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Natuurlijk, het eerste elftal is het vlaggenschip en gaat het goed met het eerste, dan gaat 
het ook goed met de vereniging. Maar naast het eerste zijn er natuurlijk nog veel meer 
elftallen. En niet alleen elftallen. Wat te denken van de honderden vrijwilligers (“onze 
helden”) die onze club in de benen houden? En van mensen die via hun partner, ouders of 
andere familieleden bij de club zijn betrokken?

Duizenden Nijverdallers hebben bij elkaar de afgelopen jaren op een of andere manier een 
band gehad met De Zweef. Niet alleen vanwege de voetbal. Voor een grote groep mensen 
betekent De Zweef namelijk ook wandelen en gymmen en in mindere mate volleybal, 
handbal en zelfs korfbal. Al deze sporten behoorden ooit bij onze club.

Een boek over mensen...
Dat alles was de inspiratie voor dit boek. Ik wil het over mensen hebben. Mensen die De 
Zweef groot gemaakt hebben; hoe klein ze zelf ook zijn of willen zijn. Mensen die op welke 
manier dan ook eraan hebben bijgedragen dat we nu 100 jaar bestaan. Mensen die met 
elkaar duidelijk kunnen maken wat De Zweef met hen doet. Hoe het komt dat we telkens 
maar weer roepen “wat een familie”. Kortom, die kunnen vertellen wat het is om een 
blauwwit hart te hebben.

Schrijven over mensen betekent uiteraard ook veel praten met mensen. Om dat goed te 
kunnen doen, was een goede voorbereiding nodig. Ik heb alle jubileumuitgaven gelezen. En 
alle GOAL’s. In oude archieven in de universiteitsbibliotheek in Nijmegen gesnuffeld. Oude 
kranten gelezen in de digitale Koninklijke Bibliotheek. Vanaf 1920 alle jaargangen van het 
Twents(ch) Volksblad bestudeerd in de kelder van het gemeentehuis. 

Dit laatste was een hele ervaring. Natuurlijk trok niet alleen De Zweef mijn belangstelling, 
maar alles wat verder in Nijverdal in die tijd gebeurde. Dat is verderop in dit boek wel te 
zien. Als je weet dat ik in één middag één jaargang deed, kun je nagaan hoeveel middagen
ik in die kelder heb doorgebracht. Met dank aan de medewerkers van Interne Zaken van de 
gemeente. Tenslotte heb ik veel mensen gesproken en interviews gemaakt.

...dat ook leuk is voor jonge mensen...
Een boek over 100 jaar De Zweef moet leuk zijn voor jong en oud. Al schrijvende bedacht 
ik mij dat heel veel zaken die voor ouderen normaal zijn, dat voor de jeugd helemaal niet 
zijn. De geschiedenis van De Zweef gaat in het begin bijvoorbeeld heel sterk over geloof en 
over God. Het was de kerk die bepaalde wat kon en niet kon. Wat goed was en slecht. En 

100 jaar De Zweef
Toen het bestuur in 2010, tijdens het 90-jarig bestaan, vroeg of ik 
de geschiedenis van 100 jaar De Zweef op papier wilde zetten, was 
de eerste vraag die ik mezelf stelde: “Waar moet het precies over 
gaan; wat ga ik eigenlijk doen?” Voor mij stond toen direct vast dat 
het geen boek moest worden met saaie feiten over hoe goed of slecht 
het eerste elftal de afgelopen 100 jaar heeft gepresteerd. Dan zouden 
we gauw klaar zijn. Het is dus iets meer geworden...
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Eer je helden
De Zweef is wat mij betreft een prachtige vereniging. Diep geworteld in de gemeenschap. 
Op onderdelen een voorbeeld voor andere clubs. Er is eigenlijk maar één ding waarin 
De Zweef niet uitblinkt en dat is het in ere houden van de “helden”; de mensen die 
uitzonderlijk veel voor de club hebben betekend, maar daarvoor te weinig zijn gewaardeerd 
en onthouden. In dit boek wordt dat hopelijk (deels) recht gezet. Vaak postuum, maar 
daarom niet minder gemeend.

Jan-Pieter van Vree
Januari 2020

daar heb je je maar aan te houden. De relatie tussen de sport en de kerk is iets wat jongelui 
nauwelijks kunnen bevatten. En dat niet alleen. Welke jongere weet bijvoorbeeld wat een 
Paternoster is? 

... en ook nog eens past in de tijd
Om een geschiedenis goed te kunnen vertellen, is het nodig deze in de tijd te plaatsen. Om 
bijvoorbeeld te kunnen snappen dat De Zweef in de jaren dertig van de vorige eeuw steeds 
minder leden had, moet je iets weten over de crisisjaren. Over ontslagen bij de fabriek. 
Over geldgebrek omdat de uitkeringen toen minimaal waren. Elk hoofdstuk bevat daarom 
een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in Nederland en de wereld en wat er in 
die periode in Nijverdal gebeurde. 

Er is meer voetbal dan De Zweef
Ja en dan kom je natuurlijk in al die oude kranten ook berichten tegen over en van de 
andere clubs in het dorp. Wordt DES tegelijk kampioen met SVVN. Speelt De Zweef 
Nijverdal van de mat. Of omgekeerd. Speelt een Nijverdals team (met Zwevers) tegen Go 
Ahead. Natuurlijk is er daarom aan het einde van elk hoofdstuk een samenvatting van wat 
er bij de andere Nijverdalse clubs gebeurde: DES, SVVN, Eversberg, Nijverdal en Hulzense 
Boys. 

Moeilijke beslissingen
Schrijven over mensen betekent veel namen noemen. Maar wel de juiste mensen op de 
juiste plaats. Check en double-check was het motto, maar desondanks zullen er in dit 
boek fouten staan. Omdat ik de verkeerde informatie heb gekregen of mensen zich hebben 
vergist. Gegarandeerd krijg ik na verschijnen te horen: “Had dat dan aan mij gevraagd.” 
En: “Dat had ik je zo kunnen vertellen.” Maar dan is het te laat.

Ja, en dan moeilijke beslissingen. Al lezende en pratende verneem en hoor je dingen die 
je eigenlijk liever niet wilt weten. Twee bestuursleden worden geschorst omdat zij geld 
van de vereniging in hun zak steken. Mag rustig in het boek, maar wat doe je als de (klein)
kinderen van een van die mensen nog steeds gerespecteerd lid van onze club zijn? 

En dan allerlei privé-gebeurtenissen, die indirect van (grote) invloed zijn geweest op 
onze club. Wat doe je daarmee? Dat uit een boekencontrole door een nieuwbenoemde 
penningmeester blijkt dat zijn voorganger er een knoeiboel van heeft gemaakt met  
aanschaffingen die niets met De Zweef te maken hebben en declaraties indient voor auto’s 
die 10 op 1 rijden...

Wat op te schrijven en wat niet, zijn moeilijke beslissingen. Ook deze verhalen horen bij 
de geschiedenis van de club. Zijn daarvoor ook belangrijk, want er werd over gepraat 
en gebeurtenissen leidden tot verhitte discussies in ledenvergaderingen. Maar ja, gaat 
eerlijkheid boven het beschadigen van mensen? Ik heb geprobeerd het beste ervan te 
maken. Geen mensen of families te beschadigen. Mochten er hier en daar zaken in staan 
waarvan je zegt “dat had ik liever niet gezien”, daarvoor excuses. 

Verwachtingen
Ja en dan de verwachtingen. Iedereen heeft bij het horen van “het wordt een heel dik boek” 
en “alles staat erin” het idee dat hij of zij uitgebreid aan de orde komt. Of een bepaalde 
activiteit waaraan hij of zij veel tijd heeft besteed. Dat zal niet altijd het geval zijn. Kan ook 
niet, want er is zoveel te vertellen en ook dan moeten prioriteiten gesteld worden. Valt het 
tegen? Geniet dan van wat er wel staat. Dat is boeiend genoeg.
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Verklaring van Bats ten Hove
In bijna alle publicaties over de geschie-
denis van De Zweef staat dezelfde verkla-
ring voor de naam van de club. Oprichter 
Bats ten Hove herhaalt het in 1985: “We 
speelden tegen de Spoorkerels in Almelo. 
Heeft hem (wijzend op Johan Kaizer) twee 
tanden gekost. Johan Kaizer heeft nog wel 
zes weken opgeschept: “Ik zweefde van de 
een kant van het doel naar de andere kant.” 
In die tijd moesten we een nieuwe naam 
hebben. Ik zei toen: Johan Kaizer zweefde 
in het doel; laten we er maar De Zweef van 
maken.” 

Andere verklaringen 
Er zijn  ook andere –humoristisch bedoel-
de- verklaringen voor de naam van De 
Zweef: “Het hondje van Middelkamp heette 
Zweef” en “De zweefduiken van doelman 
Kaizer waren zo vermaard dat de mare ging 
dat hij in staat moest zijn zo van het veld 
boven op de berg naar het dorp te zweven.”  
Wat dacht je van deze? Gehoord van Ma-
rietje Jannink: “Tante Anna (Anna Souve-
rijn-Jannink, JPvV) vertelde dat Victoria 
niet meer mocht en de jongens een nieuwe 
naam moesten verzinnen. Bij hun thuis  
hadden ze een grote hond die heel goed kon 
springen op het commando “zweef.” Dat is 
toen de naam geworden...”
Volgens erelid en oud-bestuurslid Gerard 

Hilberink is het helemaal anders: “Bij het 
65-jarig bestaan heb ik alles uitgezocht over 
de naam. Vast staat dat Johan Kaizer niet 
de echte keeper van De Zweef was. Hij was 
rechtsback en moest toevallig invallen voor 
Antoon Middelkamp, de echte keeper. Na 
die wedstrijd in Almelo is hij weer gaan 
voetballen en later pas weer keeper gewor-
den1”. 

Interview met Johannes Mathias 
Kaizer
Het verhaal Johan Kaizer2  komt uitgebreid 
terug in een artikel van de journalist Han 
Pape in de Twentsche Courant in de rubriek 
Klein Journaal in augustus 1985:
“De naam De Zweef zou wel eens wat 
uitstaande kunnen hebben met de één of 
andere zweefduik van een doelman uit het 
grijs verleden. Een legendarische zweef-
duik, zoals Bep Bakhuis ooit eens tegen de 
Belgen met een kopbal scoorde in een met 
9-3 gewonnen interland.

En wie is die legendarische doelman dan 
wel geweest, was de vraag die onherroepe-
lijk moest volgen. Het antwoord luidde een-
parig: Johan Kaizer. Dat stond als een paal 
boven water! En omdat Johan Kaizer nog in 
het land der levenden rondwandelt, was het 
volgende probleem dat opgelost diende te 
worden heel eenvoudig: hem opzoeken. 

Wel, de eerste doelman van De Zweef 
woont met zijn vrouw in Het Helmerink. 
We troffen hem toen hij buiten genoot 
van één der weinige zonnige uren die deze 
zomer kent. En jawel, de heer J. M. Kaizer, 
voor vrienden Johan, blijkt inderdaad de 
eerste doelman van De Zweef te zijn ge-
weest, hij was tevens één der oprichters van 
deze nu zo succesvolle vereniging. Vroeger 
was het Victoria, de kleuren waren rood-
wit. Nu is het blauw-wit en is de naam De 
Zweef. Hoe is die naam feitelijk ontstaan, 
vroegen we oud-doelman Kaizer, want de 
oplossing van dat brandende probleem was 
het doel van de komst.

Dan volgt hier verkort zijn zonder twijfel 
waarheidsgetrouw relaas: We moesten met 
Victoria voetballen in Almelo tegen ASS. De 
afkorting van Almelose Staats Spoorwegen. 
Een vereniging die reeds lang ter ziele is. 
Het was in de tijd, dat onze naamsverande-
ring juist aan de orde was. Nee, we konden 
het niet maken tegen de Almeloërs. Het 
waren allemaal van die grote, sterke kerels.

Ik kreeg die middag handen vol werk, aldus 
Johan Kaizer. Je weet hoe het met keepers 
gaat: soms blunder je een keer, het kost een 
doelpunt en je bent een keeper van niks. 
Een andere keer lukt alles. Die middag in 
Almelo lukte mij alles3. Misschien was het 
voor een groot deel geluk, maar de onmo-
gelijkste ballen pakte ik. Vlak vóór afloop: 
grandioos, het was geweldig. Je zweefde 
naar de hoek, zei er één. Je bent een echte 
zwever. Nou, zei de rest, we moeten een an-
dere naam hebben, waarom niet De Zweef? 
Vanwege die legendarische zweefduik op 
het veld van de Almelose spoorlui. 

De Zweef klinkt toch mooi, zegt de beschei-
den Johan Kaizer. Sjonge, ik zal die middag 
wel geluk hebben gehad met die zweefduik. 
Gek toch, van zo’n bescheiden ploegje naar 
de hoofdklasse van de KNVB en nog steeds 
heten ze De Zweef. Keepers hebben soms 
pech, soms hebben ze geluk en dan is hun 
roem gevestigd, schiet ons te binnen. Denk 
maar aan Kas Woudsma. Hij riep eens: laat 
maar gaan voor Kas en de balde rolde over 

de lijn. Denk maar aan Leo Halle. Vroeger, 
in de wedstrijd tegen Ierland, stopte hij in 
de laatste minuut een strafschop van de Ier-
se aanvoerder Glenn, de man die nog nooit 
een strafschop had gemist en Leo Halle, de 
Leeuw van Deventer, werd die middag een 
legende.

Johan Kaizer is niet metéén een legende 
geworden, maar de naam van de vereni-
ging is aan hem te danken. Hij is één van 
de oprichters van de vereniging die nog 
leeft. Bats ten Hove was er ook bij en hij 
leeft ook nog, vertelt Kaizer ons. Jammer, 
je ziet elkaar niet meer. Het contact wordt 
minder als je ouder wordt. Maar De Zweef 
blijft mijn club, ook al kom ik er niet meer. 
Ik vraag nog altijd: hoe heeft De Zweef het 

De naam “De Zweef” heeft niets 
met zweefduiken van Johan Kaizer 
te maken?
Over de naam van onze club is al veel gezegd. Het lijkt erop alsof 
we het na al die discussies eens zijn geworden met elkaar: Niet het 
hondje van Middelkamp of iets anders, maar de zweefduiken van 
Johan Kaizer (overleden in 1988) zijn de oorzaak van de naam 
“De Zweef”. De vraag is of dat (helemaal) zo is. Volgens velen 
(waaronder Johan Kaizer zelf) is dat zo. Maar dan komt er een 
andere aap uit de mouw…… Eerst over de zweefduiken.

1 Dit is een van de weinige 
vergissingen van Gerard Hil-
berink. Antoon Middelkamp 
is inderdaad jaren keeper 
geweest van De Zweef, maar 
niet toen Johan Kaizer van 
paal naar paal zweefde. 
Antoon is namelijk geboren 
in 1911 en hoewel hij heel erg 
goed was, was hij niet zo’n 
talent dat hij op 12-jarige 
leeftijd het doel verdedigde. 
Antoon zelf deelt mee dat 
hij in 1925 bij De Zweef is 
gekomen.

2 Johannes Mathias Kaizer; 
geboren Cranenburg (Duits-
land) in 1902, zoon van 
Johann Kaizer en Wilhelmi-
na Eilders. Op 9-7-1932 in 
Rijssen getrouwd met Johan-
na Maria Siegerink; geboren 
in Rijssen in 1908.

3 Nou ja, “ik pakte alles”: De 
Zweef verliest de wedstrijd 
met 6-0.

Johan Kaizer. 
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gemaakt? Nu zijn ze hoofdklasser. Mijn 
kluppie van vroeger hoofdklasser: hoe 
bestaat het? Laatst voor het jubileum, heb 
ik nog met Rikmanspoel over de historie ge-
praat. Hij heeft me nog meegenomen naar 
ons eerste veld in Noetsele. ‘t Veld liep wat 
op, tegen de berg aan. 

Later, na mijn voetbaltijd, ben ik naar de 
muziek gegaan, ‘k Heb 33 jaar trompet 
geblazen bij de KSW. Daarna begon ik met 
kanaries, daar hield ik een mooie kast met 
bekers aan over. We hebben een goede tijd 
gehad, trouwens nu nog, ook al wordt het 
lichamelijk minder. Er is veel om dank-
baar op terug te zien, zegt Johan Kaizer, de 
eerste doelman van De Zweef. Maar ja, wat 
wil je. Als ik het beleven mag word ik 30 
september 83 jaar. ‘t Waren goede jaren..... 
Een tevreden man wandelt terug naar Het 
Helmerink. ‘k Moet gaan, zegt hij, anders 
wordt mijn vrouw ongerust. Ga maar even 
mee! We kijken hem na. Daar gaat ie: De 
Zwever. De eerste doelman die 65 jaar 
geleden onder de lat stond. En waaraan 
De Zweef zijn wat opmerkelijke naam te 
danken heeft.”

Maar... (1)
...In de Sportkroniek (uitgave Misset Doe-
tinchem) van 15 juli 19144 staat op pagina 
44 de agenda afgedrukt voor de “Jaarlijk-
sche Algemeene Vergadering van de Twent-
sche Voetbalbond op Zondag 19 Juli a.s. des 

voorm. om 9 ½ uur in Hôtel “Industrie” te 
Enschede” . Aan het einde van die agenda 
staat een aantal mededelingen, waaronder 
deze: “Van de volgende vereeniging is een 
aanvrage om toelating binnengekomen: “De 
Zweef”, Nijverdal. 5”.

