenheid 

heeft getoond. Bij hem vraag je niet mis. Als het nu gaat om 

het leiderschap, (assistent-)scheidsrechter, de technische 

commissie of coördinator van de eerste drie prestatieteams, 

Jan doet het gewoon. Hij is het liefst de gehele zaterdag op 

het complex. ’s Morgens wordt er gekeken bij zijn voetballende 

kinderen en ook daar springt hij regelmatig bij als de nood 

aan de man komt. In het verdere verloop van de zaterdag kijkt 

Jan bij het derde, het tweede en natuurlijk het eerste elftal. 

Als technisch coördinator is Holsappel iedere donderdagavond 

present bij het overleg met trainers en leiders. Over het 

algemeen gaat dit in goede harmonie al zijn er natuurlijk wel 

discussies. Ondanks het dorpse karakter van de voetbalclub wil 

Jan het prestatieklimaat nadrukkelijk initiëren. Dat moet volgens 

Jan een stabiele factor worden waarbij de wil om te presteren 

uiteindelijk uit de groep moet komen. De grote saamhorigheid 

en de betrokkenheid van de leden, ieder op zijn eigen manier 

zijn factoren die Holsappel heel erg aanspreken. O ja, Jan 

heeft ook tot zijn 40e gevoetbald. Deed hij er zo even bij.
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Rookvrij ... Kinderspel. Samen gaan we voor een Rookvrije Generatie! De eerste stap is gezet naar 
een geheel rookvrij sportpark: zaterdagochtend tot 12 uur mag er sinds het begin van het kalender-

jaar 2019 niet gerookt worden op de Rohorst. De Hammer jeugd is klaar met de sigaar, hetzelfde 
geldt voor de populaire sigaret: uit met de pret en ook een peuk is zeker niet leuk. 

Den Ham wil een gezonde en veilige club zijn/
worden en hierbij hoort (op termijn) een geheel 
rookvrij sportpark. De jeugdcommissie is al blij 
dat de eerste fase zonder veel tamtam in gang 
is gezet. Voor een gezonde generatie in het 
brinkdorp is ‘rookvrij’ een must langs de lijn.  
Op steeds meer plaatsen in Nederland mag er 
niet meer gerookt worden: van schoolpleinen 
tot rondom ingangen van ziekenhuizen en 
van speelplekken tot sportaccommodaties. 
Er zijn zelfs al initiatieven om dorpen rookvrij 

te maken. In het licht bezien dat Nederland 
helaas in de top van Europa staat met gevallen 
van longkanker wordt het de hoogste tijd dat 
mensen wakker worden en gezonder gaan 
leven. Hopelijk doet goed voorbeeld goed 
volgen. Sporten en roken is sowieso al een 
vreemde combinatie en het rookverbod in 
horecagelegenheden (restaurants,hotels, 
cafetaria’s, kroegen, discotheken en sport-
kantines) dat geldt sinds juli 2008 was 
natuurlijk al een mooie stap voorwaarts. 

Roken is dus zeker geen vanzelfsprekendheid 
meer. Helemaal niet in de buurt van kinderen. 
Als volwassenen hebben we een voorbeeld-
functie en we moeten de kinderen tonen dat 
‘niet-roken’ de norm is. Als we dit allemaal 
duidelijk laten zien en consequent uitdragen 
dan kunnen we hoopvol uitzien naar een rookvrije 
generatie. Voetbalvereniging Den Ham heeft in 
ieder geval de eerste stap gezet en dan is het 
nog een kleine stap om het helemaal te verbieden. 
Daar gaan we als club toch zeker voor.

Rookvrije Generatie 
daar gaan we voor!

Tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud

Den Ham | Noël ten Thije 
 Brink 2 7683 BP Den Ham 0546-241006 

Xclusieve vakanties binnen jouw 
budget 
Een reis op maat duur? Wij vinden ‘m binnen 
jouw budget in het assortiment van ruim 150 
reisorganisaties. 
 
Xtra services perfect geregeld 
Persoonlijke service. Van vaccinatie tot 
verzekering en van huurauto tot 
excursiepakket: wij regelen het vakkundig van 
A tot Z. 
 
Xpertise binnen handbereik 
We zijn 365 dagen per jaar via telefoon, e-mail 
en sociale media bereikbaar. 
 
Xperiences  
Jouw kostbare vakantiedagen optimaal 
benutten en de mooiste herinneringen 
creëren. Dat is onze passie! 
 
We zien je graag op ons reisbureau! Tot gauw! 
Evelien, Anne & Noël 

Ontdekken 
wat echt vakantie is! 

Wij helpen je graag bij het vinden van je vakantie! 
Kroezenhoek 2, 7683 PM Den Ham

Telefoon 0546 56 41 13



22 | presentatiegids presentatiegids | 23

Gastvrij v.v. Den Ham
Op en top gezelligheid. Vier gezellige dames die samen HET gezicht zijn 

op de zaterdagmiddag in de bestuurskamer. Jenny Bolman, Margreet 

Hallink, Christien Kuiper en Rianne de Lange zijn sinds vier seizoenen 

gastvrouw op de eerste verdieping van ons clubhuis. Ze beginnen om 

13.00 uur en rennen wel 30 keer de trap op en af om alles klaar te 

zetten voor de gasten. Koffie, cake (aangeboden door de plaatselijke 

bakkers), kopjes, flessen drinken, bier, hapjes van ‘Partycentrum de 

Zandstuve’, vieze vaat etc., worden van boven naar beneden gesjouwd 

en vice versa. Het is een drukte van belang in de bestuurskamer tijdens 

de thuiswedstrijd van het eerste: de scheidsrechter, het bestuur, de pupil 

van de week met ouders/verzorgers, het bestuur van de tegenpartij, 

sponsoren en soms de pers. De dames zijn er druk mee. Ze willen dat 

iedereen zich welkom voelt en proberen na een verloren wedstrijd de 

mannen van de thuisploeg weer op te peppen. Nadat alles opgeruimd 

is gaan de dames nog even samen de kantine in en praten ze gezellig 

verder onder het genot van een lekker wijntje. 

Het is het toetje na het seizoen waar iedereen zin in heeft, maar 

dat er nooit had mogen zijn. Het Hugo Venebrugge Toernooi had niet 

bestaan als de naamgever niet in 2008 op 22-jarige leeftijd aan kanker was 

overleden. “Als er dan een toernooi naar mij wordt vernoemd, dan graag 

eentje met alles erop en eraan”, zei Hugo ooit. En zo geschiedde. Al elf 

jaar lang brengt het toernooi spelers, leiders, (groot)ouders, vrijwilligers 

en afgevaardigden van goede doelen samen. 

Om te voetballen, plezier te hebben en het leven te vieren. En om een 

geldbedrag te doneren aan een goed doel om het leed van lotgenoten 

van Hugo te verzachten, of – zoals de afgelopen editie – om het stam-

celdonorenbestand in Nederland te laten groeien. Noteer maar vast 

met potlood: zaterdag 27 juni 2020. Met een aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid staat dan editie 12 op het programma. Goede doel 

ditmaal: Stichting Vechtgenoten.

Kaartverkoopdames
Gezina Braakman, Zwaantje Zorgdrager 

en Gretha Kleinnijenhuis innen al een aantal 

jaren de entree. Kaartjes zijn er al lang niet 

meer. Wel moeten de programmabladen 

gevouwen worden. Naast het ontmoeten 

van mensen vinden de dames het ook 

gezellig om samen bij te praten. Het verschilt 

per wedstrijd hoe druk de dames het 

hebben. Als het eerste goed presteert dan 

stromen de toeschouwers massaal binnen. 

Naast het verkopen van de entreebewijzen 

schenken ze ook koffie en thee in de rust 

van het eerste elftal. Op vrijdag wordt er 

voor gezorgd dat alles al klaar staat. Tijdens 

de pauze is het meestal gezellig druk en 

moet er flink doorgewerkt worden, maar 

dat vinden de dames helemaal niet erg. 

Bij het opruimen komen ze wel weer in 

de ontspanningsmodus. 

Gastvrouwen

Organisatie Hugo Venebrugge Toernooi: 
Het leven vieren, het leed van Hugo’s lotgenoten verzachten

Kantinecommissie
Proef de sfeer in ons clubhuis! Als 

kantinecommissie zijn wij bezig om een 

gezellig clubhuis te realiseren waar diverse 

vrijwilligers de leden helpen en voorzien van 

een hapje en een drankje. Om dit te behalen 

zijn wij dus druk met onder meer bestellingen 

plaatsen, roosters maken en sfeerbeheer. We 

willen gastvrij zijn voor alle leden, commissies 

en overige klanten. Een bruisende kantine 

kan veel opleveren voor een vereniging. 

Het sociale aspect blijft een belangrijk punt 

binnen een club waar we trots op zijn en 

waarin we ons steeds proberen te verbeteren. 

We willen graag dat iedereen met een voldaan 

gevoel het sportpark verlaat door prestatie en 

plezier. Om dit te bereiken is natuurlijk de sfeer 

belangrijk en ook een stukje duurzaamheid. 

De weg naar een gezonde(re) kantine zien wij 

als één van de doelstellingen en ook om het 

plastic in de toekomst te reduceren/vervangen 

door alternatieve producten. 

v.l.n.r.: Jenny Bolman, Margreet Hallink, Rianne de Lange en Christien Kuiper

v.l.n.r.: Gezina Braakman, Gretha Kleinnijenhuis en Zwaantje Zorgdrager

v.l.n.r.: Mannes Poel, Edmunda Hogenkamp, Marthijn Binnenmars en Lisette Marissen

Staand v.l.n.r.: Peter Noordegraaf, Ron Hemmink, Mark Ekkel, Maurits Venebrugge
Knielend v.l.n.r.: Tom Hallink, Jurgen Bosma, Jan Willems, Alwin Boezelman, Erik Bosch
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Verbondenheid, 
gezelligheid en 

ontspanning

Moeizaam proces
De roep om een eigen clubgebouw werd aan het eind van de zestiger 
jaren steeds sterker. Het nakaarten gebeurde in café Harwig. In het 
seizoen 1970-1971 kon men voor een prikkie een onderkomen, een 
houten directiekeet, overnemen van wegenbouwer Roelofs. Er werd 
besloten tot de bouw van een clubhuis annex kantine. Hoewel er met 
veel enthousiasme werd begonnen stak weldra de landerigheid op en 
moesten de werkzaamheden vaak worden uitgesteld. In het seizoen 
1971-1972 bleef de bouw van de kantine de aandacht vragen waarbij 
het heel veel op een gebed zonder eind begon te lijken. De afwerking 
lukte dan ook niet in dat seizoen. Een jaar later gelukkig wel. Het runnen 
van de kantine door eigen leden bleek niet eenvoudig: de kantinedienst 
leverde nogal wat vervelende reacties op. Het rouleren liep helemaal 
niet goed. Waardoor op een gegeven moment een ‘verzorgingsteam’ 
de zaken tot ieders genoegen overnam. 

Geheim luikje    
In de kantine zat een mooie ruime bar, een grote stamtafel met 
daarboven een houten wagenwiel als lamp met kapjes. Er zaten drie 
grote ramen in de kantine met het uitzicht op veld drie. Voor de ramen 
hingen rode vitrages, die altijd naar rook stonken. Er was een klein 
keukentje met overheerlijke gehaktballen die door eigen leden thuis 
werden gemaakt. Steeds vaker werd het clubhuis gebruikt voor 

filmavonden, spelregelavonden en niet te vergeten feestavonden. 
Later werd een bestuurskamer aangebouwd waarin vergaderingen van 
commissies, wedstrijdbesprekingen en bestuursvergaderingen werden 
gehouden. Er werd op slinkse manier een luikje in het plafond van de 
bestuurskamer gezaagd waarboven de sterke dranken kwamen te 
staan. O ja, het werd steeds gezelliger op de bestuursvergaderingen, 
vooral als het luikje openging. Verhalen gingen destijds de ronde dat 
er wel tot het morgenlicht werd vergaderd. Of er toen nog zinvolle 
besluiten werden genomen mag worden betwijfeld. 

