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Je ziet het goed, net als twee 
weken geleden een fonkelnieuw 
programmaboekje voor het nieuwe 
seizoen. Volledig in kleur met extra 
gelegenheid voor onze sponsors 
om zich te presenteren. DEM is een 
tweejarige overeenkomst aangegaan 
met Voetbaldrukker. Een partij die niet 
alleen de opmaak en het drukwerk 
verzorgd, maar ook de invulling van 
de advertentieruimte. Zo benaderd 
Voetbaldrukker de sponsoren voor 
het invullen van een advertentie in het 
programmaboekje. Dit kan al vanaf 35 
euro! Een deel van deze opbrengsten 
gaat direct naar de club. Benieuwd naar 
de mogelijkheden? Neem contact op met 
Rob Peeters via: 06-15136906 of mail naar 
rob@voetbaldrukker.nl.

In dit programmaboekje onder andere 
aandacht voor de bekende onderwerpen 
zoals de wedstrijd van DEM op zondag 
tegen HSC’21. Een mooie voorbeschouwing 
op deze wedstrijd van Ton Limmen. De 
column van Jan Boon in het kader van het 
100-jarig bestaan van onze vereniging, 
onder de titel ‘De eeuw van DEM’. Maar 
naast de vertrouwde onderwerpen gaan 
we in dit programmaboekje ook meer 
aandacht besteden aan de jeugd en de 

meiden van DEM. Zo hopen we je nog beter 
te informeren over wat er allemaal gebeurt 
bij DEM.

Nieuwe opleidingmethodes 
Zo kun je bijvoorbeeld lezen over de 
vernieuwde structuur van de DEM 
jeugdopleiding. Het doel hiervan is om de 
jeugd van DEM (6 tot en met 11 jaar) een 
passend trainingsaanbod te geven. Niet 
alleen voor de selectiespelers, maar voor 
alle spelers van DEM. Hiermee wil DEM 
maatwerk creëren in de voetbalopleiding. 
De ene speler leert net iets makkelijker en 
sneller voetballen dan de andere speler 
maar de grootste factor moet plezier zijn en 
geborgenheid. 

Kortom je leest het, er gebeurt van alles 
bij DEM. Lees meer op de website www.
rkvvdem.nl. Heb je ideeën, suggesties? 
Neem contact op met het bestuur via 
bestuur@rkvvdem.nl of direct met mijzelf 
via media@rkvvdem.nl.

Ik wens je een heel fijn weekend en veel 
plezier tijdens de wedstrijd tegen HSC’21.

Marco Flapper
Bestuurslid Media & Communicatie 
R.K.V.V. DEM

VOORWOORD
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SELECTIES

Keepers 
Danny Adrichem
Swen Verswijveren
Dennis Flecken

Verdediging 
Jordy Kluft
Joey de Kruif
Tim uit den Bogaard
Michael Obioha
Sebastiaan Dooyeweerd
Sem van Amersfoort
Raymond Owusu-Ansah
Twan Verswijveren

Middenveld 
Daniel Man
Timo Wolters
Lefteris Zantman
Mehmet Gencer
Mohammed Bekkach
Bryan Herraez Gallego

Aanval 
Margel Muzo
Jesse Arendse
Cerillio Cijntje
Richie Owusu Ansah
Mike Adrichem
Mounir Mounji
Kick de Goede
Robert Groot

Aanval  
Arvid Smit - Hoofdtrainer
Kevin Kalkman - Assistentrainer
Edwin van Hensbergen - Keeperstrainer
Paul van Bakel - Materiaalman
Quincy Weijers - Fysio
Wybo Loos - Teammanager

Arbitrage: 
Scheidsrechter: W. J. M. Linders

Keepers 
Quirijn Kiers
Rutger Tenhagen
Wouter Lankheet

Verdediging
Caglar Uguz
Ediz Moldur
Freek Grondman
Jordi Brinkman
Sven Mentink
Mika Schrijver
Kelvin Veensma
Michael Wensing

Middenveld
Burak Babuloglu
Desney Bruinink
Hidde van Dijk
Brent Schutte
Robbert Smit
Cenk Uguz
Koen Somhorst