Maar... (2)
...In Dagblad Het Centrum van 16 septem-
ber 1916 staat te lezen: “De R.K. Voetbalver-
eniging De Zweef, die Zondag jl. nog tegen 
de Batammers uit Deventer met 5-1 won, 
zal tot onzen spijt niet in de competitie van 
R.K. Voetbalvereenigingen in Twente kun-
nen meespelen, daar de afstanden te groot 
zijn. Ze zal dus moeten wachten tot Almelo, 
Wierden, Nijverdal en andere West-Twent-
sche plaatsen R.K. clubs bezitten, om 
samen met dezen een competitie-afdeeling 
WestTwente te kunnen vormen.”

Wordt hier “onze” De Zweef bedoeld? In de 
krant staat dat gewacht moet worden tot 
andere dorpen (zoals Nijverdal) een ka-
tholieke club hebben. Hoe dat is te rijmen 
met het team dat de Batammers verslaat, 
is een vraag. Nader onderzoek leert dat de 
kans groot is dat het hier gaat om een club 
uit Rijssen, omdat het artikel staat onder 
andere berichten uit deze plaats. 

Wat er gebeurd is met de club die in 1914 
toelating vraagt aan de TVB is onduidelijk 
en of de club met de naam De Zweef in 1916 
echt uit Rijssen komt, is de grote vraag. Ze-
ker is in ieder geval dat in 1920 in Nijverdal 
geen club met de naam De Zweef bestaat.

Dus...
...Dat de naam De Zweef zomaar uit de 
lucht komt vallen en voor 100% op het 
conto van onze voetballende voorvaderen 
geschreven kan worden, lijkt te ver te gaan. 
Ze zullen de naam ongetwijfeld al eerder 
hebben gehoord en die later misschien heb-
ben gelinkt aan de zweefduiken van Johan 
Kaizer. Dat zou natuurlijk heel goed kun-
nen. Misschien heeft een van de oprichters 
wel bij die eerste club gespeeld.

Hercules; nog vóór Victoria
Iedereen heeft wel eens gehoord dat De 
Zweef bij de oprichting de naam Victoria 
heeft meegekregen. Nergens in de (oude) 
geschriften staat dat Victoria vooraf gegaan 
is door Hercules. Toch is het zo, want deze 
naam staat in de Databank Sport. In deze 
databank staat overigens ook een Nijver-
dalse voetbalvereniging onder de naam De 
Zweef in 1914. Een club met deze naam in 
Rijssen komt daarin niet voor. 

De Zweef in de archieven
In de verschillende archieven is kort de 
historie van De Zweef terug te vinden:
• Hercules (eerste naam)
• Victoria (vóór mei 1923)
• Mei 1923 (eerste vermelding als De 

Zweef) 
• Regionale bond: Twentsche Voetbal-

bond (1923) De Zweef staat geregi- 
streerd als “42 – 1923, levensbeschou-
wing neutraal”

• Registratie naamswijziging van Victoria 
in De Zweef; TVB (Sportkroniek 24 mei 
1923)

• Regionale bond R.K.U.V.B.(District 2) 
(1926)

• Toetreding R.K.U.V.B. (Sport illustratie 
20 apr. 1926)

• Toetreding tot de landelijke bond 
R.K.F. (1932)

• Toetreding tot I.V.C.B. (Oost) (1932-
1940)

• Toetreding I.V.C.B. (Sport illustratie 14 
aug. 1934)

• Registratie clubnaam R.K.F. voor 
R.K.U.V.B. (Sport illustratie 27 juli 
1937)

• Toetreding N.V.B. (Sportkroniek 21 okt. 
1940)

• In 1942 trekt De Zweef zich terug uit de 
N.V.B. door gebrek aan spelers (Sport-
kroniek 22 sep. 1942)6 

5 Op de website sportge-
schiedenis staat rksv De 
Zweef in een online sportge-
schiedenisdatabank

4 Terug te vinden in het 
krantenarchief van de 
Koninklijke Bibliotheek, 
kranten.kb.nl

6 Maar voetbalt nog door tot 
halverwege 1944...
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Het Ministerie van Justitie
Om te weten te komen wie de oprichters 
of eerste bestuurders waren, zou terug 
gevonden kunnen worden in het Verenigin-
genregister 1855-1976 van het Ministerie 
van Justitie. Echter alleen als onze vereni-
ging daar haar statuten bij de oprichting 
heeft gedeponeerd. Een mail naar Den 
Haag levert op: “Ik heb gezocht binnen 
het Verenigingenregister onder de plaats 
Nijverdal. Hierin heb ik geen verenigingen/
stichtingen aangetroffen onder de naam 
van Hercules, Victoria en/of De Zweef. De 
statuten van deze verenigingen zijn dus niet 
gedeponeerd bij het Ministerie van Justi-
tie.” Via deze bron zijn de oprichters dus 
niet te achterhalen.

Gebrek aan administratie
In de begintijd houdt men niet echt een 
administratie bij van leden. Men weet niet 
(meer) wie er vanaf het begin bij zijn. Jans 
Woertman (secretaris in 1930 en later 
voorzitter) bijvoorbeeld, wordt oprichter 
genoemd. In 1935 richt voorzitter Mid-
delkamp een speciaal woord aan de heer 

Rieks Engbers, “die vanaf de oprichting 
nog steeds speelt”. Als aandenken krijgt hij 
een zilveren speld op de borst geprikt. In 
de jaarverslagen van de secretaris staat in 
de jaren dertig dat afscheid wordt genomen 
van Johan Lucassen “een der oprichters….”.

De vraag is of al die gegevens kloppen. Zelfs 
de “oprichters” zelf weten het niet helemaal 
meer. De film en interviews met deze men-
sen bij het jubileum in 1985, geeft niet veel 
meer duidelijkheid. In deze film noemen 
de aanwezigen de volgende mannen als op-
richters: Harm, Dieks en Johan Krukkert, 
Johan Kaizer, Jans Woertman en Dieks 
Scholten. Maar niet Bats ten Hove, die toch 
echt in het rijtje hoort en zelfs bij het inter-
view aanwezig is, maar niet zegt dat hij er 
ook bij hoort. Men noemt ook Henk Poppe 
niet. In de aankondiging van de film staat 
weer wel Harm Verschoor als oprichter. 
Duidelijk is dat het geheugen van de dan al 
meer dan 80 jaar oude mannen niet meer 
is wat het was en dat het begrip “oprichter” 
ruim te interpreteren is.   

Foto van oprichter Bats ten Hove
Wilfried Woesthuis is een kleinzoon van 
oprichter Bats ten Hove. Die laatste heeft 
aan zijn dochter Marie (de moeder van Wil-
fried) een foto gegeven die volgens haar ge-
maakt is ter gelegenheid van de oprichting 
van De Zweef. Van Wilfried krijgen we deze 
foto. Inderdaad zitten en staan de mannen 
er op hun paasbest bij; het is een foto die 
hoort bij een bijzondere gelegenheid. Alle-
maal met een sigaret in de handen. Op deze 
“oprichtingsfoto” staan:

• Bertus ten Hove 
• Johan Kaizer
• Dieks Scholten
• Bats Evers
• Harm ten Hove
• “de heer” Engbers (in het plakboek van 

de familie Ten Hove staat bij deze foto 
K. Engbers, dan zou het Karel Engbers 
kunnen zijn7)

• Cornelus ten Hove

Wilfried voegt hier de volgende overleve-
ring aan toe: “Deze club van zeven mannen 
was een familie- en vriendenclub, allen 
wonende te Noetsele (buurtgemeenschap 
in Nijverdal). Detail: Johan Kaizer was de 
keeper van deze groep mannen. Volgens 

mijn opa kon hij zo mooi zweven naar de 
bal. Dat is de aanleiding voor de naam van 
de nieuwe voetbalclub: De Zweef.”

Theo ten Hove vertelt dat de pastoor graag 
wilde dat er een r.-k. club zou komen. Bats 
ten Hove (Theo’s opa) gaat dan met een 
paar andere katholieke jongens op stap om 
uit de buurtclubjes r.-k. jongens te ronse-
len. “Toen is later in het huis van opa de 
club opgericht. En dat is het enige juiste 
verhaal”, zegt Theo, “want zo heeft opa het 
altijd verteld. Ga maar controleren bij mijn 
zus Marie Woesthuis.”

Dat laatste hebben we gedaan. Marie (over-
leden 2019) bevestigt het verhaal van haar 
broer. Zij weet ook nog dat vader later in 
het bestuur zit: ”Toen vergaderden ze bij de 
bestuursleden thuis. Ook bij ons en dat ging 
eraf. Nee, geen ruzie, gewoon hard praten. 
Gelukkig hadden we een huis met twee 
kamers. Zei mijn moeder: “Kom, we gaan 
achter zitten” en dan deed ze de schuifdeu-
ren dicht.” 

Dat lawaai van die bestuurders  wordt ook 
ingegeven door de aanwezigheid van een 
fles jenever waaruit driftig wordt getapt 
tijdens en na de vergadering. Als de verga-

Nog zoiets: 
Wie zijn eigenlijk oprichters?
In de kronieken duiken al jaren dezelfde namen op waar het 
gaat om de oprichters van De Zweef. Alsof die ergens keihard 
zijn vastgelegd… Dat is dus niet het geval. Het bekende rijtje is: 
Bertus ten Hove, Johan Kaizer, Dieks Scholten, Henk Poppe en 
Harm Krukkert. Dat deze rij namen telkens terug komt, heeft 
waarschijnlijk meer te maken met “elkaar napraten” dan dat er 
serieus onderzoek is gedaan. 

De vraag is namelijk of dit rijtje klopt en of de lijst compleet is. 
Bovendien: wanneer ben je oprichter? Als je afspreekt om een club 
op te richten? Als je in het eerste bestuur zit? Als je in het eerste 
echte elftal speelt? De geschiedenis lezende kom je telkens andere 
namen tegen van mensen die het predicaat “oprichter” krijgen. Vaak 
ook ten onrechte.

Vlnr: Bertus ten Hove, 
Johan Kaizer, Dieks 
Scholten, Bats Evers, 
Harm ten Hove, “de 
heer” Engbers,  Cornelus 
ten Hove.

Bertus ten Hove

Dieks Scholten

Harm Krukkert

Henk Poppe

Johan Kaizer

7 Ex-voorzitter Joop Engbers 
(in 2017): “Ome Karel kan 
nooit oprichter van De Zweef 
zijn geweest. Die zat bij de 
muziek. Heeft nooit gevoet-
bald. De eerste voetballende 
Engbers bij De Zweef is Gert 
Jan, maar die komt later 
over van Nijverdal.”  De man 
van Marie Woesthuis-ten 
Hove meent te weten dat de 
man op de foto Karel is: “die 
zat ook bij de muziek”. 
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dering niet te laat eindigt, is er vaak nog tijd 
voor een potje kaarten. 

Een boodschap van oma Krukkert
Dan duwt Helmut van Rhee ergens in de 
zomer 2012 na de training een briefje in je 
handen met daarop informatie van zijn oma 
Krukkert, de vrouw van Willem Krukkert 
sr. Op dat briefje de volgende namen van de 
oprichters van De Zweef:
• Ome Dieks Krukkert
• Ome Harm Krukkert
• Oom Bats ten Hove
• Harm Kaizer
• Johan Kaizer.

Bij de eerste twee namen staat “broers van 
opa Willem” en bij de laatste twee “broers 
uit het Rooie Dorp8”.  

Geheim wordt niet opgelost
Of de mannen van de oprichtersfoto van 
Marie ten Hove het echt zijn, is onduidelijk. 
Vooral niet als je ziet wie er in het eerste 
bestuur zitten: Dieks Krukkert, voorzitter, 
Johan Krukkert, secretaris-penningmeester 
en Harm Krukkert, bestuurslid. 

Telkens andere informatie dus. Feit is dat in 
die beginjaren gegevens nauwelijks worden 
bijgehouden en geheugens in de loop van de 
jaren gaten gaan vertonen. Wat wel zeker 
is, is dat een deel van de mensen die de titel 
oprichter hebben meegekregen en daarvoor 
soms zelfs zijn onderscheiden, niet bij de 
oprichters horen, omdat ze in 1920 nog bij 
een andere (buurt)club spelen. 

Misschien wordt met “oprichters” door 
sommigen wel bedoeld de groep eerste 
leden. Of misschien is het wel zo dat er een 
groep jongens was die samen speelden en 
dat een deel daarvan de club heeft opgericht 
en dat aan de anderen heeft meegedeeld. 
We zullen het waarschijnlijk nooit precies 
weten.

Hieronder een paar voorbeelden van familierelaties met als bron stukken stamboom van 
de families Otten, Middelkamp en Alferink. Kijk alleen maar eens naar de vetgedrukte 
namen... Het is “allemaal familie”.

Een stukje stamboom van de familie Otten/Verschoor

Anna Gesina Otten trouwt met Theodorus Verschoor
Hun zoon Hermannus Verschoor (fabrieksarbeider 1879 – 1966) trouwt met Hendrika 
Harmeling (fabrieksarbeidster 1882 – 1965), dochter van Lodewijk Harmeling en Fran-
cesca Verschoor

Het echtpaar krijgt onder meer de volgende kinderen:
• Anna Gesina Verschoor (spoelster 1902 -?) die trouwt met Hermannus van 

Rhee (fabrieksarbeider 1901 – 1969), zoon van Hermannus van Rhee, smid, en 
Hermina Heuver.

• Franciska Hendrika Verschoor (fabrieksarbeidster 1910 - ?) trouwde Marinus Mul-
der

• Theodorus Verschoor (1904 - ?) trouwde Antonia Scholten (1905 -?), 25 jaar oud, 
geboren op 13-07-1905 te Hellendoorn (gezindte: r.-k.), dochter van Willebrordus 
(Willem) Scholten en Hendrina Hobert.

Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Fransina, geboren op 23-05-1931 te Hellendoorn.
2. Willibrordus, geboren 1932 te Hellendoorn, overleden op 06-05-1991 te Hel-

lendoorn. Gehuwd met Margaretha Catharina ter Elst, geboren 1933 te Hellen-
doorn, overleden op 06-12-1993 te Hellendoorn.

3. Hermanus (Hernanus), geboren op 25-08-1934 te Hellendoorn.
4. Hermina, geboren op 17-11-1936 te Hellendoorn. Gehuwd met Gerhardus Jo-

hannes Velnaar, textielarbeider, geboren 1932 te Rijssen.
5. Antonia, geboren op 18-11-1937 te Hellendoorn.
6. Theodorus Gerhardus, geboren op 29-01-1940 te Hellendoorn.
7. Hendrina Theresia, confectienaaister. Geboren op 22-08-1941 te Hellendoorn. 

Getrouwd met Gerardus Hermanus Bijen geboren op 23-02-1939 te Tubbergen.
8. Anna Gezina Maria, confectienaaister, geboren op 28-05-1943 te Hellendoorn.
9. Anne Marie, geboren op 26-08-1945 te Hellendoorn, overleden op 03-07-1946 

te Hellendoorn, 311 dagen oud.

“Wat een familie………….”
De Zweef barst van de familierelaties. Niks mis mee en ook niet 
uniek. In voorbije tijden is een vereniging de enige plek waar 
mensen samen komen en plezier kunnen maken. Daar ontmoeten 
de jongens de meisjes en worden relaties aangeknoopt. Daar komt 
nog bij dat het aantal verenigingen vroeger veel kleiner is als nu. 
Wie katholiek is, heeft maar een beperkte keuze waar het gaat om 
van welke vereniging je lid wil worden. Bij De Zweef (vroeger de 
enige katholieke sportvereniging) kom je elkaar tegen.

8 Wilhelminawijk; Nijverdals 
oudste woonwijk. De naam 
Rooie Dorp komt van de rode 
dakpannen op alle huizen.
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10. Annemarie, geboren op 18-05-1947 te Hellendoorn.
11. Nellie, geboren 1950 te Hellendoorn.

• Lodewijk Verschoor, schilder, 23-10-1907 te Hellendoorn. Gehuwd met Johanna 
Susanna Nijveld, (03-08-1911 te Hellendoorn -?).

Uit dit huwelijk onder meer:
1. Johan Antonius Jozeph, geboren op 07-03-1945 te Hellendoorn. Gehuwd met 

Bertha Anna Maria Heetkamp, geboren op 25-07-1947 te Hellendoorn. Adres: 
Wijk B Julianastraat 14 Nijverdal , overleden op 13-04-1997 te Hellendoorn op 
49-jarige leeftijd, dochter van Bernardus Johannes Heetkamp, fabrieksarbeider, 
en Bertha Mulder.

2. Petronella Verschoor (vlijster / spinster 1910 -?) trouwt met Johannes Antonius 
Middelkamp (fabrieksarbeider 1911 -?)

 
Gesina Maria Verschoor, (spoelster/winkelierster, geboren op 15-09-1887 te Hellen-
doorn, overleden op 01-02-1958 te Almelo). Dochter van Theodorus Verschoor en Anna 
Gesina Otten.
Gehuwd met Johannes Scholten, (wever/winkelier in koloniale waren, geboren 1887 te 
Hellendoorn, zoon van Antonie Scholten en Maria Nijveld. 