Bruisend centrum
Anno 2019 heeft v.v. Den Ham een schitterend, multifunctioneel 
clubhuis. Bijna alle dagen van de week wordt het ruime onderkomen 
gebruikt. Diverse verenigingen en instanties maken er gebruik 
van en vooral zaterdags is het een gezellige drukte. Rondom de 
jeugdwedstrijden zien we veel (groot)ouders een ‘bakkie’ doen, 
bij thuiswedstrijden van het eerste elftal is de ‘twaalfde man’ goed 
vertegenwoordigd en na afloop van de weekendwedstrijden zijn 
de teams, bestuurders, commissieleden, sponsoren en supporters 
prominent aanwezig voor de ‘derde helft’. Het clubhuis van v.v. 
Den Ham is bijna een halve eeuw een symbool van verbondenheid, 
gezelligheid en ontspanning.

Het huidige clubhuis van v.v. Den Ham is een prachtige blikvanger op de Rohorst. Als we nu kijken 
naar het ruime en universele gebouw kunnen we ons bijna niet voorstellen dat de voetbalvereniging in 

de eerste 25 jaar van haar bestaan geen eigen onderkomen had.

Na drie jaar v.v. Bruchterveld 2 vond Harold Muis 
(34) uit Hardenberg het tijd voor een nieuwe 
uitdaging. Brutaal schreef hij verenigingen in 
de regio die nog geen trainer voor het nieuwe 
seizoen hadden aan. En nu vindt hij zichzelf terug 
in Den Ham, als nieuwe trainer van het tweede.

Harold Muis: 
spelers moeten  
genieten

Toegegeven: zo simpel als hierboven beschreven, ging het natuurlijk niet. 

Muis voerde een gesprek met Jan Dubbink en Jan Holsappel van de 

technische commissie. “Er waren nog één of twee andere kandidaten”, 

aldus de accountmanager ‘in de schoonmaak’ en Feyenoordsupporter. 

“Een aantal dagen na mijn gesprek kreeg ik een belletje dat ik het was 

geworden.” En dus maakt hij nu elke dinsdag, donderdag en zaterdag 

de tocht van Hardenberg naar Sportpark de Rohorst in Den Ham.

Muis is 34 jaar, groeide op in Bruchterveld en was een jaar of 25, 26 toen 

hij verhuisde naar Hardenberg. Daar woont hij met zijn vrouw Anneke 

en hun twee zoons, Vigo (3) en Lars (1). In zijn vrije tijd voetbalde Muis 

jarenlang zelf. Twee seizoenen kwam hij uit voor het vlaggenschip van 

Bruchterveld, vele jaren meer voor het tweede. Net toen hij een treetje 

lager – in het derde – wilde gaan spelen, ontstond er een vacature voor 

het trainerschap bij het tweede. Muis behaalde de benodigde papieren 

en stapte het trainersvak in. 

Puur naar resultaten gekeken, is die keuze tot dusverre een succesvolle 

gebleken. “We speelden in de derde klasse voor reserveteams, bij Den 

Ham 3 in de competitie. Best hoog voor een team als Bruchterveld 2, 

want de tweede elftallen van verenigingen uit vergelijkbare dorpen als 

Sibculo en Kloosterhaar spelen lager. We hadden een heel mooie groep. 

Het eerste seizoen werden we negende of tiende. Het tweede jaar 

eindigden we als vierde en gingen we de nacompetitie in. Daarin hadden 

we tot twee keer toe een kans om te promoveren, maar we verloren van 

zowel ON 3 als Berkum 3. Afgelopen seizoen besloten we als vijfde.”

Daar waar Bruchterveld 2 in de derde klasse actief blijft, probeert Muis 

het nu wel op hoger niveau. “Mijn doel bij Den Ham 2? Onderdeel zijn 

van en leidinggeven aan een team van spelers en begeleiders die beter 

willen worden, de drive hebben om te winnen, genieten van het spel en 

hard naar elkaar toe kunnen zijn ‘op de inhoud’ maar vooral ook elkaar 

steunen. En die met plezier naar ‘de voetbal’ gaan. Ik ben als speler 

wel eens ‘met een sik’ het veld opgegaan. Daar ga je echt niet beter 

van voetballen. Bovendien: volgens mij zijn er maar weinigen die tijdens 

hun voetballoopbaan beseffen hoe mooi het is om met elkaar bezig te 

zijn en te ouwehoeren. Hopelijk kan ik dat de spelers zo snel mogelijk 

laten inzien.”

“Volgens mij beseffen maar
 weinigen tijdens hun spelersloopbaan 

hoe mooi voetbal is”
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Plezier 
Plezier staat boven alles, ook als je ‘hoger’ komt, 
is dit de basis van het succes.

Structuur
Structuur is belangrijk. Een duidelijk en overzichtelijk 
trainingsschema. Elke lichting traint op dezelfde dag en 
tijdstip is een van onze speerpunten, hierdoor kunnen we 
snel schakelen en zijn de lijnen korter tussen trainers. We 
proberen de trainers tevens zodanig in te delen dat ze op 
dezelfde avond training geven wanneer ze zelf ook moeten 
trainen, zodat ze niet elke avond op het sportpark hoeven 
te zijn. Het unieke trainingsschema is daarom leidend voor 
de komende jaren. 

Opleiden van spelers 
Elke speler krijgt in de onderbouw (O7 t/m O13) dezelfde 
training. Dit zijn acht thema’s om de twee weken, één 
thema met als basis het jeugdplan. Bij alle selecties 
hebben we gediplomeerde trainers en de lagere teams 
krijgen training van spelers van het 1e en 2e elftal. 
De voetballertjes kijken tegen een goede speler op, 
zijn hierdoor enthousiast en leren meer.

Opleiden en begeleiden 
van trainers
Dit is een van de taken van de hoofdjeugdopleiding. 
Intern doen we dit door o.a. ‘train de trainersavonden’ 
te organiseren en ze voorzien van goede oefenstof. Ook 
proberen we trainers stappen te laten maken naar een 
eventueel groter veld, oudere lichting of selectieteam. Want 
als er trainers stoppen zullen er weer nieuwe moeten komen 
en die groeien niet aan de boom. Opleiden gebeurt middels 
de KNVB of via de sportopleidingen van Landstede/Deltion.

Begeleiden van leiders 
Menig jeugdleider is een enthousiaste ouder. Velen van hen 
hebben geen voetbalachtergrond. Het is noodzakelijk dat 
we deze personen hierbij goed begeleiden en waar nodig te 
helpen. Onze coördinatoren pakken de praktische dingen op 
en de hoofdjeugdopleiding zorgt voor het voetbaltechnische 
aspect. Gezien de spelvreugde en de resultaten van onze 
jeugdteams in het afgelopen seizoen zien we dat het met 
onze jeugdopleiding goed gaat. We scoren op meerdere 
fronten goed en dat is een gezonde basis voor de 
komende jaren. 

Vier jaar geleden zijn we begonnen om de jeugdopleiding opnieuw in de steigers te zetten 
en daar plukken we nu de vruchten van. Het kan altijd beter, maar we hebben met de 
middelen die we hebben er alles uit weten te halen. De visie is nog steeds hetzelfde als 
toen we begonnen: plezier, structuur, opleiden van spelers, trainers en het begeleiden 
van leiders. Alles met een langetermijnvisie, zodat we in de toekomst ook kunnen blijven 
meedoen op niveau.

Hammer 
jeugdopleiding 
scoort goed

A
lles m

et een  langeterm
ijnvisie
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Nuttige werkers. Leo Soepenberg, een van de leden van de vuttersploeg is 

sinds vijf jaar elke dinsdagmorgen aan het werk op ons mooie sportpark. 

Samen met ongeveer vijftien enthousiaste mannen doen ze allerlei 

voorkomende werkzaamheden. Klussen die elke week terugkomen, 

zoals onkruid wieden, schoffelen, grasmaaien en dakgoten nakijken. 

Het hoofdveld wordt voor elke thuiswedstrijd geborsteld. Ligt er een 

tegel los, wordt dit gelijk aangepakt. Door het jaar heen pakken ze ook 

enkele grote projecten aan zoals afgelopen winter de reclameborden 

en deze zomer de bestrating bij veld twee. Leo vertelt enthousiast over 

de gezellige groep: “De gemiddelde leeftijd is op dit moment 69,8 jaar. 

Iedereen doet waar hij goed in is, vaak vanuit eigen achtergrond of 

beroep dat uitgeoefend is. Enkele jongere mannen zijn van harte welkom. 

De ochtenden samen zijn gezellig en de faciliteiten, zoals gereedschap 

zijn goed voor elkaar. De vutters voelen zich gewaardeerd en gezien 

door het bestuur en dat moet ook, want dit clubje is belangrijk voor 

onze vereniging!” 

Vuttersploeg

Schoonmaakploeg 
kleedkamers 

Het is een dapper gezelschap: de 

schoonmaakploeg. Drie mannen maken 

vele uren om de kleedkamers wekelijks 

keurig en gastvrij eruit te laten zien. Vol 

passie zijn Wim Bartels, Gert Bijlstra 

en Mans Voort minimaal tweemaal 

per week bezig met onder meer vegen, 

soppen, boenen en dweilen. Wat kunnen 

voetballers en voetbalsters toch een 

hoop vuil maken en de boel vreemd 

achterlaten. Van een vuilnisbak vol met 

water tot een bruine besmeurde muur, 

ze komen ‘helaas’ van alles tegen in 

hun brandschone strijd. Gelukkig is het 

bijzondere schoonmaaktrio niet voor één 

gat te vangen en hebben ze er nog lang 

niet ‘schoon’ genoeg van.

Goed trainings- en wedstrijd-

materiaal is het halve werk, dat is 

al tien jaar het handelsmerk van 

de materiaalcommissie. Het juiste 

materiaal uitgeven, controleren, 

aanvullen en weer innemen is 

jaarlijks een enorme uitdaging, 

maar voor dit supertrio kinder-

spel. Gepassioneerd weten zij 

de juiste wegen te bewandelen, 

zodat ruim 40 teams elk seizoen 

qua materiaal goed voorzien zijn. 

Er is een prima wisselwerking 

met diverse commissies, trainers 

en leiders. “We hebben met elkaar 

de boel goed voor elkaar en als 

commissie krijgen we de ruimte 

om ons werk goed te kunnen 

doen. Ons doel is en blijft: de 

teams op de juiste tijd voorzien 

van de juiste spullen.”

Materiaal-
commissieHanden uit de mouwen

Schoonmaakploeg 
kantine
De schoonmaakploeg van de 

kantine is een geoliede machine. 

Gretha Kleinnijenhuis is een van 

de schoonmaaksters die al meer 

dan vijfentwintig jaar elke maandag 

vanaf 8.00 uur met de poetsspullen 

rondloopt in ons mooie clubhuis. 

Samen met nog vijf andere dames 

en Rieks Bijlstra ruimen ze de over-

gebleven rommel op en zorgen ze 

dat de kantine weer glimt van onder 

tot boven. Rieks neemt de dames 

het zware werk uit handen en daar 

zijn ze erg blij mee. Iedereen heeft 

vaste taken. Zo maken twee dames 

de keuken en de bar schoon en doet 

een ander de honderd stoelen die 

in de kantine staan. Elke vrijdagmid-

dag is Gretha voor de Baalderborg 

aanwezig en zorgt ze dat de toiletten 

schoon zijn en dat alles netjes is voor 

de zaterdag. Volgens Kleinnijenhuis 

houden de dames en heer het al zo 

lang vol omdat ze goed op elkaar 

ingespeeld zijn en ze het samen 

erg gezellig hebben. 

v.l.n.r.: Wim Bartels, Mans Voort en Gert Bijlstra

v.l.n.r.: Tonny Kamphuis, Harry Holweg en Hans Plaggenmars

v.l.n.r.: Dinie Vos, Gretha Kleinnijenhuis, Rieks Bijlstra, Leonie 
Kleinnijenhuis, Annie Nijzink, Alide Poel, Wubke Wendels (vooraan)

Staand v.l.n.r.: Rieks Hemmink, Albert Dubbink, Leo Soepenberg, Mans Voort, Gerrit Veldhuis, Allard Hemmink
Zittend v.l.n.r.: Jerry Poel, Rieks Bijlstra, Jan Ekkel, Gerard Brakert, Luuk Schumer
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Luuk Schumer
Schumer is een bekende blauwwitte persoonlijkheid. Na vele jaren het doel 

van v.v. Den Ham 1 te hebben verdedigd was hij menig seizoen assistent-

scheidsrechter bij het tweede elftal. Elke zaterdag weet hij de weg naar het 

sportpark te vinden om bij zijn kleinkinderen te kijken en/of bij het eerste. 