Aanval
Tom ter Hogt
Stef Ottink
Bas Postma 
Mate Szolga
Gergely Viola
Diego van der Weide
Filip Arsic

Aanval
Daniel Nijhof - Trainer-coach
Martijn Abbenhues - Assistenttrainer
Jeffrey Brammer - Keeperstrainer
Hans Jebbink - Fysiektrainer
Ellen Slotman - Verzorger
Jeroen Somhorst - Verzorger
George Verkerk - Materiaalman
Henri Oosting - Teambegeleiding

R.K.V.V. DEM HSC ‘21
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DEM NIEUWS

Dat de jeugdopleiding van DEM op een 
hoog niveau staat is algemeen bekend. 
DEM staat met zijn jeugdopleiding op 
een hele mooie 6e plaats. Dit is een 
landelijke ranglijst. Voorwaar iets om 
trots op te zijn. Vlaggendrager daarin is 
de JO-17-1. Toen 2 seizoenen geleden de 
huidige assistent trainer van DEM1, Kevin 
Kalkman, “zomaar” promoveerde naar 
de 1e Divisie was iedereen binnen DEM 
blij verrast. Maar hoe lang zouden onze 
jeugdspelers dit volhouden? In een poule 
met veel BVO’s zou DEM het toch heel 
moeilijk krijgen en waarschijnlijk niet 
redden was de algemene verwachting. 
Maar trainer Martin Sybrandi met 
assistent Coen Brand hielden het team 
in de 1e Divisie. Een prestatie van groot 
belang voor de vereniging. 

De huidige JO-17-1 wordt nu getraind door 
Timo Wolters. Een echte DEMMER en 
selectiespeler van Arvid Smit. Gaat hij het 
ook weer redden? Het zou geweldig zijn. 

Aan de randvoorwaarden zal het niet 
liggen. De ouders van dit team hebben 
het complete 11tal in het nieuw gestoken. 
Er ontbreekt de spelers aan niets.  Zodat 
het team zich volledig op de sportieve 
uitdaging kan richten.

Deze jongens zijn te volgen op zaterdag 
middag en is een bezoek zeker waard. Er 
kan genoten worden van een gedreven en 
op goed niveau spelende eigen jeugd.

De JO-17-1 is het paradepaardje 
van de jeugdopleiding
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DE EEUW VAN DEM

Donderdagavond is sinds jaar en dag een 
drukke avond in het paviljoen. Het is de 
trainingsavond van de seniorenselecties. 
De spelers melden zich vanaf een uur 
of negen aan de bar. Een deel van de 
selectie van een halve eeuw geleden zit 
dan al te kaarten of staat te biljarten. Die 

hebben aan een handbeweging genoeg 
om Dick de juiste bestelling te laten 
brengen. Dat is niet zo verwonderlijk. 
In de jaren zeventig was hij zelf een van 
die selectiespelers. Hij kent die gasten 
langer dan vandaag.

De Tijdgeest
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DE EEUW VAN DEM

Jarenlang was Dick Pels vaste keus in 
het eerste van DEM. Als voorstopper 
speelde hij menige spits uit de wedstrijd. 
Standvastig en onopvallend. Alhoewel 
dat laatste niet helemaal juist is. Het was 
in zekere zin wél opvallend dat Dick niet 
het postuur had van een voorstopper. Hij 
had niet het sterke en grote lichaam van 
zijn voorganger Ed Six. Integendeel. Dick 
was relatief klein en slank. Maar hij had 
dezelfde onverzettelijkheid als Ed. Door 
zijn goede timing en sprongkracht won 
hij ondanks zijn beperkte lengte bijna elk 
kopduel. 

Hij was sterk in één op één duels. Als het 
nodig was om zich even te laten zien aan 
een vervelende spits schuwde hij een hard 
duel niet. Hij zeurde niet en leverde zelden 
commentaar. Wel kon hij met een lichte 
overwinningsglimlach weglopen na een 
stevige sliding waarbij zijn tegenstander 
per ongeluk ook werd meegenomen.