Aleida Verschoor, (spoelster, geboren op 16-01-1889 te Hellendoorn, overleden op 05-
12-1971 te Almelo). Dochter van Theodorus Verschoor en Anna Gesina Otten. Gehuwd met 
Bernardus Alferink, (rijwielhandelaar, geboren 1886 te Heino, overleden op 27-05-1966 
te Hellendoorn), zoon van Bernardus Alferink, kleermaker, en Antje Bos.

Uit dit huwelijk:
1. Antonia Maria, geboren 1911 te Wierden.
2. Theodorus.
3. Bernardus, boekbinder, geboren op 20-05-1914 te Wierden. Gehuwd met Gerrit-

dina Hermina Morsink, dienstbode, geboren 1918 te Wierden, overleden op 16-
04-1986 te Hellendoorn. Ouders: Johannes Morsink en Maria Hendrika Mulder.

4. Anna Geziena.
5. Egberdina Theresia, geboren op 24-11-1917 te Hellendoorn, overleden op 22-03-

1945 te Hellendoorn. Zij kwam om bij het bombardement van maart 1945 op het 
centrum van Nijverdal door Amerikaanse vliegtuigen.

6. Johanna, geboren op 28-08-1919 te Hellendoorn , overleden op 07-09-1938 te 
Hellendoorn op 19-jarige leeftijd.

7. Hendrikus, kantoorboekhandelaar. Geboren 1921 te Hellendoorn. Gehuwd met 
Hendrika Johanna Koedijk, winkelbediende, geboren op 01-10-1928 te Wier-
den, overleden op 18-02-2001 te Hellendoorn. Ouders: Antonij (Antoon) Koe-
dijk, rijwielhandelaar, en Hendrika Johanna Veldman.

8. Theodorus Hermannus, geboren op 14-08-1922 te Hellendoorn. Adressen: Hel-
lendoorn Nijverdal Van Limb. Stirumstraat 24 en Fred.Hendrikstraat 16, over-
leden op 24-03-1945 te Almelo. Hij werd zwaar gewond tijdens het grote bom-
bardement op donderdag 22 maart 1945 en overleed in het ziekenhuis te Almelo. 
Ook zijn zuster Egberdina Theresia Maria kwam om bij dit bombardement op 
donderdag 22 maart 1945.

9. Levenloos kind, geboren op 07-10-1923 te Hellendoorn (gezindte: R.-K.).
10. Albertha Antonia, geboren 1925 te Hellendoorn, overleden op 09-08-1938 te 

Hellendoorn.
11. Hermina Maria, geboren op 09-05-1926 te Hellendoorn, overleden op 01-11-1926 

te Hellendoorn.
12. Levenloos kind, geboren op 15-08-1927 te Hellendoorn.
13. Maria Geziena, verkoopster, geboren op 11-10-1930 te Hellendoorn. Gehuwd met 

Bernardus Theodorus Runneboom, meubelmaker, geboren op 22-07-1929 te 
Hellendoorn, overleden op 03-07-1979 te Hellendoorn. Ouders: Johannes Ger-
hardus Runneboom en Gerharda Hermina Jannink.

Een stukje stamboom van de Middelkamps

Johannes Antonius Middelkamp geboren 18-2-1869 te Wierden, overleden 17-3-1959 te 
Hellendoorn. Was getrouwd met Suzanna Wilhelmina Souverijn, geboren 15-3-1871 te 
Hellendoorn, overleden 20-11-1952 te Hellendoorn.

Uit dit huwelijk:
1. Hermanus Middelkamp geboren 9-12-1893 te Hellendoorn. Getrouwd met Jo-

hanna Maria Broens
2. Henricus Johannes Middelkamp geboren 12-7-1895 te Nijverdal. Trouwt met 

Johanna Mulder
3. Johanna Geertruida Middelkamp geboren 14-10-1897 te Nijverdal. Trouwt Ger-

hardus Bernardus Mulder
4. Johannes Wilhelmus Middelkamp geboren 23-12-1899 te Nijverdal.
5. Maria Johanna Middelkamp geboren 28-9-1905 te Nijverdal; overleden 16-12-

1986 te Almelo. Getrouwd met Johannes Lucassen

Een stukje stamboom van de familie Alferink

Hendrikus Gerardus Alferink9 (overleden 1944) was getrouwd met Johanna Schotman. 
Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

1. Bernardus Alferink geboren op 12-03-1905 in Wierden, overleden op 01-01-1977 
in Almelo, 71 jaar oud. Het lichaam werd ter beschikking gesteld aan de weten-
schap. Trouwde met Johanna Siero, geboren op 27-08-1906 in Hellendoorn. 
Johanna is overleden in 1980 in Nijverdal. 

2. Gerritdina Johanna Alferink geboren op 09-08-1906 in Wierden, overleden op 
02-03-1976 in Nijverdal. Trouwde met Bernardus Antonius Oldenhof, geboren 
op 30-05-1905 in Raalte en overleden in 1985 in Almelo.

3. Johanna Maria Alferink geboren op 13-04-1909 in Nijverdal, overleden op 02-
12-1987 in Almelo. Zij had een relatie met Johannus Antonius Engbers. geboren 
op 30-03-1908 in Nijverdal, overleden op 13-04-1973 in Enschede.

4. Tonia Alferink geboren op 11-07-1910 in Nijverdal, overleden op 07-11-1993 in 
Nijverdal trouwde op 23-10-1943 met Geuzendam, geboren op 11-12-1909 in 
Rijssen overleden op 01-12-1955 in Almelo. Na diens overlijden trouwde zij op 
23-04-1958 in Hellendoorn met Hendrikus Johannes Hegeman, geboren op 
26-09-1915 in Nijverdal en overleden op 05-11-1989 in Nijverdal. 

5. Johannes Antonius Alferink geboren op 25-02-1913 in Nijverdal en overleden 
omstreeks 1990 in Almelo. Trouwde met Willy Ooink, geboren op 18-11-1921 in 
Almelo. 

6. Thersia Maria Alferink, geboren op 12-08-1915 in Nijverdal, overleden omstreeks 
2003 in Nijverdal. Trouwde met Arnoldus Meyer, geboren op 30-11-1905 in 
Rijssen en overleden op 08-04-1990 in Almelo. 

7. Maria Alferink, geboren op 12-01-1921 in Nijverdal. Trouwde met Franciscus 
Johannes te Wierik geboren op 20-06-1920 in Raalte. 

9 Hendrik Alferink (opa van 
Thea Kolkman, zie foto hier-
boven) woont met zijn vrouw 
aan de Van Limburg Stirum-
straat en is de buurman van 
Harm Kaizer, broer van de 
oprichter en vader van Willy, 
die jarenlang in het eerste 
voetbalt. 
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8. Femia Alferink, geboren op 18-04-1922 in Hellendoorn. Trouwde, met Hendri-
kus Johannes Westerik, geboren omstreeks 1916 in Ambt Ommen. 

9. Antonius Marinus Alferink, geboren op 09-03-1923 in Nijverdal. Trouwde met 
Hermina Hermanna Theresia Oosterwijk, geboren op 28-06-1927 in Wierden. 

10. Johanna Francisca Alferink geboren op 23-06-1926 in Nijverdal. Trouwde met 
Bernardus Johannes Oldenhof, geboren op 15-06-1923 in Raalte. 

11. Alberta Antonia Alferink geboren op 28-08-1928 in Nijverdal. Trouwde met Jo-
hannes Bernardus Meyer geboren op 12-09-1929 in Aerle Rixtel. 

12. Hendrika Johanna Alferink, geboren op 11-09-1932 in Nijverdal en overleden 
op 06-06-1975 in Nijverdal. Trouwde met Johannes Robertus Souverijn, gebo-
ren omstreeks 1930 in Wierden. 

Dit zijn zomaar drie stukjes stamboom die op internet zijn te vinden. Er zijn er meer... Hel-
der is in ieder geval dat bij De Zweef heel veel mensen familie zijn van elkaar. Je voelt je 
verbonden en geborgen in zo’n club. Misschien is dat wel de basis voor de opmerking “wat 
een familie.” 
 

 

Ho
of

ds
tu

k 1
 

19
20

 – 
19

29
 

Dinsdag 15 juni 1920 is de officiële datum: Een groep jongens in 
Nijverdal richt een voetbalclub op. De naam van deze club is eerst 
Hercules, maar verandert al snel in Victoria. Als een paar jaar later 
de bond meedeelt dat die laatste naam niet meer gebruikt mag 
worden, kiezen ze N.V.V. De Zweef als nieuwe naam. N.V.V. staat 
voor Nijverdalse Voetbal Vereniging.

In die tijd worden veel voetbalclubs opgericht. Soms zijn ze na één 
seizoen of zelfs nog eerder alweer verdwenen. Twee keer eerder is er 
in Nijverdal dan al een club geweest onder de naam Victoria. Eerder 
ook zijn er clubs die zich De Zweef noemen. Die clubs verdwenen, 
maar Victoria/De Zweef is een blijver. Al 100 jaar. 

In de beginjaren heeft de nieuwe club het moeilijk. Net genoeg leden 
voor één elftal en tegenwerking vanuit de katholieke gemeenschap; 
vooral van de kerk.

Stel je voor: een club met zo’n 12 leden, waarvan er drie het bestuur 
vormen. Geen bal, geen sportkleding, geen voetbalschoenen, geen 
kleedkamers en een zelf-aangelegd veld. Een paar jaar later zijn er 
twee teams en dus zo’n 28 leden. Dat is De Zweef in de beginjaren. 
Een club waarover we in die periode ook niet veel horen. Tenminste, 
als je oude kranten er op naslaat. 

Vlnr: Bertus Hoek, 
Willem Jaarsma, Jan 
Alferink en Bernard 
Alferink met ballen en 
voetbalkoffer, klaar voor 
de wedstrijd.
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Wat gebeurt er in de wereld en in Nederland
De periode van 1920 – 1940 is het “interbellum”; de tijd tussen twee wereldoorlogen. Het 
eerste deel van het interbellum noemt men ook wel de “roaring twenties”. Na de ellende 
van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) is het tijd voor optimisme. Dans (charleston), mu-
ziek, korte rokken, kortgeknipt haar, ruimte om je mening te geven en jezelf te zijn.

Daar staat tegenover dat het met de economie in Europa slecht gaat. Dat komt door de 
Eerste Wereldoorlog. Duitsland moet alle landen schadevergoeding betalen. Die landen 
hebben echter ook grote schulden gemaakt: bij elkaar, bij bedrijven en bij burgers. Kort-
om, bijna alle landen hebben betalingsproblemen. In de VS leidt het optimisme over de 
economie tot beursspeculatie op grote schaal. Eenvoudige mensen laten zich verleiden om 
met geleend geld te speculeren. De zeepbel barst op 24 oktober 1929 als de beurs van Wall 
Street in elkaar stort: de beurskrach.

In Europa is overigens nog oorlog genoeg. Na de dood van Lenin breekt in Rusland een 
machtsstrijd uit. Stalin wint en dat betekent het begin van een schrikbewind. In Ierland 
woedt een burgeroorlog nadat de Ierse Vrijstaat is uitgeroepen. Ook in Turkije is er oorlog. 
Omdat Griekenland meedoet met de geallieerden, begint Turkije in het verlengde van de 
Armeense genocide een massamoord tegen etnische Grieken die al eeuwen in dat land wo-
nen. In Italië doet het fascisme z’n intrede met Mussolini. 

Nederland bouwt voor het eerst op grote schaal kwalitatief 
goede arbeiderswoningen. Aan de stadsranden verrijzen 
tuindorpen. Gezinswoningen in een groene omgeving, met 
educatieve voorzieningen als bibliotheek en buurthuis en 
zonder dranklokalen. Voorbeeld is Tuindorp in Hengelo. 
Dichter bij huis verschijnen vanaf 1920 de eerste arbeiders-
woningen in de eerste echte woonwijk van Nijverdal: de 
Wilhelminawijk oftewel het Rooie Dorp; “kweekbak” van 
Zwevers. Verschillende typen huizen bij elkaar met bijna al-
lemaal grote tuinen (voor een eigen moestuin). Ook 100 jaar!

Het jaar 1926 is een rampjaar door grote overstromingen. Het halve land staat onder wa-
ter. Gedragen door twee militairen bezoekt koningin Wilhelmina het rampgebied. Dat is 
vooral het gebied rond de grote rivieren, die te veel water moeten verwerken. Ook Nij-
verdal ontkomt niet aan wateroverlast. In januari stijgt het water in de Regge zo hoog dat 
het in de omgeving van de Schuilenburgbrug over de dijken stroomt de landerijen op. De 
burgemeester treedt op en laat een dam van zandzakken leggen om boerderijen te bescher-
men. Door strenge vorst worden rivier en ondergelopen land één grote ijsvlakte. Militairen 
worden ingeschakeld om het ijs met springstof op te blazen, zodat de rivier weer kan stro-
men. Dat lukt. 

In deze periode beginnen ook de Zuiderzeewerken. Vanaf 1927 werken 5000 mannen aan 
de aanleg van de Afsluitdijk. 

Nieuwe ontwikkelingen en cultuur
De eerste experimenten met radio worden gehouden. Je ziet steeds meer auto’s op straat. 
Tussen grote steden in de wereld zijn min of meer regelmatige vliegtuigverbindingen opge-
zet. Voor wie geïnteresseerd is in kunst: in Parijs is een tentoonstelling van “decoratieve kun-
sten”, waardoor de art deco wordt geboren. Bloei van de architectuur- en kunstacademie het 

Bauhaus in Weimar en later in Dessau. In Nederland heeft de groepering rond het tijdschrift 
De Stijl grote invloed. Tot de medewerkers behoren Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld.
Ook Nijverdal krijgt te maken met nieuwe ontwikkelingen. In april 1926 is er in het R.-K. 
Vereenigingsgebouw1 een demonstratie van de radio. Het bestuur van dit gebouw is van 
plan zo’n toestel aan te schaffen en wil een goede keuze maken. De heren Alsema uit Nij-
verdal en Boers uit Almelo demonstreren hun radio. “Het was jammer”, zo meldt de krant, 
“dat er geen redevoering in het Hollandsch was te horen, maar de muziek klonk prach-
tig.” 

Sport wereldwijd
In 1924 zijn de eerste Olympische Winterspelen (Chamonix). Nederland doet niet mee. In 
1928 zijn de Olympische Zomerspelen in Amsterdam. Johnny Weissmuller zwemt als eer-
ste mens de 100 meter vrije slag in minder dan een minuut. Weissmuller wordt later nog 
veel bekender als Tarzan in de gelijknamige films. 

Nederland stelt op sportgebied in die jaren niet veel voor. Ons land wint bij de Olympische 
Spelen uiteindelijk toch nog zes gouden medailles. Dat is bij zwemmen, paardensport en 
boksen, waar de legendarische Bep van Klaveren bijgenaamd de “Dutch Windmill” z’n 
faam waar maakt. Het Nederlands voetbalelftal wordt bij de Olympische Spelen in de eer-
ste ronde uitgeschakeld door Uruquay, dat met 2-0 wint.

In 1920 begint in een klein Duits plaatsje, genaamd Herzogenaurach, Adolf (Adi) Dassler 
met het maken van voetbalschoenen. Niet wetend dat zijn merk Adidas later wereldwijd 
marktleider wordt voor voetbalschoenen.

1 Het Vereenigingsgebouw 
bij de r.-k. kerk is een ver-
zamelpunt van activiteiten 
in Nijverdal (zie ook foto 
hieronder); het enige gebouw 
van omvang. Het is niet 
alleen het tehuis van bijna 
alle r.-k. verenigingen, maar 
wordt ook gebruikt voor 
film, toneel, vergaderingen, 
muziekuitvoeringen, feesten, 
bijeenkomsten van de ge-
meente enz. 

Oranjestraat, Wilhelmi-
nawijk.



VAN DE TRAP
“Woensdag had de knecht van 
winkelier D. aan de Rijssen-
schestraat alhier het ongeluk 
van een trap te vallen. Daar hij 
over heevige pijnen aan een knie 
klaagde, werd dokter Moquette 
ontboden, die constateerde dat 
dit lichaamsdeel zwaar ge-
kneusd was.”

KLOEKEN, KLOK EN 
HULP
J. Bouwhuis biedt “twee 
kloeken met witte Leghorn 
kuikens” te koop aan. Notaris 
Wijnkes biedt een “Friesche 
Klok publiekelijk te koop aan.” 
H. Korver vraagt een “net 
meisje beneden 18 jaar” als 
hulp in de huishouding.

BEEN
“Toen de voetbal-
vereen. Nijverdal 
Zondag jl. een 
wedstrijd speelde te 
Almelo, had een ha-
rer spelers, J.B., het 
ongeluk een been te 
breken.” 

STOFZUIGER
Meubel- en matrassenma-
gazijn Westra deelt mee dat 
het “Werk van den Werkster 
door onze stofzuiger in een 
oogenblik verricht wordt.” 
Het apparaat is te huur voor 
30 cent per uur. 

MINDER LOON EN MEER 
DIVIDEND
De 10 procent loonsverlaging 
gaat per 15 april 1923 ook in 
voor de arbeiders van de KSW. 
De Ned. Stoombleekerij keert 
in 1923 over het voorgaande 
jaar een dividend uit van 20 
procent; 7,5 procent meer dan 
het jaar ervoor.

ZWEMMEN
De VVV verkoopt zwemabonne-
menten voor f 1,50 per seizoen. Een 
dagkaartje kost een dubbeltje. In het 
zwembad op Schuilenburg gedraagt 
de jeugd zich niet netjes. De kinde-
ren spelen met de reddingsboei en 
vernielen het touw. Dat is gezien. De 
VVV dreigt voortaan alleen toeristen 
nog toe te laten tot het bad. 