“De zaterdag, dat is echt mijn dag. Dan ga ik altijd met de ‘oale garde’ naar 

de v.v. Den Ham.” Zowel de thuis- als uitwedstrijden worden door Luuk trouw 

bezocht. “Zolang als ik mee kan, ga ik mee met de supportersbus. ” Op de 

dinsdag is hij ook op het sportcomplex te vinden, namelijk bij de vuttersploeg 

maar de zaterdag is de mooiste dag. “De Rohorst kan niet meer stuk, het is 

echt ‘mien cluppie’ en als het eerste weet te winnen, kan de derde helft ook 

niet meer stuk”.

Elke Kamphuis
Deze kersverse kampioen van Den Ham MO15-1 loopt alweer heel wat 

jaartjes rond op de Rohorst. Zaterdag vindt ze een hele mooie dag. “Zaterdag is 

een heel fijne dag, een dag zonder verplichtingen. Lekker een potje voetballen 

en je kunt er lekker je ei kwijt.” We hebben een heel gezellig team en we zijn 

de afgelopen twee jaar kampioen geworden. Dit seizoen spelen bijna alle 

meiden van de gouden lichting in MO17-1.” Na het voetballen is Elke vaak 

te vinden in de gezonde keuken op de Rohorst. “Soms wel hard werken 

maar leuk om te doen en het is wel altijd heel erg gezellig.” 

Karin Timmer
Als je Karin op zaterdag zoekt, kun je het beste op het voetbalcomplex 

rondkijken, naast speelster van Vrouwen 2 is ze namelijk ook assistent-

scheidsrechter. “Ooit werd ik via mijn neef benaderd om een keer te komen 

vlaggen bij Den Ham JO13-1. Ik moest er even over nadenken maar ben toch 

op het aanbod in gegaan. Uiteindelijk ben ik nog steeds actief bij dit elftal. 

Zaterdag is gewoon een hele mooie voetbaldag. ’s Ochtends ga ik met de 

jochies op pad, ’s middags moet ik zelf voetballen en als ik nog even tijd 

over heb ga ik graag bij het eerste elftal kijken. Na die tijd zitten we dan 

gezellig even na in de sfeervolle kantine op het mooi(st)e sportpark.”

Erik Wemekamp
Erik is een van onze oudste spelers bij v.v. Den Ham. Deze 50+’er keept zijn 

wedstrijden in het zevende elftal. Vanaf zijn tiende begon Erik te voetballen 

maar besloot na ruim dertig jaar de schoenen aan de wilgen te hangen. 

Uiteindelijk heeft hij ze er toch maar weer uit gehaald. “Om een beetje fit te 

blijven en wat conditie op te doen vroeg ik Theo Timmerman of ik mee kon 

trainen met de recreanten. Echter was er een keepersprobleem bij de lagere 

senioren, dus werd ik al snel gevraagd of ik zaterdags mee wilde doen. Dit 

was niet mijn insteek maar ik heb uiteindelijk toch ja gezegd en sindsdien 

keep ik alweer heel wat jaren met veel plezier.” Door de week is deze 

rietdekker druk aan het werk om de daken van riet te voorzien, maar zaterdag 

vindt hij een mooie dag. “Van maandag tot en met vrijdag is het altijd hard 

werken en dan is het fijn om op de zaterdag lekker te ontspannen. 

Even wat anders aan het hoofd en lekker een potje voetballen.”

Zaterdag
de mooiste dag
van de week

Acda & De Munnik - 
Groen als gras

“Zaterdag is 
 de mooiste 
dag van de 
week. En je 
wist als je naar 
de vriendjes 
keek. Hier gaan 
ze heel wat 
beleven.”
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VoetbalTV 
is een prima 

aanwinst 

Sinds de vorige zomer beschikt v.v. Den Ham over VoetbalTV. Hiermee 
zijn diverse trainers van de club in staat volledige wedstrijden terug 
te kijken en te zien hoe spelers reageren op verschillende situaties 
in het veld. Via de VoetbalTV Analyse kunnen zij tijdens het bekijken 
van de wedstrijden ‘tags’ maken. Het systeem maakt op dat moment 
automatisch een filmpje van 20 seconden rondom het tijdstip van de 
‘tag’. De filmpjes kunnen zij korter of langer laten afspelen. Daarnaast 
zijn er twee camerastanden waardoor zij naast het normale beeld 
ook een totaaloverzicht van het veld zien. De filmpjes kunnen aan 
verschillende afspeellijsten worden toegevoegd en zo kun je voor 
één speler of een aantal spelers of per linie de belangrijke 
speerpunten uit een wedstrijd halen.

Het belangrijkste wat je ziet is of spelers de juiste keuze(s) maken 
inherent aan de ruimte die ze wel of niet ervaren in het veld. De trainers 
kunnen tijdens de wedstrijdbesprekingen een aantal filmpjes van de 
vorige thuiswedstrijd tonen met fragmenten uit bijvoorbeeld de opbouw 
van achteruit of omschakelingen na balverlies. Zo confronteer je spelers 

met de keuze(s) die ze in het veld maken. Je probeert discussie te 
krijgen in de groep en dat spelers zelf aangeven wat ze terugzien, 
hoe ze dit in het veld beleven, wat gaat goed of fout in de getoonde 
situatie. Door het gebruik van de beelden en de ontstane interactie 
wordt de bespreking actiever. De beelden van VoetbalTV gebruiken ze 
ook individueel met spelers. Zo probeer je de individuele kwaliteiten 
binnen het team ook te verhogen.

Wat Den Ham ervaart is dat er herkenning is van spelers, de beelden 
zet hen aan het nadenken van doe ik het goed of kan het beter, situaties 
kun je vervolgens weer op de trainingen nabootsen. Door het gebruik 
van VoetbalTV heb je een extra middel om de technische kwaliteiten 
binnen de gehele vereniging te verhogen. Omdat meerdere clubs in 
de competitie zijn aangesloten op hetzelfde net kun je je ook goed 
voorbereiden op de komende tegenstanders. Met VoetbalTV kun je 
als amateurclub dus echt professioneel aan de slag gaan. Omdat 
v.v. Den Ham geen spelers ‘haalt en betaalt’ is het nieuwe medium 
voor de rasechte amateurclub zeker een prima aanwinst.

De introductie van VoetbalTV bij clubs in Nederland is een grote stap voorwaarts gebleken. Een prima 
investering in amateurvoetballand. Een zeer professioneel initiatief van Talpa en de KNVB aan het begin van 

het seizoen 2018/2019. Het vergroot niet alleen de betrokkenheid en het spelplezier bij het altijd boeiende 
voetbalspel. Met goede analyses kun je als speler, team en gehele club een flinke ontwikkeling doormaken. 
Voetbalvereniging Den Ham is sowieso zeer content met het gebruik van dit medium in het afgelopen seizoen. 

vakkundig - betrouwbaar - flexibel

JAAR

 Jan Binnenmars

Alco Braakman
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JO15-3

JO15-2 

JO13-1 

JO15-1 

JO13-2 

JO13-3 Presentatie 
JO13 t/m JO19 
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JO17-3 

JO17-2

JO19-2

JO17-1 

JO15-4 

JO19-1 
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De interviewer valt maar meteen met de deur 
in huis: is het nog leuk om trainer te zijn bij een 
vereniging als je weet dat het haast onmogelijk 
is om het beter te doen dan in je eerste jaar? 
Het antwoord laat niet lang op zich wachten. 
Jurgen Kok mag dan ondertussen 57 jaar oud 
zijn en enkele grijze haren in zijn overwegend 
zwarte haardos niet meer kunnen verbergen, 
uitdagingen ziet hij nog altijd bij v.v. Den Ham.

“Ik hoef niet per se bij een club te werken 
waarbij je op voorhand weet dat die in de 
top 3 eindigt. Het gaat mij erom dat ik kan 
werken in een goede voetbalomgeving. Dan 
bedoel ik: goede velden, goed materiaal. Dat, 
in combinatie met een enthousiast team dat 
graag en goed wil trainen, maakt of ik ergens 
met plezier aan de slag kan of niet. En ja, dan 
maak ik het liefst de sprong van plek drie op de 
ranglijst naar plek één. Maar van plek twaalf 
stijgen naar plek tien is ook goed.”

Historisch seizoen
Weinig voetbalminnende Hammenaren zullen 
dat eerste seizoen onder Kok vergeten. Tot op 
de allerlaatste speeldag voetbalde de ploeg 
om het kampioenschap. In de nacompetitie 
om promotie naar de eerste klasse werd 
vervolgens Vroomshoopse Boys pootje gelicht. 
Pas in de finale ging het mis: Go-Ahead 
Kampen was na verlenging met 3-2 te sterk. 

Maar die tijden zijn geweest, zegt Kok. “Die 
prestatie van toen is vast nog wel een keer te 
evenaren, maar het is niet de standaard bij v.v. 
Den Ham. Daar moet je eerlijk in zijn. Dat jaar 

zat, op twee wedstrijden achter elkaar 
tegen IJVV en Enter Vooruit na, alles mee. 
Het is dat Enter Vooruit op een gegeven 
moment elke wedstrijd won, anders waren 
we nog kampioen geworden ook. Ik had 
het team toen om Louis Vijfhuizen gebouwd. 
Vorig seizoen kregen we negen goals meer 
tegen en scoorden we 35 doelpunten minder 
dan een jaargang eerder. Louis was voor 
een groot deel van die 35 doelpunten in 
het jaar ervoor verantwoordelijk.”

Jonge gasten
Het resultaat is bekend: v.v. Den Ham streed 
een jaar lang tegen degradatie. Deze jaargang 
begint Kok met een brede en jonge selectie. 
Zonder de naar DOS Kampen vertrokken 
Michel Kamphuis, maar met veel jonge spelers 
die vanuit het tweede zijn overgekomen. “Ik 
ben heel benieuwd wat ik van mijn spelers kan 
verwachten. Of ze kunnen uitvoeren wat ik van 
ze verlang. Ik weet het niet. Kijk, van Tommie 
Dam weet ik wat die kan. Maar heel veel 
andere spelers zijn jong en onvoorspelbaar. 
Wat zit er bij hen in het vat? En komt het 
eruit bij die gasten? Dat is de vraag.”

In de voorbereiding heeft Kok geschaafd 
aan een nieuwe speelwijze. “We gaan met 
vier man achterin spelen. Incidenteel kunnen 
dat er vijf zijn. En verder spelen we met één 
diepe spits en kies ik voor controle op het 
middenveld. We zijn Michel kwijt. Die ging 
voorop in de strijd en zette anderen op hun 
plek. Nu moeten andere spelers opstaan. 
Voor sommigen wordt dat hoog tijd. En waar 

dat dan toe moet leiden? De top 6 halen is dit 
seizoen niet reëel. We moeten zo snel mogelijk 
dertig punten halen en proberen bovenin 
het rechterrijtje te eindigen.”

Voetbalhuwelijk
Geef Kok de kans en hij praat uren over 
voetbal. Wat dan ook niet helpt om hem 
af te remmen, is een vrouw die zelf net zo 
gek is van het spelletje. Samen met Mary 
Kok-Willemsen runt Kok de Holland Football 
University, een voetbalmanagementbureau. 
“Zij is de directeur, ik het hoofd technische 
zaken. Dus ja, op mijn werk kom ik mijn vrouw 
ook tegen. Heerlijk hoor. We zitten gelukkig 
niet vijf avonden per week op de bank. Maar 
als ik dan toch eens vrij heb, kan ik me best 
vermaken met iets anders dan voetbal. Ik lees 
graag. Romans van Spaanse schrijvers. En 
dan het liefst romans die zich ook afspelen 
in Spanje, Zuid-Spanje. Daar heb ik iets 
mee. Zo ben ik ook gek van La Liga.”