Hij had ook een zwak punt vond hijzelf. 
Een mannetje passeren kon hij niet. Hij 
kwam geen lantaarnpaal voorbij, om het 
in zijn eigen woorden te zeggen. Zijn 
medespelers hadden daar niet veel last 
van, want Dick loste het altijd voetballend 
op. Een bal een wilde trap naar voren 
geven deed hij niet. Hij zocht altijd naar 
de vrije man. De aanval begon vaak bij 
een gewonnen duel van Dick.

De nieuwe generatie spelers die na de 
training een drankje bij hem bestellen 
hebben weinig weet van diens vroegere 
voetbalkwaliteiten.

‘Dat geeft ook niks,’ zegt Dick.‘‘We leven 
in een andere tijd, maar die jongens zijn 
net zo ambitieus en gek van voetbal als 
wij vroeger. Natuurlijk zijn er verschillen. 
Terwijl wij bijna allemaal bleven hangen op 
donderdagavond, zijn er nu meer jongens 
die vroeg weg gaan. Spelers wisselen 
makkelijker van vereniging. Dat daardoor 
de binding met DEM bij sommigen wat 

minder is, is dan niet vreemd. Daar is niets 
mis mee. Het is de tijdgeest. Als ik in deze 
tijd had gevoetbald, had ik waarschijnlijk 
ook het avontuur opgezocht.’

‘Nu je het er toch over hebt. Jij was toch 
bijna een keer overgestapt naar KIC in 
Velsen-Noord? ’‘Ja, dat klopt,’ beaamt 
Dick met een wat pijnlijke glimlach. 

‘In die tijd had ik voor het eerst een 
auto gekocht. Dat maakte het een stuk 
makkelijker om naar mijn vriendin in 
Warmenhuizen te gaan. Het geld had ik 
van mijn vader geleend. Ik zou het in een 
paar jaar terug betalen. 

Een maand later werd ik, met een paar 
andere spelers, gevraagd om bij KIC 
te komen voetballen. We voelden ons 
vereerd. Waren we zo goed dan? De 
verdiensten bij een overstap bestonden uit 
een paar gratis voetbalschoenen en een 
voetbaltas.

Toen ik het thuis vertelde aan mijn vader, 
die een trouwe DEM aanhanger was, 
reageerde hij opvallend rustig. Als ik wilde 
overstappen, was dat geen probleem. 
Onder één voorwaarde. Dan wilde hij wel 
dat al het geleende geld voor de auto was 
terugbetaald vóórdat de overschrijving 
rond was.

Die dag stokte mijn voetbalavontuur. 
De tijdgeest was er nog niet klaar voor.’

DICK PELS
1968 – 1982  
Speler DEM 1

2010 -  heden 
Paviljoenmedewerker
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VOORBESCHOUWING

De 2-0 nederlaag tegen ADO’20 kwam 
hard aan maar de ploeg van trainer Arvid 
Smit heeft vandaag de wedstrijd tegen 
HSC’21 op ons eigen mooie complex om 
de kater weg te spoelen. 

HSC’21 staat met 7 punten uit 3 
wedstrijden mooi in de top van de 3e 
Divisie. Een divisie die voor DEM een 
mooie zoektocht is om te kijken waar de 
ploeg staat. Voorlopig is de doelstelling 
het handhaven in deze competitie en 
daarvoor heeft onze ploeg voldoende 
kwaliteiten. Hoewel een nederlaag 
bij buurman ADO’20 toch wel hard is 
aangekomen. 

Voorlopig doen we goed mee met 4 
punten uit drie wedstrijden. Dus niets aan 
de hand zou je zeggen. Maar vandaag 
kan de eerste schifting komen, bij winst 
doe je volledig mee, maar bij verlies is het 
moeilijk. Maar de kwaliteiten die er zijn bij 
DEM zullen wat mij betreft voldoende zijn 
om mee te doen in deze competitie. 

Het Hardenbergse HSC’21 speelt al jaren 
in de top van de 3e Divisie. Een vereniging 
met veel historie die altijd mee draait in 
de top van het amateur voetbal. DEM is 
uiteraard nog steeds zoekende waar hun 
plaats is in de nieuwe competitie. 
De 2-0 overwinning van HSC’21 tegen 
Hoogland van afgelopen zondag geeft 
deze ploeg natuurlijk het zelfvertrouwen 
om nu tegen ons vlaggenschip te 
spelen. Ons team zal gebrand zijn om de 
nederlaag tegen ADO weg te werken. 
Willen we gewoon meedoen in de 3e 
divisie dan zal een overwinning de ploeg 
van Arvid Smit vandaag goed doen. 