ONTSPORING
“Aan Station Nijver-
dal-Zuid ontspoorde 
Dinsdag een goe-
derenwagen. Met 
vereende krachten 
had men den wagen 
echter spoedig weer 
op de rails.” 

SNEEUW
“In deze buurt is in 
den nacht van Woens-
dag op Donderdag 
eenige sneeuw geval-
len.”

arbeiders die toch staken: veel minder inkomsten en ontslagen. Muziekvereniging Adven-
do4 treedt op met als doel geld in te zamelen voor deze mensen.

Behalve weinig werk brengt de Eerste Wereldoorlog ook de zorg met zich mee voor vluch-
telingen. De neutrale status van Nederland trekt duizenden Fransen en Belgen die hun 
land ontvluchten. Zij worden hier gastvrij ontvangen. Het einde van de oorlog betekent 
niet dat deze mensen in 1918 direct vertrekken. Tot ver in de jaren twintig wonen in Hel-
lendoorn nog vluchtelingen.5 Sommigen trouwen hier en blijven in ons land.

Ziektes
In de periode 1916-1927 heerst in Europa een epidemie van Encephalitis (hersenontste-
king, in de volksmond: slaapziekte). Ook in Nijverdal doen zich gevallen voor. Elk geval 
komt met naam en toenaam in de krant. Direct na de Eerste Wereldoorlog breekt een epi-
demie uit van Spaanse Griep; een zeer snel om zich heen grijpend virus dat wereldwijd tus-
sen de 20 en 40 miljoen mensen doodt. In Nederland overlijden 27.000 mensen. 

Medicijnen zijn er niet echt. Men verzint zelf wat om zich te beschermen. In Nijverdal is 
dat: cognac drinken. “Liters van dat spul hew hier in die tied utdrunk’n op de fabriek.” 
Andere ziekten die dan nog vaak voorkomen zijn tuberculose, typhus, difterie en roodvonk. 
Heb je daar last van, dan komt er een man van de gemeente met hamer en spijkers en 
timmert een brief op de deur dat in dit huis een besmettelijke ziekte heerst. Na zes weken 
komt hij weer en ontsmet het huis. Dat gebeurt door op een blik briketten aan te steken en 
die flink te laten walmen. Die rook ontsmet het huis, denkt men in die dagen. 

Een nieuw begrip: verkeer
Rond 1920 neemt het aantal auto’s toe. Toch blijft dit een nieuw verschijnsel. De hoofdprijs 
bij een verloting is bijvoorbeeld een tocht van 40 kilometer door Nijverdal en omgeving 
met een auto 6. De eerste bussen verschijnen op de weg. Er worden tal van busmaatschap-
pijen opgericht, die fel concurreren. 

Het verschijnen van de bus als vervoermiddel opent perspectieven voor bijvoorbeeld de ba-
sisscholen. Het Twentsch Volksblad in 1924 meldt dat de leerlingen van de r.-k. school met 
de bus op schoolreis naar Arnhem zijn geweest. De Nijverdalse rijwielhandelaar Koedijk 
schaft zijn eerste bus aan: “Beleefd aanbevelend voor het vervoeren van gezelschappen 
door het geheele land.” Later zal De Zweef van de diensten van dit bedrijf gebruik maken 
naar uitwedstrijden. Tot die tijd is Pek de busmaatschappij die De Zweef vervoert 7.

De trein ondervindt concurrentie van de bus. Doet pogingen om klanten te binden. Er rij-
den bijvoorbeeld extra treinen naar een veebeurs. Of je kan voor weinig geld naar Amster-
dam. Of naar een voorstelling in Apeldoorn. 

De geschiedenis van Nijverdal 

Weinig werk
Nederland is neutraal in de Eerste Wereldoorlog. Dat wil niet zeggen dat we er geen last 
van hebben. De Twentse textiel bv. heeft geen afzetgebieden en dus geen werk. Er is gebrek 
aan grondstoffen. Daar komt nog bij dat de regering schaarste verwacht aan garens, waar-
door er geen ondergoed gemaakt kan worden als daar behoefte aan is. Zo gebeurt het dat 
op last van de overheid alle kettinggarens, waaronder die van de Koninklijke Stoomweverij 
(KSW), in beslag worden genomen om later voor de bevolking ondergoed te kunnen laten 
maken. Noodgedwongen worden fabrieken stilgelegd2. 

Desondanks schenkt de directie van de KSW in 1921 een bedrag van maar liefst f 40.000,-3 
aan de gemeente “als tegemoetkoming in de uitkering die de gemeente verstrekte aan de 
arbeiders wegens stilstand van de fabrieken.” De jaren twintig van de vorige eeuw hebben 
daarom ook verschillende gezichten. Aan de ene kant is er de nasleep van de Eerste We-
reldoorlog, aan de andere kant een tijd van vernieuwing. 

Er is ook economische vernieuwing door de komst van auto’s, bussen, motoren en allerlei 
nieuwe apparaten. Steeds meer mensen krijgen telefoon. Burgemeester Van den Steen van 
Ommeren verzoekt de minister van Waterstaat om Hellendoorn en Nijverdal één kengetal 
te geven. Zodat de inwoners van zijn gemeente elkaar kosteloos kunnen bellen. Op andere 
terreinen verandert er niets, In 1925 veroordeelt de rechtbank in Almelo Hellendoornse 
vrouwen tot een boete van 50 cent of één dag hechtenis omdat ze uit geloofsovertuiging 
niet hebben deelgenomen aan de verplichte stemming voor leden van de Tweede Kamer. 

Stakingen
Twentse arbeiders gooien de kont 
tegen de krib en gaan staken tegen 
hun bazen die volgens de arbeiders 
te veel aan zichzelf denken. Die ba-
zen op hun beurt verlagen de lonen, 
stellen de werkweek op 53 uren en 
draaien medezeggenschap terug. 

Ook in Nijverdal staakt men; al is 
het op kleinere schaal: “We hadden 
niet zoveel te klagen. Je kon ner-
gens zoveel verdienen als hier en 
met de oude heer Salomonson was 
best te praten.“ Gevolgen voor de 

2 In de werkverschaffing 
kunnen de fabrieksarbeiders 
nog wat bijverdienen. “Ik 
heb ewarkt aan de ontgin-
ning van het Marlese veld. 
Het wark daor ston onder 
leiding van de Heidemij. 
Opzichter bie oons was ene 
Vrieling. Wie möst’n doa 
sloot’n graam’n, ’t venne vort 
krui’n en zo.” De mannen 
krijgen geld per meter. Juist 
daarom werken ze zich uit 
de naad. Met nog jarenlang 
verschrikkelijke last van de 
knieën. 

3 De “f” staat voor gulden; 
het oude betaalmiddel tot 
in 2002 de euro kwam. 
Een gulden bestond uit 100 
centen, twintig stuivers van 
5 cent, tien dubbeltjes van 
10 cent, vier kwartjes van 25 
cent. Een euro was bij intro-
ductie 2,20 gulden.

4 Advendo is de christelijke 
muziekvereniging, in 1890 
ontstaan uit de KSW muziek. 
Deze laatste vereniging is 
door de fabriek opgericht in 
1882. Als in 1890 Advendo 
wordt geboren, verlaten 30 
van de 33 KSW-ers die muz-
iekvereniging. Later groeit 
de KSW weer en daar vinden 
we ook alle katholieken die 
muziek willen maken.

5 Dat blijkt uit de “Inven-
taris van het archief van 
de gemeente Hellendoorn, 
oktober 2002.”

6 Een auto is in het begin 
van de twintigste eeuw nog 
zo bijzonder dat als er een 
langs komt, kinderen uit alle 
hoeken en gaten naar de weg 
rennen om het “monster” te 
bekijken.

7 De vader van ex-voorzitter 
Joop Engbers, speelt jaren in 
het eerste van De Zweef. Hij 
vertelde zijn zoon over deze 
bus: “Het was toen De Zweef 
nog in de katholieke bond 
speelde. Gingen we met de 
bus van Pek naar Apeldoorn. 
En het is echt waar: tegen de 
berg op moesten we druk-
ken, omdat de bus anders 
niet boven kwam…”
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Toenemend verkeer leidt ook tot problemen. De mensen zijn bang voor die nieuwe voertui-
gen. Gemeenten stellen snelheidslimieten in binnen de bebouwde kommen. Eerst zijn die 
limieten laag; men is bang. Als de angst minder wordt, mogen auto’s iets harder rijden. In 
Nijverdal verhoogt de raad op de Grotestraat de limiet van 10 naar 18 km per uur. 

Een motorrijder die vanaf Zwolle komt, krijgt een bekeuring. Later hoeft hij die niet te be-
talen, omdat op de plek waar hij is aangehouden de bebouwde kom nog niet van kracht is. 
In 1927 besluit de raad de maximum snelheid op 20 km te brengen. Tot verdriet van raads-
lid Stam die liever een verhoging ziet tot 30 km. Maar dat vindt de raad veel te gevaarlijk. 
Raadslid Nijhof vindt het allemaal al veel te gevaarlijk op de Grotestraat, waar volgens hem 
nauwelijks meer ruimte is voor de voetganger. 

Bij de gemeente komt een klacht binnen over auto’s die rijden over de weg “die van de 
Groote Straat bij Budde loopt naar de Rijssenschestraat.” Een schande, want deze weg is 
veel te smal en er wordt te hard gereden. De schrijver van de klacht stelt voor dat de weg 
dicht gaat voor auto’s. Dat gebeurt natuurlijk niet. 

Ongelukken
Nieuw in die tijd zijn  ongelukken door autoverkeer: “Het knechtje van den vrachtrijder 
P. reed met zijn rijwiel naast den auto-vrachtwagen van zijn patroon. Op een gegeven 
moment kreeg hij een stuk touw, dat hij op zijn rijwiel meevoerde, tusschen het voorwiel 
zodat hij viel. Het voorwiel van zijn fiets kwam onder den vrachtwagen en werd geheel 
vernield.” 

Op de De Joncheerelaan gooien een paar jongens sneeuwballen naar een Fordje. De daarin 
zittende heren schieten met een geweer in de lucht. Een van de jongens denkt te zijn aan-
geschoten, wat niet waar blijkt te zijn. In een ander geval komt de heer P. er slechter van af. 
“Toen enkele knapen sneeuwballen gooiden naar den auto, werd de heer P. zenuwachtig, 
raakte het stuur kwijt en reed tegen een boom.”

In december 1923 vindt een ernstig ongeluk plaats waar heel Nijverdal over praat: Tussen 
Nijverdal en Rijssen steekt een woonwagen de spoorlijn over op het moment dat het 
lokaaltreintje er aan komt. De krant benadert het ongeval nogal vreemd, want men schrijft 
eerst dat de paarden ongedeerd bleven, maar de woonwagen totaal versplinterd. Dan pas 
staat er dat de inzittenden zwaar gewond raken. Verbrijzelde benen, schedelbasisfracturen 
en andere zware verwondingen bij de eigenaar, diens vrouw en kinderen. Later blijkt dat 
de verwondingen zo zwaar zijn, dat uiteindelijk maar één persoon het ongeluk overleeft.

Werkloosheid en armoede worden minder, maar gaan niet voorbij
Er is werkloosheid in de veenkoloniën. Ook dus in het veen rond Daarlerveen. De gemeen-

POSTDUIF
De heer A. Wennemers 
van De Luchtbode vindt 
na zes jaar een postduif 
terug op zijn nest. Het 
beest raakte zoek na een 
wedvlucht op Bordeaux. 
Volgens de krant was 
het een van zijn beste 
duiven.

JUBILEUM
Op 1 juni 1927 viert 
P.C. Stam, directeur 
van de Ned. Stoom-
blekerij zijn 40-ja-
rig jubileum. “Deze 
instelling verschaft 
thans aan 600 arbei-
ders werk.”

MOQUETTE
Dokter Moquette is 25 jaar in Nijverdal. Een 
groot feest met sprekers. Huldiging door de 
muziek. Een paginagroot verslag met foto (heel 
bijzonder in die tijd) in het Twentsch Volks-
blad. Na zijn dood krijgt hij later zelfs een 
gedenkteken op de hoek Van Limburg Stirum-
straat/Oranjestraat.

BUURT-
VERENIGING
Bewoners van de 
nieuwe woonwijk 
Wilhelminawijk 
richten in 1928 
een buurtvereni-
ging op.

teraad debatteert over hoe men die mensen kan helpen. Armoede en ellende dus, maar aan 
de andere kant krijgt de economie een impuls, omdat de wederopbouw werk met zich mee 
brengt. Vlak na de oorlog is de malaise nog erg, maar zo langzamerhand komt er verbete-
ring. Dat zie je in bijvoorbeeld het Twents Volksblad. Er komen steeds meer advertenties 
en steeds meer nieuwe winkels openen hun deuren. 

In 1920 maakt de middenstand vooral reclame voor etenswaren (rog-
ge, bonen, vet, kaantjes), maar een paar jaar later barst het van de 
advertenties voor speelgoed, woninginterieurs, koek, snoep, gebak, 
sigaren, wollen pantoffels. Noem maar op. Met name rond Sinter-
klaas pakken de winkeliers uit. In die tijd krijgen de mensen geen 
mooie kleurenfolders in huis met speelgoedadvertenties. Wil je zien 
wat er te koop is, dan ga je naar de winkel en kijkt je ogen uit in de 
etalage. De een maakt die nog mooier dan de ander. 

Om volk te trekken organiseren veel middenstanders activiteiten 
in of bij de winkel. Erg populair is het prijsschieten met luchtbuk-
sen, waarbij fikse prijzen zijn te verdienen (bv. een nieuwe fiets). In 
maart 1926 is de Eerste Nijverdalse Winkelweek. Publiek kan voor 10 
cent een formulier kopen om mee te doen aan een etalagewedstrijd. 
Daarbij gaat het erom aantallen te raden. Hoeveel knikkers in een 
pot, hoeveel kilo iets weegt e.d. Hoofdprijs één tientje (en dat is een 
weekloon).

SINT EN PIET
Sinterklaas met zijn Zwarte Piet arriveren 
op het station Nijverdal-Noord waar de 
kinderen van de r.-k. school hem opwach-
ten. Daarna gaat hij op schoolbezoek. 
“Eenigen die volgens de onderwijzers nu 
juist niet al te best hadden opgepast, kwa-
men even in den zak terecht, doch nadat 
men beterschap had beloofd, liep alles nog 
weer goed af.” 

BLIKSEM
“Vrijdag der vorigen 
week bij het korte, 
zware onweder, sloeg 
den bliksem in de 
goal-palen der voet-
balvereen. Nijverdal, 
waardoor deze on-
bruikbaar werden 
gemaakt.”

GRAS IN HUIS
Sommige woningen in de 
Wilhelminawijk zijn slecht 
gebouwd. Er komt een onaf-
hankelijke commissie die veel 
kritiek heeft. Zo groeit het 
gras onder de kruipruimte 
tussen de kieren van de plan-
ken vloer het huis binnen. 
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Maar niet voor iedereen gaat de wel-
vaart omhoog. Er blijven werklozen 
en de sociale voorzieningen zijn in 
die tijd niet om over naar huis te 
schrijven. Er is een werklozenkas 
bij de gemeente, maar van dat geld 
kun je niet leven. Zeker niet de grote 
gezinnen waar vader de enige kost-
winner is. De Rooms-Katholieke 
Diaconie8 doet een verzoek aan de 
gemeente om die gezinnen een soort “huursubsidie” te geven. Een sympathieke gedachte, 
vindt men, maar de gemeenteraad neemt die niet over.

Dat doet de raad ook niet met een verzoek van C. Titsing. Hij vraagt –mede namens andere 
buurtbewoners-  hulp voor de weduwe H. Mulhof wonend in de Wilhelminawijk. Het col-
lege van burgemeester en wethouders laat weten dat onmiddellijk na het overlijden van de 
heer Mulhof de R.-K. Diaconie zich het lot van de familie heeft aangetrokken. Dat lijkt vol-
doende en het college stelt de raad voor de familie niet extra te ondersteunen. 

Crisis
De beurskrach op Wallstreet in 1929 leidt een wereldwijde crisis in. In dat jaar stelt de ge-
meenteraad een commissie in die geld gaat geven aan werklozen die zijn “uitgetrokken” en 
geen geld meer krijgen uit de werkloosheidspot. Deze regeling is alleen voor mensen die 
zich verzekerd hebben tegen werkloosheid (premie f 1,10 per week om een uitkering te krij-
gen van f 12,- per week).

Een jaar later moet Hellendoorn maatregelen nemen om een toeloop op de werkver-
schaffing tegen te gaan. De gemeente blijkt populair voor mensen zonder werk van buiten 

BELHAMELS
Belhamels slaan toe op het ijs van IJs-
club Vooruit waar mejuffrouw Ockels 
(foto) een demonstratie kunstrijden 
gaf. “Menig kampioenschap schoon-
rijden en vele prijzen zijn door haar 
behaald. Jammer dat sommige belha-
mels haar lastig vielen. Dat zij toen de 
baan verliet, laat zich begrijpen.” 

NAAR DE MISSIE
“Onze plaatsgenooten Th. Harme-
ling, H.Albers en A. ten Hove zullen 
Maandag a.s. vertrekken naar de Mis-
sie-school te Esch (N-Br) om aldaar 
te worden opgeleid voor het Mis-
sie-werk in Zuid-Afrika, waarheen 
zij later zullen worden uitgezonden”, 
schrijft het Twentsch Volksblad in 
september 1928.