Het heeft pakweg twee minuten geduurd, 
of het gaat alweer over voetbal. La Liga is 
tenslotte de naam van de Spaanse competitie. 
“Man, hoe die Diego Simeone van Atletico 
Madrid zijn elftallen bouwt… Daar heb ik 
bewondering voor, hoor! Hij heeft dit seizoen 
bijna een compleet nieuwe ploeg moeten 
bouwen. Maar binnen een poep en een scheet 
staat het team. Net als Simeone houd ik van 
mijn spelers. Ik geef veel om die jongens. Ze 
zijn een onderdeel van mijn leven.” Nee, Kok 
is nog niet uitgekeken op v.v. Den Ham.

Voor winnaarstype Jurgen Kok was afgelopen jaargang geen pretje. 
Den Ham 1 speelde zich onder zijn leiding ternauwernood veilig. Zijn eerste 
seizoen was daarentegen een aaneenschakeling van successen, met bijna 
een promotie naar de eerste klasse als gevolg. Maar Kok waarschuwt: “De top 6 halen is dit seizoen niet 
reëel. We moeten zo snel mogelijk dertig punten halen en proberen bovenin het rechterrijtje te eindigen.”

Jurgen Kok: 
de top 6 halen 
is dit seizoen 
niet reëel 

“Andere 
jongens moeten 
opstaan en dat 

wordt hoog tijd”

stijlgenoten.nl

Grotestraat 46 - 7683 BC Den Ham ov - T (0546) 671433
www.wemekampschildersbedrijf.nl

NG, WEBWINKEL, PIP, VERF, GLASZETTEN, HOUTROTREPARATIE, BINNEN- EN BU
WERK, RESTAURATIE, BEHANG, WEBWINKEL, PIP, VERF, GLASZETTEN, HOUTROT

NNEN- EN BUITENSCHILDERWERK, RESTAURATIE, BEHANG, WEBWINKEL, PIP, VE
TTEN, HOUTROTREPARATIE, BINNEN- EN BUITENSCHILDERWERK, RESTAURATIE
EBWINKEL, PIP, VERF, GLASZETTEN, HOUTROTREPARATIE, BINNEN- EN BUITENS

De schilders van nu!

sinds 1918
Ommerweg 51, 7683 AW Den Ham   (0546) 67 12 08

scoort!
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A-Selectie 
v.v. Den Ham seizoen 2019-2020

Achter v.l.n.r.: Daan Timmerman, Dewy Drost, Luuk Kuiper, Michiel Schurink, Joost Veurink, Rane Kootstra, Tom Hallink, 
Thim Boers. Midden v.l.n.r.: Henk Veurink (teammanager), Tommie Dam, Jorn Veldhuis, Julian Nijland, Tom Binnenmars, 
Jeffrey Ekkel, Simon Kuiper, Leon Harmsen, David Melenboer, Marc Soepenberg, Wim Lindenhovius (materiaalman). Voor
 v.l.n.r.: Peter Noordegraaf (assistent-scheidsrechter), Roy Zorgdrager, Kevin Ruiterkamp, Melvin Hallink (assistent-trainer), 
Jurgen Kok (hoofdtrainer), Bram Vuurboom (keeperstrainer), Randall van Haarst, Thomas Remmink, Gaby Veneberg (verzorgster).

Jelmer Bolks en Loes Ottens (hersteltrainster) ontbreken op de foto.
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Julian Nijland (19)
Positie: Aanvaller
Vorig seizoen: Den Ham 
JO19-1/Den Ham 1

Tom Binnenmars (22)
Positie: Keeper
Vorig seizoen: Den Ham 2

Leon Harmsen (21)
Positie: Middenvelder
Vorig seizoen: Den Ham 2/ 
Den Ham 1

Peter Noordegraaf (25)
Functie: Assistent-scheidsrechter
Vorig seizoen: Speler  
Den Ham 2

Dewy Drost (25)
Positie: Middenvelder/aanvaller
Vorig seizoen: Den Ham 2

Luuk Kuiper (18)
Positie: Middenvelder/aanvaller
Vorig seizoen: Den Ham 
JO19-1/Den Ham 1

David Melenboer (21)
Positie: Verdediger/middenvelder
Vorig seizoen: Den Ham 2

Jorn Veldhuis (17)
Positie: Middenvelder
Vorig seizoen: Den Ham 
JO19-1

Gaby Veneberg (18)
Functie: Verzorgster
Vorig seizoen: Speelster 
Vrouwen 1

Nieuwe gezichten  
bij Den Ham 1 2019-2020

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.
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Luuk: Sensationele carrière
‘Wat goed is komt snel’, dit gezegde gaat zeker op voor de net 

achttienjarige Luuk Kuiper. Twee jaar geleden stond hij nog onder 

de lat en nu is hij als voetballer al niet meer weg te denken uit de 

basisformatie van Jurgen Kok. Luuk over zijn bijzondere carrièremove: 

“Ik ben één jaar keeper geweest in JO17-1. Het jaar erop ben 

ik meteen weer gaan voetballen. Voor velen leek dit geen goede 

beslissing, maar ik denk uiteindelijk dat ik de juiste keuze heb 

gemaakt. Mijn doel was natuurlijk het eerste elftal bereiken. Die kans 

kwam al op zaterdag 21 april 2018, ik ging mee in de bus naar 

IJsselmuiden. In de wedstrijd tegen IJVV maakte ik mijn debuut 

op zestienjarige leeftijd. Begin 2019 ben ik definitief aan de selectie 

van het eerste toegevoegd.” Als aanvallende middenvelder is jongeling 

Kuiper helemaal in zijn element. Zijn snelheid en sprongkracht 

vallen meteen op. De Hammer ‘kangoeroe’ is in de lucht ijzersterk. 

De ambities voor het nieuwe seizoen zijn voor de leergierige Luuk 

helder: “Dit jaar moeten we weer bovenin mee gaan draaien en in 

ieder geval gaan voor de nacompetitie voor promotie. De kracht 

van dit elftal is dat we een echt team zijn.”

De voetballer Leon Harmsen is toch zeker een typisch voorbeeld van 

een onopvallende voetballer. Hij is heel rustig, voert prima zijn taken uit 

en scoort wekelijks een voldoende. Altijd onopvallend dus? Dat zouden 

we denken, ware het niet dat hij tijdens een schoolvoetbaltoernooi 

wel opvalt. Opvallend is verder dat deze begaafde technicus op dat 

moment geen lid van een voetbalvereniging is. Den Ham legt hem 

meteen vast. De Hammer jeugdopleiding doorloopt hij met wisselend 

succes, waarbij zijn specifieke kwaliteiten niet uit het oog worden 

verloren. Bij de overstap naar de senioren haalt Gert Nijmeijer hem 

bij het tweede elftal en vanaf dat moment gaat zijn ontwikkeling 

razendsnel. Ruim een jaar later (eind 2018) maakt hij deel uit van het 

keurkorps van Kok. De lichtvoetige middenvelder is zeer gedreven: 

“Ik werk keihard, doe thuis veel aan mijn fysieke gesteldheid en wil 

mezelf vooral blijven ontwikkelen.” De stille kracht Leon kijkt hoopvol 

uit naar de competitie: “Ik verwacht zeker dat we het dit voetbaljaar 

beter doen, als we er maar hard voor blijven werken. We hebben 

veel voor elkaar over en de juiste mentaliteit om in elke wedstrijd 

een goed resultaat te kunnen behalen.” 

Leon: Stille kracht

De 21-jarige Joost Veurink begint aan zijn derde 

seizoen in Den Ham 1. Het is geen grote verrassing 

dat hij inmiddels al 50 competitiewedstrijden 

in de hoofdmacht heeft gespeeld. Tijdens zijn 

pupillenperiode valt Joost op met zijn magistrale 

balbeheersing, gouden linkerbeen, voortreffelijk 

inzicht en geweldig schot. Gelukkig bezit hij deze 

eigenschappen nog steeds en is hij een absolute 

meerwaarde voor het team. Hij kan op meerdere 

posities uit de voeten, maar Veurink speelt het liefst 

als linkeraanvallende middenvelder. Het mooiste 

voetbalmoment van hem is zonder twijfel de 

overwinning in de halve finale van de nacompetitie 

op aartsrivaal Vroomshoopse Boys in het seizoen 

17/18. “Veel publiek, prachtige sfeeracties en 

toeslaan op vreemde bodem in de verlenging. Dit 

vergeet ik nooit weer”, is de enthousiaste reactie van 

Veurink. Zijn ambities schuift Joost niet onder stoelen 

of banken: “Ik wil mijzelf door blijven ontwikkelen 

en ben benieuwd waar mijn plafond ligt.” Zijn 

prognose voor dit voetbaljaar is ook helder: “Een 

topvijfnotering en een periodetitel. We hebben een 

jong, getalenteerd en hecht team. We gaan ervoor.” 

Joost: BalvirtuoosVier spelers van Den Ham 1
Rane: Stoer en trots
Rane Kootstra begint aan zijn zevende seizoen bij 

het vlaggenschip. De stoere en trotse voetballer 

kan als achterhoedespeler op meerdere posities 

uit de voeten. “Mijn favoriete positie is centraal 

achterin, maar ook als rechtsback voel ik mij 

prima.” Natuurlijk kennen we Kootstra als 

opkomende verdediger, waarbij hij tientallen 

meters kan opstomen en menig tegenstander 

verrast. Als jeugdspeler opereerde hij enkele 

seizoenen als razendsnelle rechtsbuiten en 

dit is de basis van zijn befaamde rushes. 

Sterke punten van hem zijn: goed overzicht en 

winnaarsmentaliteit. Bij spelhervattingen zien we 

Rane geregeld als het geheime (scorende) wapen 

binnen de zestien opduiken. Voor dit seizoen heeft 

hij een voorzichtige prognose geformuleerd: “We 

hebben een vrij jonge ploeg en de competitie is 

denk ik nog een stukje sterker geworden met 

ploegen als Enter Vooruit en PH Almelo. Ik hoop 

daarom ook dat we ons sneller veilig zullen 

spelen dan vorig jaar en rond de middenmoot 

mee kunnen spelen. Met jeugdig elan, individuele 

kwaliteiten en fysiek sterke spelers kunnen we 

ons zeker meten met onze tegenstanders.” Het 

gevoel bij de Rohorst is goed bij sfeermaker Rane. 

“Ik speel met veel plezier in het eerste elftal en ik 

ben trots op alle vrijwilligers en supporters die veel 

voor ons team en de vereniging betekenen.”
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De twaalfde man 
geeft extra power 

Bij iedere wedstrijd van het eerste staat hij langs de lijn, de rug iets gebogen 

en een mooie slag in zijn rockachtige kuif. Gerrit Jan Venebrugge is een 

echte supporter die de zaterdagmiddag van begin september tot eind 

mei als mooiste middag van de week benoemt. ‘Gait Jan van de Bakker’ 

ging op tienjarige leeftijd naar het eerste kijken. Twee jaar later meldde 

hij zich aan als lid en begon te voetballen. Waarna hij tot zijn 26e in het 

tweede en derde elftal speelde. Lange tijd kwam hij nauwelijks op het 

sportpark, want de werkzaamheden in de bakkerij lieten het niet toe. 

Maar vanaf 1992, na de beslissingswedstrijd tegen WZC in Ommen 

kreeg hij de smaak te pakken. “Den Ham is een fijne club met een 

sterke sociale binding in alle geledingen. Dit gaat wel een beetje ten koste 

van de mentaliteit. Het mag best wat fanatieker, in de jeugdopleiding moet 

hier voldoende aandacht aan worden geschonken”, stelt Gerrit Jan. Als 

trouwe supporter gaat hij vaak met Henk Marsman en Aalt Palland naar 

het voetbalveld. Als Den Ham 1 verliest voelt hij zich knap beroerd alhoewel 

het de laatste tijd wel beter wordt. Het mooiste moment voor de echte 

supporter van de Slingerweg is de beslissingswedstrijd vorig jaar tegen 

Go-Ahead Kampen, waarin Den Ham zelfs enige tijd de betere partij was. 