Het wordt een mooie reis dit jaar door 
deze competitie en met de kwaliteiten die 
we hebben zal het team van zich doen 
laten gelden.  

Verder is er weer een stukje van het 
Landgoed Adrichem af. Het mooie veld bij 
Jong Hercules is af en waarschijnlijk is ons 
C veld ook op weg naar zijn voltooiing.

Zo komen we eindelijk tot een einde waar 
de club zo aan toe is.  Een mooi complex 
met een hoog niveau van onze teams. 
Zowel bij de jeugd als bij de senioren. We 
gaan vandaag waarschijnlijk weer een 
mooie dag krijgen met voetbal waar we 
van kunnen genieten.

Een fijne dag toegewenst en een sportieve 
en fijne voetbalmiddag. 

Ton Limmen

DEM moet zijn rug rechten na 
nederlaag tegen ADO’20



We mogen weer. Overal in Nederland rolt de bal. Jongens, meisjes, mannen,
vrouwen, vlaggenisten, hulptroepen, trainers. Honderdduizenden voetballers
gaan er weer tegenaan. Van Hulst tot Winschoten, van Heerlen tot Den Helder.
En wij zijn er trots op dat we dat mogen sponsoren. 

Trotse hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal 

Hup samen
naar buiten.
Lekker voetballen

1500.02.525 Adv. voetbal 148x210.indd   1 22/08/2018   11:36
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DEM JEUGD

DEM gaat de trainingen van de gehele 
onderbouw (leeftijd 6 tot en met 11 jaar) 
herstructureren. “Alle spelers krijgen 
komend seizoen een voetbalopleiding op 
maat en dit is niet alleen voorbehouden 
aan de talentvolle jeugd bij DEM”, aldus 
Paul Bijok (Hoofd Technische zaken).

Twee opleidingsmethodes
DEM gaat het komend seizoen de onder-
bouw verdelen in twee opleidingsmet-
hodes. De DEM voetbalacademie (team 1 
en 2) en de DEM voetbalschool (team 3 en 
hoger). 

Het verschil tussen de beide opleidingen 
is dat de spelers die al iets verder in hun 
voetbalontwikkeling zijn, worden geplaatst 
in de academie en de andere spelers 
worden geplaatst in de voetbalschool. 
Qua trainingsinhoud zijn de opleidingen 
hetzelfde.

Hiermee wil DEM maatwerk creëren in de 
voetbalopleiding De ene speler leert net 
iets makkelijker en sneller voetballen dan 

de andere speler maar de grootste factor 
moet plezier zijn en geborgenheid.

DEM voetbalschool / Sciandri
De trainingen worden verzorgd door de 
Amsterdamse voetbalorganisatie Sciandri. 
Zij werken met trainers uit de top van het 
Nederlandse jeugd- en amateurvoetbal. 
“Hierbij geven wij een enorme boost aan 
de kwaliteit van onze gehele jeugd-
opleiding.” legt Paul Bijok verder uit.

DEM voetbalacademie
De kwaliteit is ook hier ontzettend omhoog 
gegaan. Wij werken met volwassen 
gediplomeerde KNVB trainers en onze 
trainers hebben allemaal hun techniek 
trainersdiploma gehaald. Dit alles om te 
zorgen dat de jeugdspelers nog beter leren 
voetballen. 

Vragen of meer informatie
Wil je meer informatie, of heb je vragen 
over deze nieuwe aanpak? Neem contact 
op met Paul Bijok via voetbal@rkvvdem.nl.

DEM gaat jeugd nog beter 
leren voetballen
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PUPIL VAN DE WEEK

Hobbies: Voetbal, knutselen, kleuren en spelen met Lego.