Hellendoorn. De raad stemt in met het voorstel van burgemeester en wethouders, waarin 
staat: “Om tegen te gaan dat wellicht in de toekomst de gemeente Hellendoorn wegens 
hare werkverschaffing een zekere aantrekkingskracht krijgt voor arbeiders met niet-vas-
te inkomsten, wordt besloten dat werkloozen, alvorens zij bij de gemeentelijke werkver-
schaffing te werk kunnen worden gesteld, minstens twee jaar in de gemeente moeten 
hebben gewoond.”  

Nieuw gemeentehuis
De gemeenteraad vergadert in die tijd nog in het “moederdorp”; in het tegenwoordige Noa-
berhuus aan de Dorpsstraat in Hellendoorn. Het gemeentehuis is echter veel te klein, heeft 
gescheurde muren, een kapotte vloer en tochtige ramen. Burgemeester en wethouders wil-
len een nieuw gebouw en ook graag dichter bij of in Nijverdal. 

De sterke groei van Nijverdal door de fabrieken is het college uiteraard niet ontgaan. “We 
moeten vooruit kijken,” zegt men. Burgemeester en wethouders stellen voor de ULO-
school aan de Hellendoornscheweg (nu De Joncheerelaan) te slopen en op die plek een 
nieuw gemeentehuis te bouwen. 

Deze school staat leeg door een groot gebrek aan leerlingen. Een nieuw gemeentehuis kost 
f 70.000,. De raad is voorzichtig; wil het oude dorp niet verlaten en vindt het bedrag heel 
hoog. Uiteindelijk besluit men het oude gemeentehuis voor f 20.000,- te verbouwen. Maar 
ook dat gaat niet door. Het plan wordt steeds verder uitgekleed en uiteindelijk is er een 
verbouwing die ruim f 6000,- kost.

KOU
In februari 1929 schrijft het Twentsch Volksblad 
dat “Verschillende arbeiders, die zich Maandag 
per rijwiel naar hun werk begaven, tengevolge 
van de koude onwel werden. Eenigen, die bevro-
ren ledematen hadden gekregen (ook vingers en 
ooren) moesten zich onder geneeskundige behan-
deling laten stellen.” De temperaturen in februari 
dat jaar zijn zeer laag: -15 tot -20 en op 12 februa-
ri is er een Elfstedentocht.

KOGELTJE
“Het 4-jarig zoontje van den 
heer B. was aan het spelen 
met een kinderpistooltje. 
Een daaraan bevestigd 
kogeltje stopte de kleine in 
zijn neus. De hulp van Dr. 
Moquette moest worden 
ingeroepen om het voorwerp 
weer te verwijderen.” 

TRAP
“Tijdens den Zondagmiddag ge-
speelde oefenwedstrijd tusschen 
De Zweef II en De Zweef III kreeg 
de speler H.J. (Dieks) Middelkamp 
zoo’n hevigen trap in het gezicht, dat 
hij zich direct onder behandeling van 
Dr.Moquette moest stellen, waarna 
het slachtoffer naar huis is vervoerd” 
(november 1929).

8 Diaconie is een organisatie 
vanuit de kerk die zorg geeft 
aan mensen die (financiële) 
hulp nodig hebben. Wat be-
treft de afkorting: De afkor-
ting voor rooms katholiek is 
r.-k. In gevallen dat het gaat 
om een (oude) naam, heb ik 
de oude afkorting R.-K. laten 
staan (JPvV)

Het oude gemeentehuis 
(nu Noaberhuus) in Hel-
lendoorn.

2726



29

KSW 50 jaar: directie schenkt veel geld
In juli 1922 herdenkt de KSW het 50-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan doet de di-
rectie haar naam van “goede mensen” eer aan door diverse schenkingen te doen, zoals 
150.000 gulden voor het Pensioenfonds, 50.000 gulden voor een nieuw op te richten we-
duwen- en wezenfonds en 15.000 gulden voor het ziekenfonds. Alle arbeiders die al die 50 
jaar bij de KSW werken, krijgen per persoon 50 gulden, terwijl de rest een extra weekloon 
ontvangt. 

De arbeiders versieren op de dag van het jubileum de ingang voor het kantoor, waardoor 
de directeuren Raymakers en Van der Muelen zeer verrast zijn. Namens de werkers bieden 
de heren H. Bokhove en R.J. Ros een ontwerp aan voor een te maken herinneringsmonu-
ment. ’s Morgens wordt er niet veel gewerkt en ‘s middags heeft iedereen vrij. 

Een eigen katholieke kerk in Nijverdal 
Omdat Nijverdal rond 1900 niet veel voorstelt, 
ligt het voor de hand dat katholieken uit het klei-
ne dorp naar de kerk gaan in Hellendoorn. Lang-
zamerhand komen echter zoveel katholieken in 
het nieuwe dorp dat men een eigen parochie wil 
stichten met een eigen kerk. Het kost de Nijver-
dallers veel moeite dat van de grond te krijgen. 
Tegenwerking van “hun“ Hellendoornse pastoor 
De Graaf is een belangrijke oorzaak. Die ziet na-
tuurlijk liever niet dat zijn halve kerk leegloopt. 
Als men hem vraagt een onderhoud met de bis-
schop te regelen, zegt hij dat toe, maar hoort men 
in Nijverdal een half jaar helemaal niets. 

Dat bevalt de Nijverdalse katholieken niets. 
Een comité, bestaande uit de heren H. Schwarte, 
J. Engbers, J. den Ouden, A. Middelkamp en J. Bossink schrijft in 1905 zelf een brief en 
binnen twee weken kunnen Schwarte en Engbers bij de bisschop terecht. Deze aarzelt nog, 
maar veertien dagen na het bezoek van de twee heren stapt de latere pastoor Driessen9 uit 
de trein. 

Vooruitlopend op de bouw van een eigen kerk sticht men een Nijverdalse parochie. Het 
eerste succes van Driessen is (na een gesprek met de “oale heer” Salomonson) de aanbie-
ding door de fabrieksdirectie van het oude schaftlokaal aan de Grotestraat tegen het lage 
bedrag van 17.000 gulden. Dat is dan de eerste kerk, die de jonge parochie op 26 juli 1905 
in gebruik neemt.

SCHEIDS IS SCHIJTERD
Heel Nijverdal moet lachen als in 1929 een berichtje in de krant verschijnt over 
de wedstrijd AGOVV-Heracles. Het veld is prima als de wedstrijd begint, hoewel 
het een beetje regent. Als het harder gaat regenen, “besluit scheidsrechter Van 
Apeldoorn naar de kleedkamer te hollen. Spoedig is het weer droog en de spelers 
verschijnen weer. Scheidsrechter Van Apeldoorn is echter met geen mogelijkheid 
te bewegen verder te leiden.” Uiteindelijk vindt men een andere scheids die de 
wedstrijd verder fluit, maar die gaat wel de boeken in als “vriendschappelijk” 
(uitslag 1-1). De krant besluit: “een geval van machtsmisbruik. Veel is er geschre-
ven over Hollands juffer-voetbal, nu krijgen we nog papieren scheidsrechters.”

RK BEWAARSCHOOL
In juni 1929 staat een aankondiging 
te lezen dat “de R.K. Bewaarschool 
welke gevestigd wordt in één der za-
len van het R.K. Vereenigingsgebouw, 
Maandag a.s. geopend wordt. De kos-
ten bedragen voor één kind f 0,20 per 
week, voor elk volgend kind f 0,10. De 
kinderen moeten den leeftijd van 3 
jaar bereikt hebben.”

Het schaftlokaal
Ten behoeve van de arbeiders die verder weg 
woonden, zoals Hellendoorn, Wierden en 
Rijssen bouwt de fabriek rond 1895 een schaft-
lokaal. Dat schaft¬lokaal staat midden in een 
park (tegenover het huidige gebouw van het 
Leger des Heils), dat de fabriek heeft aange-
legd. Op deze plaats stonden daarvóór de 84 
woningen van de Verdeeling. In het park ligt 
een grote vijver en staat de muziektent van de 
KSW. Het schaftlokaal is een mooi, groot ge-
bouw met een grote zaal en woonruimte voor de 
beheerder, de heer J.W. Moddejonge. De ar-
beiders, die hier naar toe komen, kunnen voor 
een paar centen koffie drinken of een warme 
maaltijd kopen. Erg in trek is het schaftlokaal 
niet. Veel mensen, die ver weg wonen, hebben 
in Nijverdal adresjes (bij familie of kennissen), 
waar ze tussen de middag hun hapje en drankje 
krijgen. Vandaar dat de directie van de fabriek 
er weinig moeite mee heeft om het gebouw in 
1905 over te doen aan de katholieke parochie 
Nijverdal, die daarmee hun eerste kerkgebouw 
krijgt. Moddejonge, die daarmee zijn baan als 
beheerder kwijt raakt, vindt enkele jaren later 
een andere bestemming door recht tegenover 
het vroegere schaftlokaal een stationskoffiehuis 
te beginnen (aan de spoorlijn Neede-Hellen-
doorn); waar later nog hotel Buursink stond en nu de huurflats van de woningstichting. 
De arbeiders, die op vaste adressen koffie gaan drinken, betalen daar meestal per week een 
kleine vergoeding voor.

Pastoor Driessens’ opvolger is pastoor Wiegerinck. Die is heel druk met het inzamelen 
van geld voor een nieuw te bouwen kerk in Nijverdal. Hij stuurt een artikel naar de  krant 
waarin hij schrijft dat in 1905 “op last van Z.D. Hoogwaardigheid een nieuwe parochie 
is opgericht. Een vergaderzaal der arbeiders werd kerk, de conciërgewoning pastorie en 
zoo is het nog. Groote toename der parochie 
dwingt tot bouwen, geldgebrek verbiedt dit. 
Zijn wij op eigen middelen aangewezen, we 
komen nooit klaar.” De pastoor vraagt om geld 
en om uitnodigingen om elders in het land te 
komen preken met aansluitend een collecte. In 
die tijd werken dit soort oproepen goed, want 
van alle kanten komen giften binnen. De krant 
meldt met naam en toenaam wie heeft gegeven 
en hoeveel.

Daarnaast gaan wekelijks meisjes langs de deu-
ren in Nijverdal om geld op te halen voor een 
eigen kerk. Dat is hard nodig, want de pastoor 
heeft gelijk: het oude schaftlokaal is veel te klein. 

9 Pastoor Driessen houdt het 
in Nijverdal niet lang vol. 
Hij neemt namelijk ontslag. 
Reden hiervoor is de organi-
satie van fabrieksarbeiders. 
In Twente organiseren zij 
zich in de Twentsche Chris-
telijke Katoenwerkersbond 
Unitas. In 1900 ontstaat een 
Nijverdalse afdeling. Ook de 
katholieken die zich willen 
organiseren, sluiten zich bij 
die bond aan. Aanvankelijk 
is dat geen probleem, maar 
later komt er een brief van 
de Nederlandse bisschoppen 
die het lidmaatschap van 
Unitas verbieden. Katholie-          
ken moeten lid worden van 
de katholieke bond St. Lam-
bertus. In Nijverdal loopt 
die overstap niet zo’n vaart. 
Pastoor Driessen maakt zich 
hierover zo kwaad, dat hij uit 
Nijverdal vertrekt.

Het Schaftlokaal na om-
vorming tot kerk en het 
interieur van de noodkerk. 
Onder: Pastoor Wiegerinck 
had prentbriefkaarten van 
zichzelf waarin hij de men-
sen opriep een St. Nico-
laas-klompje te schenken 
als steun voor “den bouw 
mijner Anthoniuskerk!”
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Er zijn maar 300 plaatsen en veel meer gelovigen. In mei 1920 wordt de eerste steen voor de 
nieuwe kerk gelegd en op 13 juli 1921 is deze klaar. Aartsbisschop Van de Wetering verricht 
de plechtige inwijding. 

In 1923 viert pastoor Wiegerinck zijn zilveren priesterjubileum en ter gelegenheid daarvan 
krijgt de kerk een aantal gebrandschilderde ramen. De parochie viert het jubileum van de 
pastoor op grootse wijze; ook naast de plechtigheden in de kerk. “De breur van de pastoor 
was wijnhandelaar, dus ie begriept da wie ‘m ‘s aovonds goed umme hadd’n.”

Overlijden pastoor Wiegerinck
Hele diepe indruk op iedere katholiek en misschien ook wel andersdenkenden in Nijverdal 
is het plotselinge overlijden van pastoor Wiegerinck op 9 maart 1925. De indruk die het 
overlijden maakt, wordt misschien wel versterkt door het feit dat twee weken daarvoor 
burgemeester Meijboom ook plotseling overlijdt. 

Het Twentsch Volksblad meldt: “Een zware slag heeft Nijverdal en vooral de Roomsch 
Katholieke gemeente alhier getroffen. Maandagnacht half twee werd de beminde en alge-
meen geachte Pastoor Johannes Josephus Wiegerinck uit het leven weggerukt. Hetzelfde 
melodieus klokkengelui der St. Antoniuskerk, dat het zilveren Jubilé van den Herder zoo 
feestelijk inluidde bij zijn “Blijde Incomste” op den avond van 14 Augustus 192310 ver-
kondde op den vroegen morgen van Maandag 9 Maart j.l. de droeve mare van zijn on-
verwacht verscheiden. 

De verraderlijke hartkwaal, die Pastoor Wiegerinck voor ruim een maand geleden te 
Zwolle op den rand van het graf bracht, herhaalde zich Maandagnacht om 1 uur en he-
laas, het anders zoo sterke en krachtige gestel bleek thans tegen deze 2den zwaren aanval 
niet bestand. De inspuitingen van den dokter bleken gevolgloos en nadat hem nog de H. 
Sacramenten waren toegediend ging Zijn Eerw. zacht en kalm tot een beter leven over.

Wat Pastoor Wiegerinck hier heeft gedaan en gewerkt is buitengewoon. De prachtige 
Kerk met magnifieke toren, die een sieraad zijn voor onze gemeente, de flinke pastorie, 
de eenvoudige maar practische school met zes lokalen en onderwijzerswoning — de 
inwendige versiering der Kerk, het torenuurwerk en de melodieuze klokken, het 
vereenigingsgebouw enz. zijn slechts het uiterlijk bewijs van zijn werkkracht en zorg 
voor de hem toevertrouwde kudde en zullen een blijvend monument vormen voor dezen 
onvergetelijken Priester.

De luisterrijke viering van zijn zilveren Priesterjubilé en de bijna vorstelijke intocht in zij-
ne jubilerende gemeente ‘s avonds te voren; de algemeene instemming van alle inwoners 
in deze feestvreugde waren een bewijs, hoe zeer Pastoor Wiegerinck door allen, zonder 
onderscheid van rang en stand, gezien en bemind was en vormden een droeve tegenstel-
ling met de plechtige begrafenis. Die Donderdagmorgen heeft plaatsgehad en waarvan 
de algemeene deelneming het bewijs was van het niet te beschrijven verlies, dat door het 
heengaan van dezen man in Nijverdal wordt geleden. Onder pastoor Wiegerinck was 
opgericht de R.K. Spaarbank en begon de R.K. school haar zegenrijke werk.” 

De begrafenis zal iedereen zich nog heel lang herinneren. Een lange stoet vanuit de kerk 
naar het katholieke kerkhof boven op de berg. Alle katholieke verenigingen met hun vaan-
del voorop in optocht. De mannen van de Vincentiusvereeniging die de lijkbaar dragen en 
daarachter de familie, vele geestelijken en tot slot overige belangstellenden.

De Zweef in 1925: klein en onbetekenend
De Zweef staat nog niet in het lijstje katholieke verenigingen dat meedoet aan bijzondere 
gelegenheden in en van de kerk. De club kom je in die tijd ook in de krant niet tegen. De 
(rooms-katholieke) Volkskrant plaatst aankondigingen van wedstrijden en vermeldt uitsla-
gen. Het (van oorsprong gereformeerde) Twents Volksblad heeft geen voetbalnieuws. Ook 
niet van de andere clubs. Wel staan in dit weekblad overigens met regelmaat de uitslagen 
van wedstrijden van de katholieke Postduivenvereniging De Luchtbode. Daar vinden we 
Wennemersen, Middelkamps en Verschoors in groten getale. 

De Zweef haalt in die tijd één keer de krant en daarbij gaat het niet over voetbal…..

Een fietsincident brengt de goede (?) naam van De Zweef in diskrediet
Eind 1925 is er een “fietsincident” waarbij de naam van De Zweef nogal negatief in het 
nieuws komt. Het incident wordt bekend door een ingezonden brief in het Twentsch Volks-
blad. Onder de naam GROEN ZWART staat beschreven: “Toen Zondag jl. zich een der 
jongste leden der voetbalvereen. “Nijverdal” per fiets over een der straten onzer plaats 
begaf, kwamen hem eenige leden der R.K. voetbalvereen. “De Zweef” tegen. Zonder dat er 
eenige aanleiding toe werd gegeven werd het lid van “Nijverdal” van zijn rijwiel gewor-
pen onder den uitroep: “Nu kun je wel zien dat we jongens van “De Zweef” zijn.” Danig 
bemodderd en met gescheurde kleeren kon het “Nijverdal”-lid zijn weg vervolgen.” 