Gerrit Jan Venebrugge

Een echte voetballiefhebber, die Jan Ekkel. Hij speelde vroeger bij 

MVV ’69 uit het naburige Marle. Jan kwam met de v.v. Den Ham in 

aanraking toen de kinderen bij de voetbal gingen. Hij werd al gauw tot 

leider gebombardeerd en deed dat met heel veel plezier. Het team dat 

hij onder zijn hoede had met zoon en keeper Jeffrey, was een zeer 

goede lichting. Het merendeel speelt nu bij de hoofdmacht zo ook 

Jeffrey en daar is Jan machtig trots op. Samen met Linda gaat hij op 

de zaterdagmiddag naar de voetbal. Op het sportpark vindt een 

tijdelijke ‘echtscheiding’ plaats. Linda neemt plaats op de tribune en 

Jan gaat bij zijn kornuiten op de ‘bult’ staan. Het seizoen 17/18 van het 

eerste team was grandioos en de uitwedstrijd tegen de ‘Kanaals’n’ was 

de grote kers op de taart. Geweldig. Den Ham is voor Jan een prachtige 

vereniging die de zaakjes goed voor elkaar heeft. De sfeer is geweldig 

en de gemoedelijkheid straalt eraf. Het is er altijd feest ook al gaat 

het wat minder en dat vindt Jan zo bijzonder. 

Jan Ekkel

Marianne Rang 
Ze is de moeder van aanvoerder Tommie, ze is de vrouw van onze wedstrijdfotograaf 

Herman en ze is de trotse oma van haar drie voetballende kleinzoons. Maar 

Marianne Rang is vooral een grote liefhebber van het spelletje. Vanaf het moment 

dat Tommie op vijfjarige leeftijd begon te voetballen is het bij haar beginnen te 

kriebelen. Als eerste wil Marianne kwijt dat Den Ham een zeer stabiele vereniging is 

met weinig trammelant. “Het mooie is dat iedereen zich heel erg betrokken voelt bij 

deze club. Allemaal willen ze de schouders eronder zetten.” Hoewel ze niet echt een 

slogan heeft wil ze wel bekennen dat het voetballen haar veel plezier brengt. Het is 

het wekelijkse uitje waarbij ze samen met Herman zowel bij thuis- als uitwedstrijden 

aanwezig is. Het is niet alleen het voetballen maar ook de gezelligheid voor en na 

de wedstrijden waarbij het sociale aspect een belangrijke rol speelt. De bustochten 

naar de uitwedstrijden zijn voor Marianne echt een meerwaarde. Iedereen heeft een 

vaste plek en menigmaal heeft zij voor de sponsoring van de hapjes in de spelers- 

en supportersbus gezorgd. Het mooiste moment van de afgelopen jaren was voor 

Marianne de terugkomst van de spelersbus na de verloren promotiewedstrijd tegen 

Go-Ahead Kampen. “Wat er toen aan gevoelens van ‘blijdschap’, maar vooral 

emoties bij de supporters loskwam vond ik zeer indrukwekkend”, vertelt ze. 

“Het was wel na een verloren wedstrijd, echt heel bijzonder.”

Henk Jansen
Als je het hebt over één van de trouwste supporters, 

dan heb je het over Henk Jansen. Hij is zelfs ruim 

60 jaar lid, jawel. In de beginjaren had je alleen 

het eerste en tweede team en het A-elftal. Alle 

zaterdagen was Henk op de voetbal te vinden. 

Onder auspiciën van de ‘zaterdagvoorzitter’ Jan 

van Broons werden de netten opgehangen en de 

mollen weggejaagd. Je had toen één veld. Rond 

de klok van 12.00 uur ging je naar huis en om 13.30 

uur stond je er weer. Een paar jaar later kwamen 

ook de uitwedstrijden en Henk ging voor de eerste 

keer mee in de bus naar Sportclub Glanerbrug. 

Van voorbereidingen was nauwelijks sprake. 

Prachtig. Henk is nog steeds lid en voetbal is echt 

zijn dingetje. Samen met zijn broer Gerrit, Albert 

Dubbink en Leo Soepenberg een verplicht nummer 

op de zaterdagmiddag ‘op noar de Rohorst’. 

Slecht ‘te passe’ bij verlies en bij onterecht verlies 

‘onmeunig’ ziek. De mooiste jaren waren met trainer 

Sepp. De Kolkmannegies, de van Dijkies, Broekate, 

Hemmink, Braakman noem ze maar op. Wat ‘n 

tijd. Voetbalvereniging Den Ham een geweldige 

vereniging. “Eens een blauwwit hart altijd 

een blauwwit hart.”
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Competitie- 
programma
Den Ham 1
seizoen 2019-2020

21 september 14:30 ASC ‘62 - Den Ham
28 september 14:30 Den Ham - Hulzense Boys
05 oktober 15:00 ZAC - Den Ham
12 oktober 14:30 Be Quick ’28 - Den Ham
19 oktober 14:30 Den Ham - Enter Vooruit
26 oktober 14:30 Sparta E. - Den Ham
02 november 14:30 Den Ham - OWIOS
09 november 14:30 Den Ham - Vroomshoopse Boys

23 november 14:30 IJVV - Den Ham
30 november 14:30 Den Ham - Quick ‘20
07 december 14:30 VSCO ‘61 - Den Ham
14 december 14:30 Den Ham - WVF
25 januari 15:00 PH - Den Ham 
01 februari 14:30 Den Ham - Sparta E.
08 februari 14:30 Den Ham - Be Quick ’28
15 februari 14:30 Vroomshoopse Boys - Den Ham
07 maart  14:30 Den Ham - ZAC

14 maart  14:30 Enter Vooruit - Den Ham
21 maart  14:30 OWIOS - Den Ham
28 maart  14:30 Den Ham - IJVV
04 april  15:00 WVF - Den Ham
18 april  14:30 Den Ham - VSCO ‘61
25 april  14:30 Hulzense Boys - Den Ham
09 mei  14:30 Den Ham - PH
16 mei  15:00 Quick ‘20 - Den Ham
23 mei  14:30 Den Ham - ASC ‘62

Heerlijke  
krachtmeting
De competitie in het afgelopen seizoen werd voor diverse 
teams pas op de laatste speeldag en in de ultieme slotfase 
beslist. De nieuwe competitie lijkt op voorhand wederom 
vol te zitten van spanning, gelijkwaardigheid en wedstrijden 
die niet schriftelijk kunnen worden afgedaan. Kampioen 
worden, periode pakken en in het ‘linkerrijtje’ eindigen is de 
doelstelling van menig club. Sparta E. is misschien wel de 
topfavoriet. WVF, Hulzense Boys en Vroomshoopse Boys 
zullen minimaal het eindresultaat van 18/19 willen herhalen. 
IJVV en Be Quick’28 gaan ook voor niets minder dan een top 
zeven-plek. ASC ’62 en Den Ham willen niet opnieuw continu 
rondom de ‘degradatiestreep’ bivakkeren, maar zullen hierbij 
wel uit een ander vaatje moeten tappen. De nieuwkomers 
hebben zin in de nieuwe uitdaging. Enter Vooruit en PH gaan 
hun visitekaartje waarschijnlijk heel snel afgeven, Quik ’20 
en ZAC hebben ervaring in de tweede klasse en zijn het jojoën 
beu en de Veluwse ploegen OWIOS en VSCO ’61 willen in 
hun nieuwe omgeving gewoon lekker omhoogkijken. Alle 
ingrediënten zijn aanwezig voor een mooi seizoen in 
de tweede klasse H.

Selectie Den Ham 1 Seizoen 2019-2020

Tom Binnenmars 0 
Thim Boers 27 
Jelmer Bolks 78 
Tommie Dam 341 
Dewy Drost 59 
Jeffrey Ekkel 76 

Randall van Haarst  24 
Tom Hallink 100 
Leon Harmsen 14 
Rane Kootstra 158 
Luuk Kuiper 15 
Simon Kuiper  0 

David Melenboer 0
Julian Nijland 6
Thomas Remmink 71
Kevin Ruiterkamp 124 
Michiel Schurink 77
Marc Soepenberg 15 

Daan Timmerman 18
Jorn Veldhuis 1
Joost Veurink 50 
Roy Zorgdrager 115

Aantal competitiewedstrijden

Dorpsstraat 14 Den Ham   
Tel. (0546) 67 14 44   
www.vantende.nl

> TB Heftruckservice 
> Automotive 
> Industrietechniek 
> Telecom 
> Bedrijfskleding
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Binnen de lijnen blijven

Vertrouwens-
contactpersonen
Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je 

terecht met vragen die je niet makkelijk stelt 

of waarvan je bang bent dat er niet serieus 

op gereageerd gaat worden. Wij luisteren 

naar jouw verhaal en helpen je zoeken naar 

mogelijkheden om de situatie op te lossen. 

Denk niet dat jouw situatie niet ‘ernstig’ genoeg 

is, want alles wat jij ervaart als ongewenst is 

een situatie om te bespreken. Samen dragen 

we bij aan een voetbalvereniging waar iedereen 

zich veilig en thuis kan voelen en met plezier 

met voetbal bezig kan zijn.

Waar kun je ons vinden? Kijk op:  

vvdenham.nl/onze-club/clubinformatie/

vertrouwenspersoon

De financiële commissie van de voetbalvereniging is een van de jongste 

commissies, echter wel een heel belangrijke en ze herbergt veel 

financiële kennis en de nodige administratieve ervaring. Ze heeft als 

doel de inkomsten en uitgaven in goede banen te leiden. De commissie 

beschikt over voldoende mankracht en zo maken vele handen licht werk. 

De administratie van de voetbalvereniging en stichting is omvangrijk 

en complex, maar de ‘FC’ runt het een en ander op een verantwoorde 

en efficiënte manier. Haar uitgangspunt is: “Met een financieel gezonde 

vereniging kun je jarenlang vooruit. Inkomsten en uitgaven moeten 

daarom continu in balans blijven.”

Financiële Commissie

Scheidsrechters-
commissie 
De scheidsrechterscommissie roostert 

scheidsrechters in, begeleidt ze en leidt 

nieuwe personen op. Scheidsrechters 

zijn in het voetbal heel belangrijk, want 

zonder hen is er geen bal aan. Daarom 

is het van wezenlijk belang om zuinig met 

scheidsrechters om te gaan. Overal zien 

we een chronisch tekort aan arbiters. 

De voetbalvereniging heeft alle beschikbare 

fluitisten keihard nodig. Het is niet alleen 

voor beker- en competitiewedstrijden 

waarbij ze ingezet worden. Per seizoen zijn 

er talloze oefenpotjes, selectiewedstrijden 

en toernooien die schreeuwen om een 

onafhankelijke wedstrijdleider. De commissie 

ziet het liefst vandaag nog dan morgen dat 

zich nieuwelingen aanmelden, die het grote 

avontuur willen aangaan.  

De nieuwsgierige mannen van de PR verzorgen de interne en externe 

communicatie. Het bijhouden van de website, berichten verspreiden 

via twitter/facebook en nieuwsberichten opstellen voor de media zijn 

de werkzaamheden. De verrichtingen van het vlaggenschip worden op de 

voet gevolgd en zijn via de Hammer verslaggever op de lokale omroep 

te volgen. Een helder informatiedocument blijft het voetbalkrantje, waarin 

het wedstrijdprogramma, veld- en kleedkamerindeling, aanstelling 

scheidsrechters en vervoerschema’s jeugd zijn opgenomen. Elk seizoen 

lanceert zij de presentatiegids. De jaarlijkse blikvanger is een prachtig 

visitekaartje van de club. De commissie heeft als motto: “Positieve 

uitstraling van v.v. Den Ham.”

PR-Commissie

v.l.n.r.: Marthijn Binnenmars, Jordy Ekkel, Jeroen Bosch, Jeffrey Ekkel en Wilco Meijerink

v.l.n.r.: Martin Rolsma, Alfred Musters en Juul Arrindell

Achter v.l.n.r.: Marcel Kleinnijenhuis en Koos Hallink
Voor v.l.n.r.: Jan Willem Kuiper, Jan Bosch en Michel Klomp 

v.l.n.r.: Peter Poortinga, Christiaan Remmelink en Toby Drost
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SIMON  KUIPER
T W E E W I E L E R S

SIMON  KUIPER
T W E E W I E L E R S

Verkoop/showroom:
Grotestraat 14a
Den Ham

Reparatie/onderhoud:
Ommerweg 51A
Den Ham

06 - 34 37 76 70
info@simonkuiper.nl
www.simonkuipertweewielers.nl

Like ons op Facebook!