Team: Onder 9-2

Positie: Rechtsachter

School: Anjelier, groep 5 bij juf Desiree

Favoriete club: Ajax Amsterdam

Favoriete speler: Tadic en Ibrahimovic

Wat word je later: Gelukkig

Idse Dijkstra 
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INTERVIEW

Iedereen kent Kevin Kalkman als een 
bevlogen jeugdtrainer, en nu de assistent 
trainer bij hoofdtrainer Arvid Smit. 
Een succesvol jeugdtrainer met als 
hoogtepunt het kampioenschap en   de 
promotie van de toenmalig B1 naar de 3e 
Divisie. 

Maar ook als de assistent trainer van 
DEM 1 waar hij vorig seizoen mee begon 
en tegelijkertijd het kampioenschap kon 
vieren, met als resultaat de huidige 3e 
Divisie.
Dit is bij de meeste DEM leden en 
supporters wel bekend, maar zijn functie 
als Hoofd Jeugd Opleidingen (HJO) is 
niet zo bekend. 

Vertel eens wat dit allemaal inhoudt? 
Mijn achtergrond is natuurlijk vooral als 
jeugdtrainer bij DEM. Ik heb 10 jaar de 
jeugd getraind bij DEM en dat vond ik 

echt heerlijk. Nu ben ik wat meer op de 
achtergrond bij Arvid Smit. Het is dus wat 
rustiger geworden voor me en dat kwam 
mij wel goed uit. Ik ben ondertussen vader 
geworden van een zoon, (Janoha) die nu 
2 jaar is, en de nodige tijd en aandacht 
vraagt.  

Nu ben ik wel de HJO van DEM geworden 
maar kan ik mijn tijd zelf indelen. En 
aanpassen aan de thuis situatie. 

Hoewel dit werk als HJO me al wel ruim 
10 uur in de week kost is het mooi te 
combineren.

Waar bestaat het werk uit als HJO bij 
DEM?
Ik ben vooral bezig met kijken en praten. 
Dat praten doe ik dan met het Bestuur 
Voetbal om de lijnen uit te zetten en het 
beleid gezamenlijk met Bestuur Voetbal te 
bepalen.  Ik ben het verleng stuk van het 
bestuur. 

Daarbij geef ik tips aan de trainers en ben 
ik aanspreekpunt voor de trainers. Zeker 
nu we er wel een paar nieuwe trainers 
hebben bij de jeugd is het wel lekker als 
zij op iemand kunnen terugvallen.

Dat gaat dan over de leeftijd groepen van 
JO-13 t/m JO-19. Dat is de basis voor de 
vereniging.

Ik loop dan met de teams mee, zowel 
tijdens de trainingen als ook de 
wedstrijden. Ik help dan ook met het 
ontwikkelen van trainers en spelers. Je 
mag me ook zien als een klankbord voor 
deze groepen. Ik ken alle spelers die in de 
verschillende selecties zitten

Iets wat natuurlijk ook bij de 1e selectie 

Kevin Kalkman: een Hoofd 
Jeugd Opleider met een missie
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INTERVIEW

Nog even terugkijken op de 1e Pupil van 
de Week dit seizoen.

Saar Limmen is speler van de JO-08-1 en 
heeft als favoriete speelster Lieke Martens.
Tegen Dongen mocht zij meelopen met de 

spelersgroep en dat vond ze heel erg leuk. 

Vooral Bryan Herraez is haar favoriet. DEM 
won gelukkig met 1-0 en de pet/sjaal en 
vooral de bal met handtekeningen vond 
ze heel leuk.

van DEM gebeurt. Arvid heeft zijn tijd 
nodig voor het totale team en ik kan 
lekker individueel spreken met spelers. 
Dat gebeurt in overleg met Arvid maar 
ook zonder dat Arvid het weet. Dat gaat 
op basis van vertrouwen. 

Toch even terug naar het vlaggenschip, 
DEM1. Het is allemaal erg snel gegaan de 
laatste jaren.
Ja dat is duidelijk. In 11 maanden 2x 
promoveren is redelijk uniek. Maar nu 
we in de 3e divisie spelen moeten we 
daar ook van gaan genieten. Hoe we 
er voorstaan in een competitie met 
allemaal clubs waar we weinig van weten 
weet ik niet echt. We hebben nu na 3 
wedstrijden...