“Groen zwart” roept het bestuur van De Zweef op het betreffend lid stevig onder handen 
te nemen. Het mag namelijk volgens hem niet zo zijn dat je als lid van een vereniging het 
gevaar loopt gemolesteerd te worden door een lid van een andere vereniging. 

Nog voor het einde van het jaar reageert De Zweef; ook met een ingezonden brief. Men 
heeft het betreffende lid gesproken en die kan zonder gevaar het politie-onderzoek tege-
moet zien. De Zweef vindt dat de schrijver van het stuk deze zaak niet aan de grote klok 
had moeten hangen. “Als hij contact had opgenomen met het bestuur van Nijverdal, dan 
had dat bestuur met De Zweef kunnen overleggen en de zaak kunnen regelen zonder dat 
de politie eraan te pas had hoeven komen.”

Wat het bestuur van De Zweef ook dwars zit is dat “groen zwart” zijn naam niet onder het 
stuk heeft gezet. “De echte sportman is een ronde kerel, die de waarheid liefheeft en een 
ingeboren afkeer van scheeve voorstelling van zaken heeft.” Men geeft aan niet meer op 
dergelijke stukken te zullen reageren.

10 Zo feestelijk als de krant 
suggereert, is die “blijde 
incomste” niet. Daags na 
de feestelijkheden staat er 
een ingezonden brief in het 
Twentsch Volksblad. Daarin 
wordt melding gemaakt van 
overmatig politie-optreden. 
Burgemeester Meijboom had 
gehoord dat er veel volk uit 
omliggende plaatsen (met 
name Raalte) naar Nijverdal 
zou komen. Op voorhand 
heeft hij al zijn veldwachters 
paraat en ook de beschik-
king over een aantal mare-
chaussees te paard. Als de 
optocht begint rijden de 
politiemensen te paard met 
de burgemeester voorop in 
galop richting dorp. Dit leidt 
er volgens de briefschrijver 
toe dat de veldwachters ze-
nuwachtig worden en wel zo-
danig dat ze hun gezag flink 
laten gelden. Mensen worden 
naar de kant gedirigeerd 
tot aan de voordeur van de 
huizen. De ruim 50-jarige 
S. (“kalm en bezadigd”) 
doet dat kennelijk niet snel 
genoeg en krijgt “vreselijke 
klappen in het gezicht.” 
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De Zweef heeft natuurlijk gelijk. Het is vreemd dat het Twentsch Volksblad (overigens 
voortdurend, JPvV) ingezonden stukken publiceert onder schuilnamen. In dit geval komt 
er een week later een ingezonden brief van een lid van Nijverdal dat nadrukkelijk verklaart 
niet “groen zwart” te zijn. Iets waarvan men hem ernstig verdenkt.

In plaats van zich te schamen, mag “groen zwart” uitgebreid reageren. Hij trekt fel van 
leer: het is lekker makkelijk als het Zweefbestuur alleen het eigen lid vraagt en niet dat van 
Nijverdal. “En bij het verzoek de zaak niet aan de grote klok te hangen, komt de aap uit de 
mouw van de Rood-Zwarte Zweeftrui.” 

De schrijver zegt dat De Zweef ook deze zaak in de doofpot had willen stoppen. “Want wat 
is het geval? De heeren zien wel in dat door hun daden zoowel binnen als buiten het speel-
veld begaan, hun naam er niet beter op wordt. We zeggen: binnen het speelveld. Daar is 
al zooveel voorgevallen dat er eenige clubs zijn die niet meer op een serie- of vriendschap-
pelijke wedstrijd tegen De Zweef wenschen uit te komen.” 

“Groen zwart” is nog niet klaar: “En buiten het speelveld. We behoeven de Rood-Zwarten 
slechts te wijzen op hetgeen gebeurd is op 20 September jl. te Wierden en nu weer op Zon-
dag 20 December alhier, zoodat men dan heel goed begrijpt de moeite om ook deze zaak 
te verbloemen.” 

Het is jammer dat niet is te achterhalen wat in Wierden is gebeurd.

Oranjefeesten
Behalve in berichten over de Luchtbode komen we ook tijdens de Oranjefeesten ter gele-
genheid van het zilveren huwelijksjubileum van koningin Wilhelmina naast andere, ook 
Zweefnamen tegen. D. Willems wint de stoelendans voor meisjes. H. Blikman is tweede. Bij 

het hardlopen voor heren wint Joh. Jannink, gevolgd door 
J. Hoogers. H.J. Nijveld wint het vogelschieten. Tweede is 
H. Krukkert, derde W. Doctor. Het wielrennen met hinder-
nissen is een prooi voor E. Schuurman, gevolgd door A.J. ter 
Telgte, H.A. Woertman, H. Krukkert en L. Verschoor. Tot 
slot wint B. Hoogers het balhappen voor jongens. Tweede is 
W. Lassche en derde G. Klein Kranenburg.

Bij de Oranjespelen in 1928 wint J. Tijhof de stoelendans bij 
de dames. H. Krukkert en J. Otte vallen in de prijzen bij het 
schijfschieten. Herman Krukkert wint het hardlopen met 
hindernissen, terwijl F. Wieldraaijer het touwklimmen wint. 
Het touwtje knippen voor meisjes is een prooi voor G. Zand-
bergen met achter zich W. Wijnen.

Overigens worden deze spelen georganiseerd door de “open-
bare” Oranjevereniging11. In de raad stelt men vragen waar-
om er geen spelletjes waren voor de christelijke kinderen. 

Een eigen katholieke school
De Nijverdalse katholieken willen niet alleen een eigen pa-
rochie met een kerk, maar ook een eigen school. Tot dat mo-
ment gaan de katholieke kinderen naar de openbare school; 
de Noetseler school aan de Rijssensestraat. De Antonius-

school verrijst in 1923.  Na de 
opening neemt het aantal leer-
lingen van de openbare school 
zoveel af, dat het gemeentebe-
stuur personeel van die school 
moet ontslaan. 

Per 1 november 1923 is de heer 
A. Tijhuis (daarvoor onder-
wijzer in Almelo) het nieuwe 
hoofd. Meester Albertus Tij-
huis (1896 - 1972) blijft zijn 
verdere leven in Nijverdal. Tot 
groot plezier van de voetbal-
lende schooljeugd, want de 
meester is een groot voetbalfan 
en laat de jongens bij veel ge-
legenheden lekker voetballen. 
Zijn zoon Jan is een begena-
digd speler. Sommigen noe-
men hem de beste speler die 
De Zweef ooit heeft gehad. Had 
gemakkelijk in het betaalde 
voetbal kunnen spelen.

Andere bekende namen van de 
Antoniusschool: de meesters 
Kuipers, Kleijssen, Veldhuis, 
Leisink, Nieland (“die was 
gemeen, die sloeg hard”) en 
de juffrouwen Ras en Tijhuis. 
Namen van deze meesters en 
juffen komen regelmatig terug in verslagen. Behalve lesgeven dragen zij namelijk een be-
langrijk steentje bij aan de samenleving en (dus ook) De Zweef. Meester Hendrik Kleijssen 
bijvoorbeeld organiseert samen met zijn vrouw activiteiten bij de club en schrijft wedstrijd-
verslagen in de “courant”. Later is hij voorzitter van de gymafdeling. Meester Nieland zit in 
het bestuur van De Zweef. 

Kinderen van de tweede en vijfde klas van de Antoniusschool voeren in 1925 de kinderope-
rette “Als de kindr’n slapen” op.  De voorstelling begint na een stichtend woord door pas-
toor Wiegerinck. Daarna ziet het talrijke publiek tinnen soldaatjes, Roodkapje, dansende 
Pierrots en een duiveltje in een doosje. De dames Geldens krijgen alle lof voor het instude-
ren en de muziek. En mejuffrouw Wiegerinck voor alle kostuums die ze naaide. 

De gemeenteraad vergadert in deze periode vaak over de scholen. Alleen al omdat de raad 
personeel van de openbare scholen benoemt en ontslaat. Uit de raadsverslagen blijkt dat 
men niet al te veel geld over heeft voor onderwijs. In februari 1926 nog gaat de raad ak-
koord met een voorstel van burgemeester en wethouders om de provincie ontheffing te vra-
gen voor het geven van gymnastiekonderwijs. “De vrije- en ordeoefeningen 12 zullen echter 
wel worden gehouden”, omdat daarvoor geen lokaal is vereist.  

11 De neutrale Oranjevereni-
ging concurreert met de 
Christelijke Oranjevereni-
ging. De eerste (waaronder 
ook de katholieken vallen) 
houdt in het begin van de 
jaren twintig het Oranjefeest 
op het voetbalveld van De 
Zweef aan de Hellendoorn-
scheweg. De christelijken 
doen dat op het feestter-
rein op de weide van H. 
Teesselink. Zo kun je dus 
meedoen aan “openbaar 
ringsteken op de fiets” en 
“christelijk ringsteken op de 
fiets.” 

Boven de Anthonius-
school en daaronder de 
school (links) vanuit de 
lucht in het “Panorama 
van Nijverdal. O.Z.”

12  “Vrije oefeningen. - 
Oefeningen der verschillige 
lichaamsdeelen in den vrijen 
toestand - uitgevoerd op den 
vloer, hetzij liggende, zitten-
de, knielende, doch meestal 
staande (voetstand) - op de 
plaats of van de plaats....
ordeoefeningen. - Oefenin-
gen der rijen, gelederen, 
groepen, afdeelingen, scha-
ren enz. van turners - gaande 
of loopende in voetstand - op 
de plaats of van de plaats. 
Het kenmerk van de vrije oe-
feningen is dus dat ze plaats 
hebben vrij op de grond, 
zonder werktuigen”. Uit: N.J. 
Cuperus,  Proeve eener Turn-
vaktaal (Antw. 1883)
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Overlast door jongelui en in cafés
Hoe mensen zich gedragen is in die tijd ook onderwerp van discussie. Er is veel overlast 
van jongelui. Mensen zijn bang als ze een groepje jongens zien staan. In de nacht van 29 
augustus 1925 trekt een groep jongens ’s nachts langs de huizen, trekt aan de bel en ram-
melt aan ramen. Het Twents Volksblad kondigt aan dat de politie een onderzoek instelt en 
de daders hun straf niet zullen ontlopen. 

En dat geldt ook voor de groep jongens die op straat aan het vechten is. Tot bloedens toe. 
Op het moment dat veldwachter Jacques van der Tas13 eraan komt, rennen ze met z’n allen 
weg. Maar niet alleen jongelui zorgen voor overlast. In cafés worden met regelmaat dron-
ken kooplui aangehouden14.  De gemeenteraad neemt het besluit achter het huis van Van 
der Tas een arrestantencel te bouwen. Zonder verwarming, want als ze het koud hebben 
moet een paar extra dekens voldoende zijn, vindt de raad. 

Vloekverbod en anti-alcohol
Vloeken is in de gemeente Hellendoorn vanaf 1925 verboden. Er komt een artikel in de Al-
gemene Politie Verordening dat het vloeken verbiedt. Voorafgaand aan het besluit is er een 
discussie in de raad. Sommige raadsleden vinden het verbod prima, maar anderen vragen 
zich af of dat helpt. “De ambtenaren die de bekeuring moeten opmaken vloeken zelf nog 
harder dan de menschen zelf”, meent raadslid Van Schooten. Ook wordt uitgebreid gedis-
cussieerd over wat je onder vloeken moet verstaan. 

Behalve tegen vloeken is er ook een strijd tegen alcohol. Met regelmaat zijn er bijeenkom-
sten van anti-alcoholorganisaties; manifestaties met sprekers van alle gezindten. Bijzonder 

is dat hier geloof geen rol speelt en men samenwerkt. 

Dalzicht opent de poorten. Voor De Zweef gloort 
het nieuwe sportveld
Op 8 mei 1926 opent H. Koedijk boven op de berg zijn ca-
fé-pension Dalzicht. “Schitterende muziek wordt gegeven” 
meldt de trotse nieuwe eigenaar in de advertentie. Nog niet 
wetend dat tegenover zijn nieuwe zaak een mooi voetbal-
veld zou komen waardoor De Zweef vaste klant wordt in 
dit café. “Waar de Nijverdalsche berg des zomers zich in 
een druk bezoek mag verheugen, zal zeer zeker van de ge-

legenheid om hier te verpoozen gebruik worden gemaakt. Men heeft vanaf het terras een 
prachtig vergezicht”, weet het Twentsch Volksblad. 

Sportveld voor De Zweef
In januari 1929 meldt het Twentsch Volksblad dat het heeft vernomen dat de heer Koedijk, 
“eigenaar van het hotel Dalzicht, alhier, het plan heeft een nieuw sportterrein aan te leg-
gen bij zijn café. Dit zal gebruikt worden voor verschillende sportwedstrijden, o.a. ook de 
bekende motorwedstrijden, terwijl de R.-K. Voetbalvereeniging de Zweef er eveneens de 
beschikking over zal krijgen.”

NTF komt naar Nijverdal
In 1927 besluit de gemeenteraad dat de NV Nederlandsche Thermo-Chemische Fabrieken 
uit Amsterdam zich gaat vestigen in Nijverdal, zodat de gemeente is aangesloten op de 
destructor van dit bedrijf in Bergum. De NTF is een feit. Raadslid Van Buren zegt dat hij 
in de krant heeft gelezen dat het bedrijf zich boven op de berg vestigt en vraagt zich af of 
dat gewenst is. Heel erg gewenst, zegt de burgemeester, die aantekent dat het bedrijf een 

aanwinst is voor de gemeente. De NTF verzamelt kadavers in een opslag op de berg en ver-
voert die vandaar ’s nachts naar de destructor.

Deining bij begrafenis burgemeester Meijboom
Volkomen onverwacht overlijdt burgemeester Meijboom. Heel Hellendoorn treurt. Dat 
verandert als blijkt dat het stoffelijk overschot gecremeerd15 zal worden. Dagblad Het Volk 
schrijft op 27-2-1925 een artikel over de begrafenis. “Hij was een braaf man, die niet al-
leen Zondags de Ned. Hervormde kerk bezocht, maar doordeweek ook trachtte naar de 
Christelijke leer te leven.” En daar wringt de schoen. In zijn testament heeft de burgemees-
ter namelijk opgenomen dat hij na zijn overlijden gecremeerd wil worden. 

“Dit bracht den raad en heel Nijverdal in last. Hoe nu ? Die man had als een christen ge-
leefd en liet zich als een heiden kremeeren? Dit vorderde protest.” De gemeenteraad komt 
in spoedzitting bij elkaar en een raadsmeerderheid besluit niet aan deze onchristelijke 
plechtigheid deel te nemen. Geen bloemen op de kist en de baar (“die op het punt stond 
naar het voorportaal van de hel te worden vervoerd”) en geen uitgeleide doen naar de 
gemeentegrens. De raad stelt zich op voor het gemeentehuis als de stoet voorbij komt en 
men stuurt een condoleance naar de familie. Dat is het.

Schoolreis: met de trein naar Amsterdam
In juli 1929 gaan de kinderen van de twee hoogste klassen van de katholieke school op 
schoolreis. Ze moeten vroeg uit de veren, want ’s morgens om 7 uur gaat de trein vanaf Nij-
verdal-Zuid. Tegen tien uur is de groep in Amsterdam. 

Moet je je voorstellen: je bent een jaar of elf en nog nooit verder geweest dan Haarle, Hel-
lendoorn of Rijssen. Misschien ook eens naar de grote stad (Almelo). En dan kom je na 
lang reizen in onze hoofdstad. Een compleet andere wereld. Na Amsterdam gaat het spul 
met de tram naar Zandvoort. “Ook daar amuseerden de kinderen zich kostelijk. Voor men 
er erg in had sloeg het klokje van vertrek. Met de laatste gelegenheid kwam men des 
avonds in Rijssen aan, vanwaar men in autobussen naar Nijverdal werd gebracht.” 

Nijverdal, “de Tuin van Twente”, moet mee in de vaart der volkeren
In mei 1929 laat burgemeester dr. L.C. van den Steen van Ommeren van zich spreken. Hij 
voorziet een onzekere toekomst voor Hellendoorn dat volgens hem in het moeras dreigt 
te zinken. En dat terwijl er zo’n prachtige natuur is en er zo nijver wordt gewerkt. De bur-
gemeester wil van zijn gemeente de “Tuin van Twente” maken, zoals het Gooi is voor Am-
sterdam. Daarvoor is wel het een en ander nodig: goede en nieuwe wegen, meer treinen 
rechtstreeks naar Nijverdal en het aanbieden van goedkope bouwkavels (10 tot 15 cent per 
vierkante meter).

Een van de initiatieven is de aanleg van een nieuwe autoweg tussen Nijverdal en Holten. 
Hij opent deze weg in april 1929. In het jaar daarop gaat de volledig vernieuwde provincia-
le weg tussen Hellendoorn en Nijverdal voor het publiek open.

Valse guldens
Dagblad De Tijd waarschuwt in februari 1928 dat verschillende winkeliers in Nijverdal val-
se guldens in ontvangst hebben genomen. Omdat het vermoeden bestaat dat er nog meer 
valse geldstukken in omloop zijn, stelt de politie een uitgebreid onderzoek in. De getroffen 
winkeliers hebben blijkbaar niet erg opgelet. “De muntstukken verschillen nogal van el-
kaar. De een is veel doffer van kleur, terwijl hierbij ook het randschrift ontbreekt. De on-
echtheid der muntstukken valt onmiddellijk aan den klank te constateren.”