Overleg voorzitters
“We komen als voorzitters zo’n drie keer per jaar bij elkaar”, vertelt Arjan Goosselink, voorzitter van 
DETO. “Maar we hebben ook regelmatig contact in onze app-groep. In de meeste gevallen gaat het om 
kennisuitwisseling. Hoe gaan jullie om met vergoedingen? Of over actuele zaken die vanuit de KNVB komen, 
zoals nieuwe spelregels. Maar ook een thema als ‘kunstgras’ staat wel eens op de agenda. En we spreken 
bijvoorbeeld af wie er namens de zes clubs spreekt tijdens jubileum- en kampioensrecepties.” Volgens de 
voorman van DETO komen de mannen elkaar ook regelmatig tegen in het Sportplatform Twenterand. “Dat 
is het officiële orgaan, waarin veel meer sportverenigingen zitten, dat de gemeente als klankbord benut.”

Twenterand Cup
Algemeen jeugdcoördinator van DOS’37, Martin Vos, is ook enthousiast over de samenwerking. “Samen 
met collega’s van Den Ham, de Boys, Sportlust, Voorwaarts en DETO organiseren we de Twenterand Cup. 
Elk jaar is een andere vereniging verantwoordelijk.” Op een woensdagavond, nadat de competities afgelopen 
zijn, komen de selectie-elftallen van de A, B, C, D, E en F-jeugd bij elkaar voor de strijd om de titel. “De 
deelnemers vinden het gaaf om de beste van Twenterand te kunnen worden èn om tegen klasgenoten 
te spelen die bij een andere vereniging zitten. Dat zorgt voor extra strijd en verbinding.”

Winterstop in de zaal
Tijdens de winterstop organiseren vertegenwoordigers van de Boys, Sportlust en Den Ham onderlinge 
zaalvoetbaltoernooitjes in de sporthal van Het Punt in Vroomshoop. “Met name de jongere jeugdelftallen doen 
hieraan mee. Lekker fanatiek korte potjes voetballen in de zaal vinden ze erg gaaf. Het lijkt wel of de ambiance 
van de zaal ze extra fanatiek maakt”, vertelt jeugdvoorzitter Wilson Spoor van Sportlust. “De toernooien zijn 
een welkome onderbreking van de winterstop.” 

DETO, DOS ’37, Sportlust Vr., Voorwaarts V., Vroomshoopse Boys en v.v. Den Ham. Zes voetbalclubs 
in de gemeente Twenterand, met hun eigen identiteit, specifieke dorpscultuur en een gezonde 
onderlinge rivaliteit. Op velerlei gebieden zeker een (h)echte eenheid. Het gezamenlijk optrekken 
leidt tot vruchtbare resultaten. Samenwerken is hier duidelijk elkaar versterken.

De zes voetbalverenigingen in de gemeente Twenterand hebben ‘samenwerking’ 
hoog in het vaandel staan. Op bestuurlijk niveau, maar ook als het gaat om het 
organiseren van toernooien, het spelen van onderlinge selectiewedstrijden en 
de jaarlijkse strijd om de prestigieuze Twenterand Cup. De vrijwilligers binnen 
de clubs weten elkaar goed te vinden. 

Vruchtbare  
regionale  
samenwerking

A
rjan Goosselink: “W

e appen elkaar regelm
atig”

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
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Starselect Alfabet:
“We hebben een speciale band”
Voorstopper van HHC? Nee dat is echt te veel eer voor geboren Hardenberger 

Gerrit Slotman. “Eigenlijk heb ik nooit een bal aangeraakt.” Toch heeft de eigenaar 

van Alfabet reclame wel een speciale band met v.v. Den Ham. “Mijn zoon Jorrit 

heeft er altijd gevoetbald. En zelfs in het eerste gezeten. Toen zag ik hoeveel plezier 

hij had en z’n maten. En hoe belangrijk zo’n vereniging is voor het dorp. Ik heb ook 

veel geleerd van de teamgeest die in elftallen zo belangrijk is. Dat geldt ook voor 

ons team van Alfabet. Dat heeft me in ieder geval aangespoord om sponsor te 

worden.” Het bedrijf van Slotman helpt ook andere Hammer bedrijven om 

zichtbaar te zijn. “De borden die je rondom het veld ziet, worden hier gemaakt.” 

Shirtsponsor Bull:
“Een Bull gezelligheid in de derde helft”
“Ehm…”, klinkt het als Remco Dubbink van Bull wordt gevraagd welke teams hij 

zoal sponsort. “Ah hier liggen de foto’s. Dit jaar JO10-1 en JO10-2. Ik zou willen dat 

ik zelf zo goed zou kunnen voetballen. Maar in het verleden is gebleken dat ik geen 

talent heb. Na een paar jaar actief lidmaatschap heb ik het opgegeven. De trainers 

stuurden me nog net niet naar huis. We zijn zaterdags altijd open, dus ik sta maar 

een paar keer per jaar langs de lijn. En natuurlijk in de kantine, want de derde helft 

spreekt me het meeste aan.” Als hem wordt gevraagd naar de verbinding tussen 

voetbal en Bull bouwmaterialen zegt Remco gevat: “Met Bull schiet je altijd raak.” 

Bordsponsor Paper Fuel:
“Ik wil kinderen laten sporten”
Haar tiende boek ligt al in de winkels en het elfde is onderweg. Karin Luttenberg 

van Paper Fuel is inmiddels een bekende Nederlander. Duizenden mensen helpt ze 

op weg met handlettering. Ze maakt de mooiste creaties met de hand. “Bij voetbal 

gaat het om het betere voetenwerk. Ik ben bezig met handwerk. Wat dat betreft is 

het een ambacht.” En: oefening baart kunst. “Daar ligt ook een link met voetbal”, 

lacht Karin, die ruiterlijk toegeeft dat ze niets heeft met de sport. “De wedstrijden 

van onze Nederlandse dames en heren kijk ik wel. Maar eerlijk gezegd ben ik 

enorm van het tennissen. Waarom dan toch een bord heb bij v.v. Den Ham? “Ik 

vind het belangrijk dat kinderen gaan sporten. En daarom wil ik sportverenigingen 

ondersteunen.” 

HOC-lid Bonte:
“Ik ben een manusje van alles”
Of het nu in zijn bedrijf is, of als bestuurslid van het Hammer Ondernemers 

Collectief: Aljo Bonte is een manusje van alles. Met Bonte Tegels en Sanitair 

helpt hij de klanten met advies in de showroom aan de Vriezendijk. Maar hij komt 

ook zelf bij hen thuis voor slopen, metselen, timmeren, tegelen en monteren. 

“En bij het HOC doe ik ook allerlei hand-en-spandiensten. Het mooie vind ik dat 

we als ondernemers samen de voetbal, maar ook andere doelen in Den Ham 

ondersteunen.” Bonte was vorig seizoen een fanatieke supporter. “Ik ging naar 

bijna elke uit- en thuiswedstrijd kijken. Afgelopen seizoen was ik er bijna alle 

thuiswedstrijden. Het is gewoon een machtig gezellige club. Op zaterdag in 

de kantine, maar ook als we met de HOC-leden bij elkaar zijn.”

Sponsoren zijn 
onmisbaar

Fotografie: 
Lizet Beek

Arjan Jaspers (sponsorcommissie) 
en Dennis Bosch (voorzitter) 

“Alweer 
een nieuwe 
sponsor!”
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Voetbal verbroedert, als het allemaal mooi verloopt. Relaties en 
verhoudingen kunnen ook een flinke deuk oplopen als ons hoofd 
op hol slaat. We willen vaak ten koste van alles de wedstrijd winnen.

Helaas gaat dit maar al te vaak gepaard met heel vreemd gedrag. Respectloos handelen voert 
dan ineens de boventoon en de aloude bekende normen en waarden gooien we dan maar meteen 
overboord. Bijna wekelijks lees je in de media dat wedstrijden zijn gestaakt of compleet uit de hand 
zijn gelopen. Heel erg jammer, want het is maar een spelletje. Helaas zijn we maar al te vaak onaardig. 
Doe effe normaal zouden we dan opvoedkundig willen zeggen of anno 2019: #DOESLIEF.

De man/vrouw in het zwart heeft het vaak zwaar te verduren. 100% van de scheidsrechters wordt 
uitgescholden. Voetballers, trainers, leiders, grensrechters, ouders, toeschouwers en…, menigeen 
maakt zich helaas schuldig aan dit respectloos gedrag. Schelden, tieren en vloeken is blijkbaar snel 
aangeleerd en zal wel opluchten. Heb je dit gedrag thuis ook of op het werk? Lekker sfeertje zeker. 
Het ligt blijkbaar altijd aan die ander. Misschien is het verstandig om eens goed in de spiegel te 
kijken en jezelf ook nog eens terug te luisteren. Probeer te relativeren: Het is maar een spelletje. 

Als zelfs jeugdwedstrijden gestaakt moeten worden om het gedrag van supporters dan zijn wij toch wel 
heel diepgezonken. Vaak zijn we trots op het voetbalgebeuren, maar als je in het nieuws komt vanwege 
wangedrag en uiteindelijk staking van een kampioenswedstrijd, dan mogen we ons wel eens afvragen 
of het jeugdvoetbal zo een gouden Toekomst tegemoet gaat. Ook hier mogen we de mensen 
herinneren aan ons relativerend onderwerp: Het is maar een spelletje. #DOESLIEF

Na de training of wedstrijd graag FAIR PLAY spelen. In de kleedkamer geldt zeker: #DOESLIEF. 
Waarom halen sommige mensen toch telkens het allerslechtste in henzelf naar boven? Laat je 
humeur niet telkens vergallen door een in jouw ogen verkeerde beslissing of teleurstellend resultaat. 
Er zijn ergere dingen moet je maar denken. Kun je iets niet verkroppen, begin dan niet meteen te 
schelden, slaan of schoppen. Ergert u niet, verwondert u slechts. Voorkom in elk geval een gestaakte 
wedstrijd of een relletje en geniet telkens weer van het wonderschone spelletje. Dan kun je pas 
echt zeggen voetbal verbroedert. 

#DOESLIEF
Het is maar 
een spelletje

D
an pas kun je zeggen voetbal verbroedert

www.schippertechniek.nl

Het haantje van Erve Schipper,
het beest van Den Ham...

Alle ballen op Kevin, hij is er 
als de kippen bij!

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

Nijverdal
Meijboomstraat 1a
Nijverdal
0548 - 61 29 43

Wierden 
Nijverdalsestraat 27a 
Wierden
0546-62 55 04



58 | presentatiegids presentatiegids | 59

Belangrijke schakels 
in het voetbalgebeuren

Clubshop
Bianca Bijlstra en Amanda van Dommelen (links op 

de foto) zijn sinds 2017 het gezicht van de clubshop. 

Deze enthousiaste ‘voetbalmoeders’ willen ervoor 

zorgen dat alle sterren er keurig en strak bij lopen in 

het blauwwitte tenue. In de shop zijn diverse ‘Hammer’ 

artikelen te verkrijgen of te bestellen en tevens staan 

hier meerdere sets reserveshirts op voorraad, als de 

tegenstander in het (blauw)wit speelt. Jaarlijks is er de 

speciale sinterklaasactie met de trainingspakken en 

de opvallende wintermutsen voorzien van het v.v. Den 

Ham-logo zijn inmiddels ook een succesvol terugkerend 

artikel. De clubshopdames: “We krijgen een enorme 

kick van de kleuren blauw en wit.” 

De Hammer supportersvereniging 

(SV) timmert ruim een halve eeuw 

aan de weg. Zij is een krachtige en 

financieel sterke basis binnen het 

voetbalgebeuren op de Rohorst. 

De SV is elk seizoen actief met het 

organiseren van diverse activiteiten. 

Bij thuiswedstrijden van Den 

Ham 1 houdt zij de verloting en 

het bekende ‘Rad van Vlees’. Bij 

(verre) uitwedstrijden regelt zij een 

supportersbus en jaarlijks wordt 

één uitmatch als ‘snertwedstrijd’ 

aangemerkt. Ze staat eveneens 

bekend om het organiseren van 

sfeeracties bij belangrijke duels, 

houdt tijdens de nieuwjaarsreceptie 

een veiling/verloting voor een 

goed doel en verricht ook diverse 

werkzaamheden op het sportpark.  