We hebben een erg jonge groep wat dus 
inhoudt dat we als team moeten spelen. 
Iedereen gaat er ook echt voor, dat 
was vorig seizoen ook al zo. Het mooie 
is ook dat iedereen gewoon bij DEM is 
gebleven na de promotie. Alleen Antony 
van Dongen is weggegaan maar de rest 
is gewoon gebleven, en neem van mij aan 
dat er clubs zijn die onze spelers graag 
willen hebben.

Ik weet ook niet waar we gaan uitkomen. 
Laten we er maar van uitgaan dat we ons 
moeten handhaven. En op welke plek 
we dan eindigen zien we over een paar 
maanden wel.

Saar Limmen was Pupil van de 
week tegen Dongen:
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Vanaf zaterdag 14 september gaan we 
weer samen loten van de Grote Clubactie 
verkopen voor de club. Dit jaar willen 
we de opbrengst besteden aan een 
nieuw speeltoestel. Wist je dat je niet 
persé langs de deuren hoeft te gaan, 
maar ook heel gemakkelijk online loten 
kunt verkopen? Wil jij meehelpen om de 
clubkas te spekken?

Op zaterdag 14 september 2019 start de 
Grote Clubactie. DEM doet ook mee en 
wij willen natuurlijk zoveel mogelijk loten 
verkopen. Ons doel dit jaar is de aanschaf 
van een nieuw speeltoestel.

Een lot kost € 3,-. Van de opbrengst gaat 
maar liefst 80% (ofwel € 2,40 per lot) 
naar onze clubkas! Bovendien maken 
lotenkopers kans op fantastische prijzen 
met als hoofdprijs een geldbedrag van 
€100.000,-!

Aan wie mag je verkopen?
Je mag de loten verkopen aan wie je 
wilt, te beginnen bij je familie, vrienden, 
buren enz. Daarnaast kun je langs de 
deuren gaan in jouw buurt, zodat je zoveel 
mogelijk loten verkoopt.

Verkoopboekje inleveren
Is je boekje vol of ben je klaar met 
verkopen? Lever het dan in bij het 
wedstrijdsecretariaat of Melonie de la 
Croix vóór 15 november 2019. Zij zorgt 
ervoor dat het verder in orde komt. Wil 
je meer verkopen? Melonie kan jou een 
nieuw boekje geven of je kan bij het 
wedstrijdsecretariaat vragen of er nog 
boekjes zijn.

Vragen?
Heb je nog vragen? Kijk voor meer 
informatie op de DEM website. Je kunt 
ook contact opnemen met Melonie via 
groteclubactie@rkvvdem.nl.

14 September: 
Start grote clubactie!

CLUBACTIE
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Elke keer als je online bestelt bij één van 
de ruim honderd winkels, waaronder 
Bol.com, Wehkamp, Thuisbezorgd en 
Coolblue ontvangt onze vereniging daar 
geld voor. In dit artikel een korte uitleg 
over de werking van SponsorKliks.

Het kost jou helemaal niets, maar je helpt 
er wel je club mee! Van belang is dat je de 
SponsorKliks niet vergeet.

Hoe werkt het?
Stap 1: ga naar de website van DEM 
(www.rkvvdem.nl).

Stap 2: klik op de link van SponsorKliks om 
de aangesloten winkels te bekijken.

Stap 3: zoek de winkel op waar je online 
wilt bestellen. (Je kunt zoeken of filteren 
op categorie)

Stap 4: klik op het logo van de webwinkel, 
of op de knop ‘bestel’.

Stap 5: je gaat vervolgens naar de 
webwinkel toe en je kunt bestellen, de rest 
gaat automatisch.

Bedenk!
• Ga je je vakantie boeken? 
• Online pizza of shoarma bestellen?
• Nieuwe wasmachine, laptop, tv?
• Toe aan een nieuwe outfit?
• Weekendje weg?

Online bestellen? 
Even langs de dem website!

ONLINE BESTELLEN
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VRIJWILLIGER VAN DE MAAND 

Iedere maand zet DEM een vrijwilliger in 
het zonnetje. Iemand die zich enthousiast 
inzet voor onze mooie club.