13 Veldwachter Van der Tas 
krijgt zijn aanstelling in 1912 
en blijft 25 jaar in Nijverdal.

14 Uiteraard drinken de Nij-
verdallers zelf ook wel eens 
een borreltje in het café. Bier 
drinken is er in die tijd niet 
veel bij. Het populairst is 
jenever. In Nijverdal zijn veel 
cafés, zoals De Budde, He-
geman, Hissink, Roddeman, 
Corbach, De Jong, Poppe, 
Weduwe Brinker. De katho-
lieken komen het vaakst bij 
Roddeman om te biljarten. 
Voor spelletjes en een drank-
je kunnen ze overigens ook 
terecht in het gebouw van de 
Katholieke Werkliedenver-
eniging St. Joseph die een 
clubgebouw heeft op de plek 
waar drukkerij Ponsteen zat 
aan de Rijssensestraat. 

15 In 1925 is er in Nederland 
nog maar één crematori-
um, namelijk in Driehuis/
Westerveld. Cremeren mag 
niet volgens de wet, maar 
wordt in die tijd gedoogd. 

Burgemeester Meijboom.
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Sport en geloof gaan niet altijd samen 

Is het nodig om in dit eerste hoofdstuk zoveel tekst te besteden aan de katholieke kerk? 
Het antwoord is ”ja”, omdat de kerk zeker in de beginjaren, bepalend was voor het lot van 
de jonge voetbalclub en voor de katholieke sport in het algemeen. Maar ook veel later (tot 
ongeveer 1965) heeft de pastoor of de kapelaan nog een dikke vinger in de pap. Voorbeeld: 
een man uit Wierden (lid van Omhoog) wil rond 1955 graag bij De Zweef juniorenleider 
worden. Die kan de club heel goed gebruiken, “maar aangezien wij toch nog moeten we-
ten of hij als katholiek zijn plichten wel vervult” kan het bestuur nog niet tot benoeming 
overgaan. De kapelaan zal eerst bij zijn collega in Wierden informeren. 

De Zweef heeft -zoals hierboven al beschreven- in de begintijd niet de steun van katholiek 
Nijverdal. Dat is ook te lezen in het Twentsch Volksblad bij het tienjarig bestaan van de 
club in 1930 en heeft te maken met de mening van de kerk over voetbal en sport in z’n alge-
meenheid. Dat klikt niet zo, om het maar eens voorzichtig uit te drukken. 

Voetbal is “de kanker der maatschappij”
In 1922 verschijnt er een brochure over voetbal, geschreven door J.J. Doodkorte. De titel 
luidt: “Ouders, houdt uw kinderen van den voetbalmatch.” Tot ver in de jaren twintig vol-
gen geestelijken, onderwijzers (“De onderwijzer wekke de ouders op tot volhardende strijd 
tegen ‘t bruine monster”) en ouders deze raad op en scharen zich achter de uitspraak dat 
voetbal “zeker de kanker is der maatschappij.”

In de beginjaren van het voetbal keert de kerk zich af van deze uit Engeland overgewaai-
de sport. Waarom? Men is tegen strijd om te winnen, tegen een competitiesysteem, tegen 
“naaktlopen” en vooral tegen de openbare voetbalorganisaties. De oprichting van katho-
lieke voetbalbonden maakt het voor sommigen makkelijker kinderen te laten spelen, maar 
zelfs dan blijft er een groep tegen alles wat te maken heeft met voetbal. 

Zelfs niet voetballen voor het goede doel
Laten we beginnen met een stukje tekst uit de brochure van Doodkorte. De boodschap is 
kort en duidelijk: je mag wel voetballen, maar niet om de winst. En alleen als het katholiek 
gebeurt. Doodkorte omschrijft het zo: ”Ouders, houdt uw kinderen af van den voetbal-
match! Een krasse raad? Wij zullen dien verantwoorden. Eerst een paar korte en duide-
lijke verklaringen aan ‘t adres van zekere enthousiaste voetbal-apostelen. Om te voorko-
men, dat misverstanden ontstaan:
1e. we zijn overtuigd, dat ‘t voetbalspel, geheel afgescheiden van ‘t club-, match- en com-
petitiesysteem, een der mooiste en beste jongensspelen is; dat ‘t dit althans kan zijn;
2e. ten volle erkennen we, dat de R.K. Voetbal-organisatie enorm veel goeds doet door die 
jongelui, wier ouders helaas te weinig invloed en gezag hebben om ze ‘matchvrij’ te hou-
den, aan de z.g. neutrale organisatie te ontrukken;
3e voor dergelijke jongelui achten wij een R.K. Organisatie onmisbaar om ‘het kwaad 
tegen ‘t kwaad te mobiliseren’.

Na deze verklaring mogen we echter, door eigen en andere veelzijdige ondervinding 
geleerd, met nadruk herhalen: het is bij den huidigen stand van zaken veel beter (en dat 
zal het nog lang blijven) dat de jeugd van jongsaf gewend wordt niet te talen naar den 
match.”

Zelfs het spelen van wedstrijdjes met de opbrengst voor het goede doel mag niet: “Voetbal 
tijdens een Fancy-Fair en Missie-match zijn heel gezellige en tot zekere hoogte onschuldi-

ge middelen om den menschen ‘n flinken duit uit de zak te kloppen, voor een mooi verhe-
ven doel. Zeker. Maar met vermakelijkheden en bevrediging der genotzucht vormt men 
geen deugd en karakter. Wel verdienen Missie-wedstrijden e.d. lof en aanmoediging om 
‘t vermaak althans iets van z’n materialistischen kant te ontnemen en tevens om de finan-
tieele resultaten, maar men verwachtte er geen vorming van tot offerliefde voor hooge 
Roomsche idealen.”

Voetbalkapelaans brengen een beetje verandering, maar...
Hier en daar in het land verandert de zaak langzaam. Het zijn vooral de kapelaans (vaak 
nog jonge priesters op weg naar het pastoorschap) die voetbal wel zien zitten. In de bro-
chure staat te lezen: “Kapelaan Binck, de alom bekende en gevierde voetbalkapelaan, is 
principieel al niet eens meer tegen het meespelen van Roomsche jongens met de neutralen 
in ons Nationaal Elftal bij buitenlandsche matchen. Als aan enkele minimum-condities 
wordt voldaan, dan mogen z’n Roomsche jongens naar Parijs en Berlijn en God weet 
waarheen. Met de neutralen mee.”

…Weg met den Voetbal! Voetbal is erger dan     
drank…
Uit de punten, die we uitwerkten, bleek overduidelijk, dat 
thans de voetbal een hindernis is voor den groei van het 
vol-Roomsche familieleven, voor de vorming van degelijk 
christelijke karakters. Die hindernis moet dus uit den weg 
geschopt kunnen worden. Welnu, men schoppe haar weg.
Pastoor G.W. Bolder, die als kapelaan in Hengelo zoo rij-
ke ondervinding opdeed van ‘t jeugdwerk en daar uit zijn 
prachtig patronaat totaal den voetbal wist te weren, hief reeds meermalen boven zijn 
welsprekende artikelen de leus aan: “Weg met den Voetbal!”
Een moeder: ‘Mogen de goede vaders en moeders medewerken om dat voetballen te we-
ren, dat zeker de kanker is der maatschappij.”
Dr. Ariëns16: ‘Voetbal? Voetbal is erger dan drank, heb ik pater Elpidius eens hooren zeg-
gen en daar is veel van aan.”

...en: Weg met het konijnenpootje
Alles wat met voetbal te maken heeft wordt aangevallen. Zo hangt in het doel van het Ne-
derlands elftal een (hopelijk gelukbrengend) konijnenpootje. De reactie van Katholiek 
Nederland: “ Wij hebben geen ‘gelukskonijn’, dat op alle wedstrijden medegaat, noodig, 
zooals het Nederlandsch elftal! Wij stellen ons vertrouwen in onze grooten Koning.”

Tijdens Nederlandse Katholiekendagen, in kranten, in tijdschriften als De Sportillustratie, 
voeren geestelijken nog jarenlang discussies, waarin alle verwerpelijkheden van het voetbal 
aan de orde komen. Ja, ook toen had iedereen verstand van voetbal. Zelfs als de Diocesane 
Voetbal Bonden zijn opgericht, blijven priesters tekeer gaan tegen het spel. 

Tegengas
Pas rond 1930 komt er wat tegengas. De Sportillustratie plaatst een ingezonden brief 
waarin een lans wordt gebroken voor het voetbal. Maar wel onder heel veel voorwaarden: 
“Evenals vroeger vindt de competitie vooral bestrijding van de zijde der geestelijkheid. Of 
liever niet der geestelijkheid (dat is veel te algemeen), maar van de zijde van enkele gees-
telijken. [   ] We geven gaarne toe, dat aan de competitie vele nadeelen verbonden zijn. 
[   ] Het is de altijddurende strijd om het bezit der twee winstpunten, die over promotie of 
degradatie, over kampioenschap of ondergang beslissen. Hierdoor wordt de strijd op het 

16 Alphonse Marie Auguste 
Joseph Ariëns (roepnaam: 
Alfons of Fons) wordt in 
1860 geboren in Utrecht. 
Na zijn priesterstudie komt 
hij onder meer terecht in 
Enschede en Haaksbergen. 
Hij speelt een grote rol in de 
rooms-katholieke arbeiders-
beweging in Nederland en 
de ontwikkeling van een 
katholieke sociale leer. 
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voetbalveld verscherpt, toegespitst. [   ] Dit is niet het eenige nadeel. De competitie brengt 
ook mee een voortdurende, onafgebroken wedstrijdenreeks, die tal van Zondagen in be-
slag neemt en dikwijls aan het huiselijke en familieleven onvoldoende recht laat weder-
varen. [   ] Maar juist de katholieke bonden zijn daar om de nadeelen aan de competities 
verbonden tot een minimum te reduceeren.”

Waarom zendt de KRO de neutrale wedstrijd Holland-Belgie uit?
Voetbal leidt tot discussies; dat is duidelijk. Niet alleen geestelijken houden zich ermee be-
zig. De Katholieke Radio Omroep (KRO) krijgt boze brieven van lezers die zich kwaad ma-
ken dat de katholieke omroep de wedstrijd van de neutrale KNVB Nederland - België met 
commentaar uitzond: “Wat ik als R.K. Sportman niet snap, is dat de wedstrijd van den 
neutralen K.N.V.B. Holland-België door den K.R.O. werd uitgezonden. 

Een geestelijke vertelde ongeveer het volgende over de uitzending van de wedstrijd: “Ik 
kwam in de sacristie om de H. Familie te gaan geven. Daar werd ik in eens bestormd 
door den koster, die heel geagiteerd uitriep, dat het verschrikkelijk was, om nu de H. Fa-
milie te houden. De pastoor van de andere parochie had wel het Lof verzet. Maar wij hier 
kunnen nu geen van allen naar den wedstrijd luisteren.”

De pastoor begreep van heel dien aanval niets. Met veel moeite werd het hem duidelijk 
gemaakt. Het werd hem nog duidelijker in de kerk, waar nog meer wegblijvers waren 
dan anders. De Priester was er zoo vol van, dat hij erover preekte.

Het is ook makkelijk daarover te preeken. Er is hier werkelijk sprake van een verdwa-
zing. Daar is te veel belangstelling voor zulk een voetbalwedstrijd. Er zijn veel belang-
rijker zaken. Laten we toch vooral het geestelijke bovenaan plaatsen: godsdienst, kunst, 
wetenschap. Er dreigt een vergoding te komen van den voetbal. Het Spartaansche hei-
dendom herleeft.”

Niet voetballen bij een neutrale vereniging
Veel katholieke jongens zijn lid van een neutrale vereniging. Nog niet eens zo zeer omdat 
ze dat willen, maar omdat er niets anders is. Ook dat mag natuurlijk niet. Lees deze oproep 
maar eens:

“Aan de R.K. Leden der Neutrale Sport

Waart gij geen strijders van Gods Rijk
Gij hadt gelijk
Misschien: uw sportmansweg te gaan
Vèr van ons vaan!
Maar nu de Koning heeft bevolen
Ook hen, die dolen,
Te winnen voor zijn Rijksgebied:
Nu moogt gij niet,
- Roomsch door uw doop! - Neutraal in werken,
Hun dwaling sterken!”

De Zweef bij de neutralen
Direct na de oprichting speelt De Zweef bij de katholieke bond, maar niet voor lang. In 
1923 stapt de club namelijk over naar de neutrale bond (TVB), zoals hieronder is te lezen. 
Er is maar één reden om naar de TVB te gaan: er zijn dan meer tegenstanders beschikbaar. 

En wat wil je nou nog meer als net-opgerichte voetbalclub: voetballen 
toch??? Vertrekken uit de neutrale bond begint de jongens pas wat uit te 
maken als er veel weerstand komt vanuit de kerk. 

In 1923 plaatst Dagblad Het Centrum een artikel waarin men een op-
roep doet aan de r.-k. Sportbeweging in Twenthe. Het nieuwe seizoen 
staat voor de deur “en het competitierad draait weer. Waar men nog 
een R.K.V.V. wil oprichten, doe men het spoedig. Waar blijven Wier-
den, Nijverdal, Rijssen, Glanerbrug, Overdinkel, Goor, het is ons be-
kend dat in deze plaatsen een groot aantal Roomsche jongens, die in neutrale vereenigin-
gen spelen, dit is toch niet opvolgen den wensch van onze Bisschoppen.” Op deze manier 
zet de kerk r.-k. voetbalclubs aan uit de neutrale bond te stappen en in te schrijven bij de 
katholieke bond. In 1926 geeft De Zweef toe.

De Kring Twenthe van de R.K. Sportvereenigingen houdt in 
de zomer 1927 de traditionele Twentschen Katholiekendag 
in Enschede. Er zijn sectievergaderingen, demonstraties op 
het Sportpark en een “grootschen optocht”. Als 28e in de rij 
die het sportpark binnenlopen staat De Zweef gepland (Het 
Centrum 1-6-1927).

“De Zweef moet de juiste maat houden”
Bij het 15-jarig bestaan van De Zweef in 1935 meldt voorzit-
ter Dieks Middelkamp trots dat er geen katholieke jongens 
meer zijn die voetballen bij een neutrale vereniging. Pastoor 
J.B. Leisink is net zo trots. Toch plaatst hij kanttekeningen, 
want hij vindt dat sport een te prominente plaats inneemt. 
Sport gaat naar zijn mening “een te grote afmeting aanne-
men”. 

De Zweef krijgt de boodschap daarvoor te waken: “Onze R.K. sportbeweging moet ervoor 
zorgen dat de juiste maat wordt gehouden. We moeten de sport niet maken tot een middel 
om zalig te worden. We moeten de sport niet hooger aanslaan dan ze verdient want wat 
het zwaarst is, moet het zwaarst wegen.” Een klein (omgekeerd) dreigement kan er ook 
nog af: “Als ge de sport zoo beoefent, is het goed en dan kunnen we U steunen, financieel 
en moreel.” 

Heidense tendensen in de sport
Niet alleen voetbal, maar het bedrijven van sport in z’n algemeenheid kan in de ogen van 
veel priesters helemaal niet. Zo keren grote groepen katholieken zich af van de Olympische 
Spelen in Amsterdam (1928). Heidense tendensen meent men te zien. “De Olympische 
Spelen en voorbereidingen dragen toch ‘n geheel locale kleur en waar in ons land juist de 
naaktcultuurbeweging zich begint baan te breken, en de Olymp. propaganda zich ook in 
die richting heeft bewogen, heeft de opvatting, dat deze Olympiade anti-christelijk, dus 
ook anti-katholiek is, wèl eenigen goeden grond.

Zwemmen. [   ] Dat naaktvertoon, wat tegenwoordig heel onze wereld infecteert, wat óók 
honderden eerbare katholieke meisjes en sportliefhebsters omlaag trekt in een anders en 
hopelijk ook nog in eigen oogen - die naaktcultuur viert op de olympiade hoogtij! Niet? 
Werp één blik in onze bladen met figuren ... bah! - niet om te willen beschrijven. Of laat 
men zich soms zóó, in nog nat aanplakkend tricotje, ‘n vrouw met besef van vrouwlijk 
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hoogstaan, fotografeeren? En loopen niet tientallen met kiektoestellen, juist in, om het 
stadion? - bij vertrek en aankomst? - om toch maar àl die naaktheid op de plaat te bren-
gen, te verspreiden, enz. [   ]

De Olympische Spelen, heidenscher gedachtenis, waarvan in Amsterdam de voorberei-
ding is begonnen, bedoelen te zijn een massale huldiging van het lichaam, los van den 
geest, los van den Schepper en kunnen daarom onze medewerking niet hebben; zeer in 
tegenstelling tot het Eucharistisch Congres van den voorlaatsten zomer in hetzelfde Am-
sterdam als grootsche huldiging van den Christus.”

De kerk verliest: (Rooms-katholiek) voetballen is niet meer te stoppen
De kerk verliest. Voetbal is niet meer tegen te houden. En wat doet de kerk als ze heeft 
verloren en er toch volop wordt gevoetbald? Juist; het voetballen “katholiek maken”. De 
pastoor als geestelijk adviseur bij het bestuur, een katholieke groet op het veld. “Als er dan 
toch gevoetbald moet worden, dan onder r.-k. vlag” is de trend. In krant en tijdschriften 
worden tal van ideeën gelanceerd om dat katholieke tot uitdrukking te brengen.