Als activiteitencommissie zijn we verantwoordelijk voor twee verschillende 

soorten activiteiten:

1. Activiteiten t.b.v. het ‘familiegevoel’, iets wat de voetbalvereniging 

toch wel uitstraalt. We organiseren o.a. : een feestavond, verrassend 

sinterklaasfeest, sfeervol midwintervoetbal, vrijwilligersavond, spetterend 

zwemfeest, buurtvoetbal en een gevarieerde familiedag.

2. Geldgenererende activiteiten t.b.v. de clubkas: een worstenactie 

die door de jeugdspelers wordt opgepakt en een lotenverkoop uitgezet 

door de oudere junioren en senioren. We zien ons als een belangrijke 

schakel binnen de vereniging die zorgt voor wat ‘reuring’ binnen de club 

én binnen het dorp. Omdat v.v. Den Ham méér is dan alleen wekelijks je 

wedstrijd spelen.

Activiteitencommissie

Supporters-
vereniging

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor de shirtsponsoring, 

leaseplan voetbalkleding, reclamebordsponsoring, de jaarlijkse 

teamfoto’s, de advertenties in de presentatiegids, (intensieve) contacten 

met de materiaalcommissie en natuurlijk het onderhoud van de goede 

contacten met de sponsoren. Onze missie is dat elke ondernemer hoe 

groot of klein de mogelijkheid moet hebben om v.v. Den Ham te kunnen 

sponsoren in welke vorm dan ook. Onze tarieven zijn daarom gevarieerd 

en aantrekkelijk. Met de inkomsten van sponsorgelden kunnen we de 

vereniging financieel ondersteunen, zodat de contributie laag blijft en 

uiteindelijk iedere speler in eenzelfde tenue kan voetballen. We zijn sterk 

in de contacten met onze (potentiële) sponsoren. We zoeken altijd een 

weg waarin zowel de sponsor als de voetbalvereniging zich kan vinden. 

Sponsorcommissie

Achter v.l.n.r.: Martin Laarman, Erwin Dubbink, Michiel Soepenberg, Richard Bosch, Rane Kootstra
Midden: Helen Zwiers Voor v.l.n.r.: Marell Kuiper, Denise Ekkel

Achter/midden v.l.n.r.: Rudy Veldkamp, Gert Bijlstra, Allard Hemmink, John Veneberg, Edwin 
Marsman, Erald Ekkelkamp, Marinus Jurjens Voor v.l.n.r.: Wilco Voort, Jeroen Ekkelkamp

v.l.n.r.: Frans Arts, Jack de Groot, Ronnie Bosch, Arjan Jaspers, Harm te Winkel, Nicolle Haverkort, Gerrit Hallink
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Topdrukte
Het was op zaterdag 1 juni 2019 een waar voetbalfeest in het brinkdorp. 

Ruim 500 energieke en supergemotiveerde voetballers/voetbalsters mochten 

aantreden in de Hammer ArenA en een veelvoud aan supporters was getuige 

van schitterende bekerfinales onder ronduit zomerse omstandigheden. Clubs uit 

de KNVB-districten Noord en Oost streden om de felbegeerde beker. Ploegen 

van de Veluwe tot aan Salland en teams van de Noordoostpolder tot aan Twente 

waren op het Hammer sportcomplex present. Ellenlange rijen met touringcars 

en auto’s deden de toegangswegen en de parkeerplaats telkens volstromen. 

De velden waren bij elke match omzoomd door vele tientallen, soms meer dan 

100, toeschouwers en in het clubhuis was het een gezellig komen en gaan van 

gasten. De sfeervolle prijsuitreiking zorgde voor een fantastische afsluiting van 

elke wedstrijd.

Geslaagd
Voor de organisatie was het een hele uitdaging om het gebeuren te regelen. 

Weken van voorbereiding gingen aan het voetbalfestijn vooraf. De velden werden 

in perfecte staat opgeleverd, de Hammer scheidsrechters waren in topconditie, 

de ‘blauwwitte‘ teammanagers, wedstrijdcoördinatoren, veldmedewerkers en 

EHBO’ers stonden de hele dag paraat. Het bestuur en het vrijwilligerskorps van 

v.v. Den Ham zijn uiteindelijk met lof geslaagd voor het KNVB-examen en kunnen 

uitermate tevreden terugkijken op de bekerfinales. Voetbalvereniging Den Ham 

heeft haar visitekaartje afgegeven en zal een eventuele volgende uitverkiezing 

weer met beide handen aangrijpen.

Zilver voor JO9-1
Het bekersprookje voor Den Ham JO9-1 eindigde uiteindelijk met een tweede 

plek, voorzien van een goud randje. De toppers van JO9-1 hadden een 

prachtig bekeravontuur en ze speelden in Hengelo, op het fraaie sportpark 

van Wilhelminaschool, de bekerfinale. In een schitterend en enerverend 

doelpuntenspektakel moesten de jonkies van Den Ham uiteindelijk genoegen 

nemen met een zilveren medaille. Met een 7-6 zege kroonde SVVN uit 

Nijverdal zich tot trotse bekerwinnaar.

totaal 18 bekers 
en 500 medailles

Bekerfinales op de Rohorst:

De absolute apotheose van het seizoen: de jaarlijkse 
bekerfinales. Voetbalvereniging Den Ham had het voorrecht 
om aan het begin van de meteorologische zomer als 
gastheer te mogen optreden van maar liefst 36 finalisten. 
18 wedstrijden op sportpark de Rohorst leverden veel zweet, 
spanning, strijd en emotie op met uiteindelijk 18 glorieuze 
winnaars. In totaal 18 grote bekers en ruim 500 medailles 
werden uitgedeeld. 

Coop Den Ham
Ommerweg 5-5a
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Hoewel v.v. Den Ham een echte amateurclub is, onderhoudt zij al decennialang een bijzondere relatie met 
betaald voetbalorganisatie Heracles Almelo. We gaan zelfs helemaal terug naar het seizoen 1973-1974. In 
dat voetbalseizoen wordt een oefenduel vastgelegd en dat is het begin van een lange en succesvolle traditie, 
die duurt tot en met 2012. Maar liefst 39 edities van de wedstrijd Den Ham – Heracles (SC Heracles ’74) 
komen op het programma te staan, waarbij de gastheer in 1996 een verdienstelijke 2-2 noteerde. Tijdens 
het 70-jarig jubileum van de blauwwitten in 2016 speelt Den Ham nog tegen de ‘golden oldies’ uit Almelo.

Bijzondere wisselwerking
Diverse talentvolle Hammer spelers hebben bij Heracles of in de jeugdopleiding van FC Twente/Heracles 
gespeeld: Gerjan Blekkenhorst, Jans Brakert, Dennis van Dijk, André Hemmink, Rogier Kolkman, Wijnand 
Meijer en Louis Vijfhuizen. Jan Veneberg, Jed Kerr en Jimmy Calderwood voetbalden eerst aan de 
Bornsestraat, voordat het drietal bij Den Ham komt voetballen. Bij thuiswedstrijden van Heracles kunnen 
we steevast een grote groep brinkdorpelingen op de tribune begroeten. Op bestuurlijk niveau zien we 
dorpsgenoot Wim Samsen mede het voetbalbeleid bepalen en bij de organisatie van de kidsclub is het 
echtpaar Janny en Rieks Bijlstra actief. Als het opperhoofd van de ‘line-up’ is onze multifunctionele Janny 
het gezicht in Erve Asito. Voor haar vele werk bij Heracles Almelo kreeg Janny Bijlstra afgelopen zomer 
de vrijwilligersprijs 18/19 uitgereikt. 

Mooie jeugdervaringen 
Afgelopen seizoen heeft menig jeugdlid van v.v. Den Ham een mooie herinnering aan Heracles overgehouden. 
Op vrijdagavond 9 november staat JO9-4 speelster Isa Sibon volop te stralen bij de wedstrijd Heracles 
– PSV. Zij staat in de schijnwerpers als pupil van de week. Isa wordt bijgestaan door maar liefst 260 
‘Hamburgers’, die eveneens getuige zijn van dit topduel in de Eredivisie. Voor de gamers is het op zaterdag 
9 maart compleet feest. Heracles eSports komt naar het clubhuis aan de Rohorst voor een enerverende 
FIFA19-sessie. Op dinsdag 2 april levert Den Ham veertien ballenjongens bij het doelpuntenfestijn tussen 
Heracles en Willem II. De spelers van JO13-1, JO15-1/2 hebben ondanks het gure weer toch een heerlijke 
avondwedstrijd meegemaakt. 

Voetbalvereniging Den Ham heeft ruim 45 jaar een speciale band met Heracles Almelo. Gezien de goede 

verhoudingen en prettige samenwerking gaan we ervan uit dat deze unieke voetbalverbinding nog jarenlang 

in stand zal worden gehouden.

De speciale 
band met 
Heracles Almelo

45 jaar verbonden m
et H

eracles
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Vooruitblikken
op het nieuwe seizoen
Na een mooi seizoen met hoogte- en dieptepunten is de zomervakantie voorbijgevlogen. In 
de zomerstop hebben we ons niet hoeven te vervelen, want met de Afrika Cup, Copa America 
en natuurlijk niet te vergeten het WK voor Vrouwen was er voldoende voetbal te zien op de buis. 
Ondertussen is het balletje weer gaan rollen. Wat kunnen we van onze Hammer teams verwachten?

Arjan staat alweer heel wat jaren op het veld om de dames te coachen 

en te trainen. Afgelopen seizoen stond Vrouwen 1 onder zijn leiding 

bijna het gehele seizoen bovenaan alleen werden er aan het eind enkele 

wedstrijden verloren en werd een tweede plaats behaald. De dames 

komen dit jaar uit in de 4e klasse en de doelstelling is duidelijk: 

“Wij willen kampioen worden! Het is wel heel ambitieus, maar dit is 

wel de insteek. Met vijf nieuwe speelsters uit MO17-1 hebben we 

een mooie mix van speelsters en zijn alle posities sterk bezet.”

Den Ham Vrouwen 1 : Arjan Mondeel

Den Ham 6: Sebastiaan Makkinga
Waar de eerste wedstrijden van afgelopen seizoen nog erg hoopvol 

waren, viel de rest van het seizoen voor Den Ham 6 een beetje 

tegen. “De eerste vier wedstrijden pakten we negen punten en 

stonden we trots bovenaan, maar daarna ging het bergafwaarts en 

sloten we af met een laatste plaats.” Voor nu ziet hij het ook een 

beetje somber in: “Ik verwacht dat we een moeilijk seizoen gaan 

draaien, net zoals vorig jaar. We hebben ons team helaas niet echt 

kunnen versterken en er zijn wat jongens gestopt.” Ondanks de 

mindere resultaten houden we de sfeer er bij het zesde wel goed 

in, zo maken we mooie uitstapjes naar uitwedstrijden. “Voor de 

uitwedstrijden nemen we of de huifkar of we gaan met de taxi, 

altijd erg gezellig evenals de derde helft, maar hopelijk worden 

de resultaten op het veld iets beter.” 

Den Ham JO17-1: Dennis Kolkman
Dit seizoen staan de ‘Kolkmannetjes’ (Dennis, links op de foto en Rogier rechts) aan het roer van JO17-1. “Tussen neus en lippen door werd er 

al eens gesproken om trainer van een jeugdelftal te worden. Uiteindelijk is het balletje via de jeugdcoördinator gaan rollen en sta ik nu samen met 

mijn broer voor de groep. We zullen twee keer in de week de trainingen verzorgen en zaterdags aanwezig zijn bij de wedstrijden.” JO17-1 bestaat 

vooral uit tweedejaars maar Dennis mikt niet op een bepaalde of hoge plaats op de ranglijst. ”We willen de spelers in de jeugd graag zo veel mogelijk 

ontwikkelen. Als team willen we dynamisch spelen, ver van de eigen goal en dus zo dicht mogelijk bij de goal van de tegenstander. Het doel is om 

de kwaliteit van zowel speler als team te verbeteren.”

Den Ham JO13-2: 
Edwin Hemmink
Dit jaar staat JO13-2 onder leiding van de 

fanatieke FC Twente-fan Edwin Hemmink. 