Vrijwilligers op de achtergrond, onzichtbaar 
maar heel belangrijk:

Bij iedere thuiswedstrijd staan Anja van 
Bakel en Marian Kries klaar om de bestuur 
afgevaardigden van onze gasten, het 
arbitrale trio en sponsors te ontvangen 
in onze verbouwde Bestuurskamer/
Sponsorhome. 

Beide dames zorgen ervoor dat iedereen 
zijn drankje krijgt en een versnapering na 
afloop van de wedstrijd. Onmisbaar dus.

Zij zijn het visite kaartje van onze club en 
mogen ook weleens in het zonnetje staan.

In ons vernieuwde programmaboekje 
gaan we meer aandacht geven aan de 
vrijwilligers. Zij zijn de basis van onze 
vereniging. 

Vrijwilligers op de achtergrond
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STAND & PROGRAMMA

14:30  Jong ADO Den Haag - ADO’20
14:00  Gemer - Blauw Geel’38
14:30  FC Lienden - Groene Ster
14:00  Hoogland - Dongen
14:30  EVV - Quick
14:00  RKVV DEM - HSC’21
14:30  UNA - Hercules
14:30  OSS’20 - Westlandia

14:30  Groene Ster - EVV
14:00  ADO’20 - Gemert
14:30  Blauw Geel’38 - Dongen 
14:30  HSC’21 - Jong ADO Den Haag
14:30  OFC - RKVV DEM
14:00  Hercules - Hoogland
14:30  UNA - OSS’20
14:00  Westlandia - FC Lienden

COLOFON

R.K.V.V. DEM
Bezoekadres
Beneluxlaan 1
Beverwijk

Postadres
Postbus 458
1940 AL Beverwijk

Tel.: 0251-230038

Internet: 
www.rkvvdem.nl
info@rkvvdem.nl

 rkvvdembeverwijk

 rkvv_dem

 rkvv_dem

Uitgever
Voetbaldrukker
info@voetbaldrukker.nl
www.voetbaldrukker.nl
Koopmansweg 2 
6515 AL Nijmegen
Tel: 06 - 15 13 69 06

Eindredactie
Marco Flapper
Ton Limmen
media@rkvvdem.nl

De eeuw van DEM
Jan Boon

Fotografie
Elly Bouwens
Ruud van den Booren

Acquisitie
Voetbaldrukker

Vormgeving
Voetbaldrukker Studio
Tom Jansen

Druk
Voetbaldrukker

# Team GS. W. G. V. Dp. Ds. P.

1 Blauw Geel ‘38 3 3 0 0 7:1 6 9
2 RKSV Groene Ster 3 3 0 0 6:2 4 9
3 OSS ‘20 3 2 1 0 10:3 7 7
4 HSC’21 3 2 1 0 7:2 5 7
5 ADO ‘20 3 2 0 1 7:4 3 6
6 Gemert 3 1 1 1 5:5 0 4
7 OFC 3 1 1 1 3:3 0 4
8 VV Hoogland 3 1 1 1 2:3 -1 4
9 RKVV DEM 3 1 1 1 1:2 -1 4
10 Hercules 2 1 0 1 4:3 1 3
11 EVV 3 0 2 1 3:4 -1 2
12 Dongen 3 0 2 1 2:3 -1 2
13 Westlandia 3 0 2 1 2:3 -1 2
14 FC Lienden 2 0 1 1 1:3 -2 1
15 UNA 3 0 1 2 2:9 -7 1
16 Jong ADO Den Haag 2 0 0 2 1:7 -6 0
17 Quick 3 0 0 3 1:7 -6 0

STAND PER 10 SEPTEMBER 2019

ZONDAG 15 SEPTEMBER 201

ZONDAG 22 SEPTEMBER 2019



WILT U OOK 
ADVERTEREN IN DIT 

PROGRAMMABOEKJE EN 
DAARMEE R.K.V.V. DEM 

STEUNEN?

Voetbaldrukker
”daar scoor je altijd mee”

Neem dan contact op met Voetbaldrukker via 
info@voetbaldrukker.nl of 06 - 15 13 69 06