Vorig seizoen maakte Edwin samen met Henk 

Hogenkamp zijn debuut als leider bij de jeugd 

en hij knoopt er een jaartje bij aan. “Afgelopen 

voetbaljaar is het goed bevallen dus hebben we 

het contract verlengd.” Samen met Peter van 

Dalen en Patrick Kroeze wil hij er een mooie 

periode van proberen te maken. “We hebben 

een gemengd team. Het elftal bestaat uit twaalf 

jongens en twee meisjes. De meeste spelers 

komen uit JO12 dus ze spelen voor het eerst 

op een groot veld. Dat wordt even wennen. 

Het belangrijkste is dat we als team prettig 

samenspelen. Plezier staat voorop. We gaan er 

met z’n allen vol voor en als het resultaat op de 

ranglijst aan het einde van het seizoen ook goed 

is, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen.”

Edwin Hemmink, Peter van Dalen, Patrick Kroeze
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Het is natuurlijk een prachtig gezicht: de Keniaanse bevolking in 
het tenue van v.v. Den Ham. Nee, we hebben nog geen satellietclub 
in het verre zuiden. De Hammer tenues werden meegenomen door 
de actieve en zorgzame blauwwitters: Dinand en Margreet Hallink, 
die zich heel ver van huis inzetten voor het welzijn van hun naaste. 

Blauwwit 
actief in Kenia

Financiering project
Spontaan, goedlachs, behulpzaam en op zoek naar nieuwe uitdagingen. Dinand 

en Margreet zitten vol positieve energie en bereid om mensen (in den vreemde) 

voort te helpen. Deze keer was het geen Braziliaans avontuur maar was Kenia het 

doel. Met Dutch Dental Care Foundation (geeft kosteloos tandheelkundige zorg op 

scholen) zaten ze bijna twee weken met een groep van achttien personen in het 

Afrikaanse land. De leukste tandartsassistente van Nederland en haar partner hebben 

maandenlang diverse acties gevoerd voor de financiering van het project en om de 

plaatselijke bevolking ook te voorzien van allerlei bruikbare spullen. De speciale Kenia-

zoenen, appelflappen en oliebollen vlogen in het brinkdorp over de toonbank en via 

familie, vrienden, bekenden en bedrijven werden er mooie bedragen binnengehaald. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van v.v. Den Ham werden de speciale verlotingsactie 

en de veiling van de supportersvereniging t.b.v. het Kenia-avontuur eveneens een 

groot financieel succes. Het sympathieke stel heeft echt de gunfactor. 

Tandheelkundige zorg
Margreet en Dinand vertellen enthousiast over hun werk: “1.000 leerlingen, allemaal 

gescreend en zo nodig behandeld. Ook tussendoor nog ‘locals’ behandeld, die 

hoorden dat wij er waren. De behandelingen naast de poetsinstructies waren 

meestal het weghalen van slechte kiezen en tanden, niet echt leuk, maar wel 

effectief. Het was indrukwekkend hoe geduldig en flexibel de kinderen zijn. Stel je 

voor: lig je daar als 4/5-jarig kind in een stoel, met twee van die blanken boven je 

hoofd, je weet niet wat er gaat gebeuren, geen vader of moeder die erbij staat, ... 

die mooie donkerbruine ogen kijken je vragend aan. Vaak gaven we dan een knuffel 

of aaiden hun arm, er kwam spontaan een lachje op hun gezicht. Wat hebben we 

gelachen, gehuild, gedanst, gevoetbald, vaak op de wc gezeten…, maar bovenal 

genoten van deze indrukwekkende tijd. Het was zo dankbaar om dit te doen en zo 

hartverwarmend. Het was fantastisch! Wij hebben dit project in ons hart gesloten, 

het is een kroon op ons tandheelkundige werk en hopen in 2021 weer te gaan.” 

Als alles volgens planning verloopt zal Kenia dan weer mooi blauwwit kleuren.
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Materclass
Henk-Jan Koershuis verkondigde op woensdag 24 april zijn gouden boodschap in Den Ham. In een twee 

uur durende masterclass gaf hij duidelijk aan dat we radicaal anders moeten gaan eten en ook radicaal anders 

boodschappen moeten doen: ‘Gouden Boodschappen’. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een heerlijke avond. 

Een veelkoppig en aandachtig publiek en een bevlogen verteller, die interactief en humoristisch zijn boodschap 

overbracht. Koershuis is een expert op het gebied van voeding. Zijn boodschap is helder. We moeten niet verkeerd 

eten, niet te vaak en niet te veel. Let vooral op suiker- en vetpercentages. Menig voorraad- en koelkast kan 

dus alvast flink uitgemest worden.

Ongezond
Ruim 50% van de mensen kampt met overgewicht of gevaarlijk hoge bloedsuikerspiegels als gevolg van ongezonde 

voedingspatronen. Een epidemie van ongekende omvang is helaas de keiharde realiteit. Blijven wij op de huidige 

manier eten, dan winnen wij niet, maar verliezen we de strijd tegen kanker, diabetes, overgewicht, vermoeidheid, 

gebrek aan zelfvertrouwen en vele andere klachten en ziektes. De rol van voeding is hierin cruciaal. Veel mensen 

zijn totaal de weg kwijt en proppen van alles naar binnen. Niet wetende wat de consequenties zijn. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat bij slechte eetgewoontes de kans op gezondheidsproblemen op latere leeftijd 80% is. 

Verlies slechte eetgewoontes en gewicht, anders blijft er niets van je over.

Vitaal
Met 20 jaar ervaring in het begeleiden van mensen, topatleten, voetballers en sportteams qua voeding heeft 

Koershuis een goede reputatie opgebouwd. Hij laat sporters veel beter presteren en wil mensen gezonder laten 

leven. Zijn insteek is uiteindelijk om iedereen wakker te schudden en gezond te gaan eten. Ben jij de beste verliezer 

(DBV)? Zijn doel is: #DBV90. Samen minimaal 90 jaar worden en nog barsten van de energie en gezondheid. 

Het kan met de gouden boodschap(pen) van Henk-Jan Koershuis, de kans dat u vitaal oud wordt is zelfs 80%.

De gouden 
boodschap

Sam
en m

inim
aal 90 jaar w

orden

Loes Ottens had in het voorjaar van 2019 de rode loper in het brinkdorp 
uitgerold voor voedingsdeskundige Henk-Jan Koershuis. Hij was als 
gastspreker uitgenodigd op een bijeenkomst in het clubhuis op sportpark 
de Rohorst, die werd gesponsord door het Health & Wellness Centrum 
en de voetbalvereniging Den Ham.

Health & Wellness centrum 
Den Ham blijft zich ontwikkelen

Koop Diet Protein 
Bekend van het boek ‘De Beste Verliezer’  
van voedingsdeskundige Henk-Jan Koershuis

Nieuw! Bootcamp-tuin
buitenfitness, buiten fysiotherapie en hersteltraining 
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Voor de 113 kinderen telt echter maar één ding: voetballen, boardingvoetbal, 

voetbaldarts, de snelheidsmeter, techniektrainingen en héél veel partijtjes 

spelen. De tweedaagse is weer van diverse oefeningen voorzien. Jan 

Demmers en Jurgen Bootsveld zijn de kartrekkers tijdens dit festijn. 

“Tijdens het voetbalfeest staat de PARD weer centraal”, aldus Jan. 

“Met plezier, acceptatie, respect en discipline hopen wij dat het voor 

elk kind weer een mooie belevenis is.” Jurgen: “We kunnen dit echter 

niet zonder de grote groep vrijwilligers, die hier één of twee dagen 

meehelpen.” Na de prijsuitreiking (waarbij het niet per se om de beste 

speler gaat, maar vooral om de fanatiekste of opvallendste) kan iedereen 

met een rugzak vol nieuwe voetbalervaringen terugblikken op een 

geslaagd evenement. De prachtige tenues zullen zeker de komende 

periode nog vaak op sportpark de Rohorst te zien zijn.

NAAM: YFKE 
Leeftijd: 9 jaar   

NAAM: DOUK 
Leeftijd: 10 jaar   

NAAM: KYLE 
Leeftijd: 12 jaar   

“Ik vond poeierbal het allerleukste 

om te doen! Mijn team was een 

mooi team, met Jelle als lieve trainer. 

Ik kreeg uiteindelijk een beker met 

‘Topper Voetbalmania’ erop bij 

de prijsuitreiking.”

“Mijn mooiste goal was een schot in de 

kruising. Het dartbord vond ik het leukste 

om te doen. Over twee jaar doe ik zeker 

weten weer mee.” 

“Alles was leuk om te doen, ik heb een mooie 

tweedaagse gehad. Het was wel grappig 

dat ons team ‘Geen Flauw Idee’ met Tom op 

de eerste dag, het duo José en José op de 

tweede dag drie hele verschillende trainers 

had. Maar ze waren allemaal erg leuk.” 

Een geslaagd 
voetbalfestijn
Op donderdag 2 en vrijdag 3 mei 2019 is het weer zover: de voetbaltweedaagse bij v.v. Den Ham. 
Dit jaar staat op de felgroene shirts ‘Den Ham Voetbalmania’ gedrukt, met Jumbo Rudy Veldkamp 
als trotse sponsor. 

Grenzen opzoeken en grenzen verleggen in Azië en dat ook nog voor een goed doel. Een geweldige 
uitdaging voor Hammenaar GertJan Engberts. De keeper van Den Ham 3 gaat aankomend jaar zijn 
keepershandschoenen inruilen voor hardloopschoenen.

Sponsorloop 
voor Noord-Korea 

GertJan gaat in april 2020 naar Zuid-Korea om een Muskathlon te lopen. 

Een Muskathlon is een sponsorloop waarbij iedere deelnemer €10.000,- 

ophaalt in de strijd tegen onrecht. Het is een ultieme uitdaging op een 

extreme locatie. “Persoonlijk vind ik dat er veel onrecht is in de wereld 

en ik wil graag mijn steentje bijdragen om hier iets tegen te doen. In 

mijn studententijd kende ik twee studenten die een Muskathlon hebben 

gedaan en ik vond dit een stoere challenge, zowel het geld inzamelen 

als het lopen van een marathon.” GertJan gaat zich door middel van 

het hardlopen van een marathon inzetten voor de vervolgde christenen 

in Noord-Korea en daarmee voor het werk van Open Doors Door 

GertJan te sponsoren draag je bij aan dit goede doel. Voor 

meer informatie ga naar: https://www.muskathlon.com/nl-nl/

deelnemers/2671/gertjan-engberts.html 

https://www.muskathlon.com/nl-nl/deelnemers/2671/gertjan-engberts.html
https://www.muskathlon.com/nl-nl/deelnemers/2671/gertjan-engberts.html
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Familiedag 2019: Blauwwitters verenigen zich en komen samen. Op zaterdag 15 juni 2019 was er 
niet alleen onderlinge verbondenheid in Den Ham, maar ook in Dalfsen, waar het tweede elftal 
de finale van de nacompetitie speelde en zo’n 200 Hammenaren hun favorieten aanmoedigden.

Familiedag 
een bindende factor 

In verband met deze eindstrijd had de activiteitencommissie het 

programma aangepast, waarbij de onderdelen voor de jeugd gewoon 

doorgang vonden. Wat werd er genoten. Partijtjes, punten schieten en 

bubbelvoetbal waren enkele spellen die gedaan werden. Als klap op 

de vuurpijl mochten de kleine heren en dametjes aan het eind van 

de middag aantreden tegen hun grote idolen van het vlaggenschip. 

Wat was het spannend. Uiteindelijk werd het eerste elftal met 7-4 

verslagen. Na de wedstrijd was er patat en drinken voor alle jeugd. 

Voor de volwassenen kwam Uw Slager Bennie Ekkel heerlijke broodjes 

klaarmaken en hier werd flink van gegeten. Het avondprogramma 

bestond uit een spetterende playbackshow. Vrouwen 2 ging er uiteindelijk met 

de beker van door. Ondanks het ingekorte programma waren het weer 

gezellige uren op het sportpark, want terwijl de kinderen genoten van het 

voetballen, de springkussens en de tattoos die gezet werden, genoten 

de overige familieleden van de onderlinge blauwwitte verbondenheid.  
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