Om het onderstaande te snappen is het goed om te weten dat het in Nederland op dat mo-
ment gebruikelijk is dat de twee teams bij voetbal elkaar toeroepen. Voor dat de wedstrijd 
begint roept tegenstander A “Een hoeraatje voor B” en “hoeraat” tegenstander B terug. 
Stel je voor: De Zweef tegen Rohda. De spelers komen het veld op. Het team van De Zweef 
roept hard: ”Een hoeraatje voor Rohda” en Rohda roept terug: “Een hoeraatje voor De 
Zweef”.

Dat moet katholieker vindt men in die tijd. Een voorbeeld: “Op de voetbalvelden wappert 
veelal de pauselijke vlag; ook de tegenwoordigheid van den geestelijken adviseur waar-
borgt het katholiek cachet van een katholieke sportontmoeting. Niettemin: vlag en advi-
seur willen ook wel eens ontbreken; en dan is er aan de veelkleurige, niet- of wel-
gestreepte baadjes en broekjes van onze sportmenschen in uiterlijk weinig te bespeuren 
van hun katholiek karakter. 

Zoude het nu voor onze moderne kruisridders […] geen schoone gewoonte kunnen wor-
den, om ook door een duidelijk waarneembaar teeken op hun komend tournooispel het 
katholiek stempel te drukken? Hierbij denk ik bv. aan een krachtigen roep in den zin van 
het Graaldevies: Alleluja! Excelsior! Vooruit! In plaats van het, van den K.N.V.B. overge-
nomen: één hoeraatje voor A.B.C. Hiep, hiep, hee! zou bv. te stellen zijn: vooruit in vrede! 
- In Christus’ naam!“

Een ander voorstel maakt het nog bonter: “De scheidsrechter fluit eerst elftal A in het veld. 
Met den aanvoerder voorop komen de spelers twee aan twee opgemarcheerd, wat al 
terstond een goeden indruk van tucht geeft. Vervolgens stellen ze zich midden in het veld 
op in twee rijen van vijf, de aanvoerder plaatst zich ervoor, strekt de rechterhand schuin 
omhoog en zegt: Voor Christus onzen Koning, vervolgens strekken de tien overige spe-
lers op gelijke wijze hun hand omhoog en antwoorden: God wil het, Amen. Dan begeven 
ze zich ieder naar hun in te nemen plaats. Daarna komt op fluitsignaal elftal B in ‘t veld, 
doet eveneens en wanneer alle spelers hun plaats hebben ingenomen, heeft het gebruike-
lijke hoeraatje plaats.”

Ook voorschriften voor wandelen
Zoals gezegd: er wordt ook druk geschreven over andere sporten. Zoals het wandelen. Het
 

bestuur van de wandelafdeling van De Zweef zal ongetwijfeld de volgende richtlijnen heb-
ben gekregen: 
 “Het is ons uitdrukkelijk verlangen, dat de wandelsport in katholiek verband worde ge-
organiseerd onder leiding der R.K. Nederlandsche Athletiek Unie (R.K.N.A.U.)
II Voor deze wandeltochten gelden de volgende voorschriften: 

1. Het aanvangsuur zal op Zon- en Feestdagen als regel niet gesteld worden 
voor 12 uur. [   ]

2. Wandeltochten van meerdere dagen met nachtelijk verblijf buiten de plaats 
der inwoning zijn verboden.

3. Gemengde wandeltochten zullen niet worden georganiseerd. Dames en Hee-
ren trekken in afzonderlijke groepen uit en nemen een anderen weg.

4. Aan niet-katholieken zal geen deelname worden toegestaan.
5. De dames zullen aan deze wandeltochten deelnemen in gewoon costuum of 

des verkiezend in het haar passend gymnastiek-costuum.”

Verderop zullen we zien dat vooral pastoor Graafsma deze regels heel erg serieus neemt.
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De Eerwaarde Geestelijk Adviseur en katholiek voetbal 
in Nijverdal

Jarenlang is het de gewoonte dat katholieke sportverenigingen een “geestelijk adviseur” 
hebben. Eerst is dat de pastoor en daarna vaak een (jonge) kapelaan17. Aan de wieg van De 
Zweef staat pastoor Jozef J. Wiegerinck. Wiegerinck sticht niet alleen de katholieke kerk 
met pastorie, maar ook het katholiek Vereenigingsgebouw, de katholieke Antoniusschool 
met dienstwoning en een katholieke spaarbank. Met sport heeft hij niet zoveel op. Als advi-
seur houdt hij regelmatig toespraken waarin hij het verband tussen geloof en sport nadruk-
kelijk legt. 

Zijn opvolger, pastoor Aloysius Bernardus van der Borgh, is zeer geliefd bij de Nijverdalse 
parochianen. Hijzelf is ook zeer gehecht aan Nijverdal. Zegt zijn plek nooit te willen ruilen. 
Het is deze pastoor die de katholieke sport stimuleert. Die het hele verenigingsleven stimu-
leert. Zo komt ook de afdeling gymnastiek van De Zweef18 tot stand. Hij belooft een bedrag 
van f 25,- op het moment dat hij het bericht hoort dat de heer J.A. Broekhuis de eerste oe-
fening heeft gehouden. 

“Later als het noodig was heeft de adviseur blijk gegeven dat de sport hem ter harte ging, 
want op moreel en financieel gebied heeft hij onze vereeniging gesteund. Nog duidelijk 
staat ons voor den geest de opening van ons nieuwe sportterrein. Sprak hij niet op over-
tuigende wijze in ’t belang van onze sportvereeniging?” staat in het jaarverslag 1932 van 
De Zweef ter gelegenheid van het afscheid van de pastoor wegens benoeming in Utrecht.

Aan het verslag voegt secretaris Jans Woertman nog toe: ”Altijd was pastoor V.d. Borgh de 
sport goedgunstig gezind, maar had hij dan ook daar niet zijn redenen voor? We geloven 
van wel, want niet altijd heerschte er een katholieke geest onder onze sportjongens.”

Opvolger van Van der Borgh is pastoor J.B. Leisink. Op 27 januari 1933 installeert voorzit-
ter Middelkamp hem tot Geestelijk Adviseur van De Zweef. In diezelfde ledenvergadering 
overigens neemt De Zweef afscheid van bestuurslid Johan Lucassen, die na een aantal ja-
ren het bestuur verlaat. Hij wordt geprezen als een van de oprichters van De Zweef. 

Pastoor Leisink is heel druk bezig het katholieke geloof diep te verankeren in de maat-
schappij. Het geestelijk leven van zijn parochianen gaat hem boven alles. Er zijn meer ge-
zongen missen. Bij zijn zilveren priesterjubileum schenkt hij de parochie een “misweek”. 
Hij koopt een groot H. Hartbeeld en Franciscusbeeld voor in de kerk (voor wie het niet 
weet: ze staan er nog). Hij voert de sacramentsprocessie in. Dankzij hem ontstaan bloeien-
de afdelingen van de Jonge Werkman, Jonge Wacht, Katholieke Jonge Mannen en Katho-
lieke Jonge Vrouwen. Al heel snel gaan de eerste jongens naar het seminarie en treedt het 
eerste meisje in het klooster. Onder Leisink krijgt Nijverdal voor het eerst een kapelaan, A. 
Kolkman. In 1944 komt kapelaan J. Smit.

Leisink en Smit krijgen het zwaar. Een bombardement op zaterdag 7 oktober 1944 richt 
ernstige schade aan kerk, pastorie en school. Als het gevaar geweken is, blijkt het Vereeni-
gingsgebouw (de vroegere noodkerk; dan parochiehuis) met de grond gelijk gemaakt. 
In oktober 1945 komt pastoor Th. Graafsma in plaats van pastoor Leisink. Hij is een echte 
doener en zakelijk ingesteld. Onder zijn leiding vordert de wederopbouw van na de oorlog 
gestaag. Het nieuwe parochiehuis gaat in 1950 open. Graafsma blijft tot 1963. Pastoor Ter-
ra volgt hem op. In oktober 1972 doet pastoor Pierik zijn intrede. Zijn opvolger is later pas-

tor Weldam. En al die tijd 
heeft De Zweef een geeste-
lijk adviseur. Daarna is deze 
functie opgeheven. 

Ook de gemeenteraad 
van Hellendoorn dis-
cussieert mee over zon-
dagvoetbal: bijna het 
einde van De Zweef
De Zweef heeft niet alleen 
rekening te houden met 
de kerk, maar ook met de 
politiek. De vergadering 
van de gemeenteraad op 13 
december 1926 betekent 
bijvoorbeeld op één stem 
na het einde van De Zweef. 
Er is namelijk een verzoek binnengekomen van de kerkenraden van de Nederlands Her-
vormde Gemeente, de Gereformeerde Gemeente en de Vrij Evangelische Gemeente om een 
verordening vast te stellen waarin voetbal op zondag wordt verboden. Heel protestants Nij-
verdal keert zich tegen de twee zondagverenigingen (Nijverdal en De Zweef) en indirect de 
katholieken in het dorp19.

Een meerderheid van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het verzoek voor ken-
nisgeving aan te nemen. Er zijn te weinig redenen waarom er een voetbalverbod op zondag 
moet komen. De raad is het daar niet mee eens en gaat er eens uitgebreid voor zitten. Men 
begint een discussie die zo lang duurt, dat men de andere dag verder moet vergaderen. De 
sprekers hebben namelijk nogal wat tijd nodig en de burgemeester heeft geen zin in avond- 
en nachtwerk.

Wethouder Bramer zegt dat hij de minderheid in het college vormt. Hij vindt dat er een 
verbod moet komen. Dat vinden ook de andere raadsleden van de ARP (Anti Revolutio-
naire Partij) en CHU (Christelijk Historische Unie). Sommigen zijn ook lid van een van de 
kerkenraden. De inhoud van het verzoek van de kerkenraden is zo geschreven, dat er in de 
raad een meerderheid is het verzoek toe te staan.

Verbod is onmogelijk door landelijke wetgeving; een deel van de raad wil het toch
De burgemeester staat duidelijk boven de partijen. Hij geeft aan dat verbieden van voetbal 
op zondag niet mogelijk is door landelijke wetgeving. Er moet dus een goede motivatie zijn 
en die is er niet. Raadslid Hengstman merkt op dat het op zondagen in Nijverdal een jan-
boel is. Raadslid Herman Schwarte van de Katholieke Partij is het helemaal eens met het 
voorstel van het college en wil er verder geen woord over vuil maken.  

Bramer houdt een lang betoog waarbij hij voorleest uit uitspraken van de rechter waaruit 
zou blijken dat voetbal verboden zou kunnen worden. Hij vraagt zich af waarom een ge-
meenteraad geen regels zou mogen stellen.

Burgemeester Van den Steen van Ommeren zegt dat het in Nijverdal op zondag geen jan-
boel is. Als hoofd van de politie constateert hij geen ongeregeldheden. Verder wijst hij erop 
dat hij graag wil dat men respect toont voor andersdenkenden in zijn gemeente. Natuurlijk 

17 Een kapelaan is een soort 
“onderpastoor.” Jongens die 
net tot priester zijn gewijd en 
in een parochie gaan werken, 
komen onder een pastoor 
om het “vak” te leren. Zij 
mogen alles wat een pastoor 
ook mag. Ook vanwege hun 
leeftijd zijn kapelaans vaak 
de geestelijk adviseur van 
sportverenigingen.

18 Het is onduidelijk 
wanneer de gymafdeling is 
opgericht. Pastoor Van der 
Borg is van 1925-1932 in 
Nijverdal en in die periode is 
de oprichting. De 25 gul-
den kan de pastoor in 1931 
geven, want dan is Broekhuis 
benoemd. In november 1934 
viert De Zweef het vijf-jarig 
bestaan van de gym. In 1949 
viert de gymafdeling het 
20-jarig bestaan en in 1955 
het zilveren jubileum, maar 
in 1965 het 40-jarig bestaan.

19 Veel succes zou een besluit 
om het zondagvoetbal te ver-
bieden niet hebben gehad. In 
1914 al is er een Koninklijk 
Besluit dat een raadsbesluit 
van de gemeente Aarland-
erveen vernietigt, waarbij 
de raad had besloten dat op 
zondag niet gevoetbald zou 
mogen worden. 

Processie in de kerktuin.
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mag er geen overlast zijn, maar verbieden wil hij het voetbal niet. Dat heeft in zijn ogen ook 
geen zin, omdat alleen wedstrijden verboden kunnen worden als er entree wordt geheven. 

“En dan worden de vaste bezoekers donateur en houdt men de wedstrijden op privé-ter-
rein”, zegt Van den Steen van Ommeren. “Ik sta dan machteloos. Dan zou men eens zien 
wat voor herrie men op Nijverdal kreeg. Dat er nog wel eens herrie is op Nijverdal is als 
er een bus van een andere plaats komt, daar is niet veel aan te doen. Tenzij men erbij 
staat.”
 
Wethouder Bramer zegt dat de Zondagswet erover spreekt dat godsdienstuitoefeningen 
om 5 uur ’s middags wel afgelopen zijn. Als raadslid Schwarte hem vraagt of hij dan wel 
instemt met voetbal na 5 uur ’s middags, staat Bramer met de mond vol tanden. Hij wil dat 
wel toestaan, omdat het in de wet staat. Maar hij is het er niet mee eens.

Hengstman legt uit dat hij een keer met zijn vrouw liep te wandelen en toen onnette taal 
hoorde van een club die naar een wedstrijd toe ging. Vandaar zijn opmerking over janboel. 
Schwarte zegt dat het verzoek van de kerkenraden een demonstratie is. “Wat wil men 
daarmee op de wal halen”? vraagt hij zich af. Een verbod betekent dat clubs het anders 
oplossen, want gevoetbald wordt er toch. 

Raadslid Nijhof vraagt aan Hengstman wanneer die zogenaamde Janboel is geweest. 
Hengstman zegt het niet zeker te weten, maar waarschijnlijk was het Tweede Pinksterdag. 
Nijhof zegt triomfantelijk dat er die dag wedstrijden waren georganiseerd door de christe-
lijke voetbalclub Heracles (DES).

Wethouder dient motie in tegen eigen college
Bramer heeft zich zo diep ingegraven dat hij een motie indient om het voetballen op zon-
dag tot 17.00 uur te verbieden. De burgemeester is daar behoorlijk kwaad om en noemt 
het indienen van een motie door een wethouder een slag in het gezicht van het college van 
burgemeester en wethouders. 

Na al dit gepraat komt het voorstel van burgemeester en wethouders in stemming en 
aangenomen met acht stemmen voor en zeven tegen. De voorstemmers zijn: Eekwielens, 
Schwarte, Van Schooten, Nijhof, Vos, Meulenkamp, Stam en Van de Werfhorst. Tegen 
zijn: Boers, Kassies, Dekker, Kappert, Hengstman, Bosch en Bramer. De motie van Bramer 
haalt het niet. De stemverhouding is hetzelfde, maar nu omgekeerd. 

Een week later reageert voetbalvereniging DES (voorheen Heracles) op de uitlating van 
Nijhof. In een ingezonden brief deelt het bestuur van DES mee dat deze club op Tweede 
Pinksterdag geen wedstrijden had georganiseerd. Men organiseert namelijk jaarlijks wed-
strijden op Tweede Paasdag. Bovendien, zo deelt men mee, is DES een vereniging op neu-
trale grondslag, die ervoor gekozen heeft op zaterdag te spelen. Zodat iedereen lid van deze 
club kan worden.

De discussie tussen de raadsleden Nijfhof en Hengstman gaat na de raadsvergadering nog 
weken door via ingezonden brieven in het Twensch Volksblad. Ook het bestuur van DES 
bemoeit zich ermee. Net zoals het lid B. Ronhaar van DES die beweert dat als DES chris-
telijk zou zijn, hij daarvan geen lid wil wezen. Men krijgt van de redactie alle ruimte om 
elkaar uit te schelden en zwart te maken. Er komen zelfs agenda’s van bondsvergaderingen 
op tafel om aan te tonen dat DES niet neutraal, maar christelijk is. 

Voetbal in Twente; de TVB

De Twentse Voetbalbond (TVB) heeft de 100 jaar net niet gehaald. In 1996, drie jaar voor 
dit jubileum  slokt moeder KNVB de bond op. Gelukkig is er wel een boekwerk verschenen 
waarin bijna 100 jaar voetbal in Twente voor het voetlicht wordt gebracht.

Grondlegger van het voetbal in Nederland is Pim Mullier. Behalve in Twente. Daar is het 
Jan Bernard van Heek (1863-1923) die de sport introduceert. Als student in  Engeland 
raakt hij onder de indruk van het spel, koopt een bal en neemt die mee naar huis in En-
schede. Daar richt hij de eerste vereniging op.

Voetbal is dan niet vreemd voor de mensen in deze stad. Zij hebben twintig jaar eerder al 
mannen zien voetballen. Na de grote stadsbrand in 1862 zijn het vooral Engelse monteurs 
die de textielindustrie er bovenop moeten helpen. Deze vaak rauwe gasten voetballen in 
hun vrije tijd. 

Na de oprichting van een vereniging door Van Heek volgen er al snel meer en kan een com-
petitie worden opgezet. De behoefte bestaat aan een overkoepelend orgaan. In november 
1899 wordt de Twentsche Voetbalbond opgericht. Opvallend is dat de sport in Twente be-
gon voor de “elite”, zoals Van Heek en andere notabelen. Zo is ook Jan van Deinse (onder-
wijzer, schrijver van onder meer het Twents Volkslied) lid van deze club.

Al heel snel na de oprichting van de TVB spuiten met name in de steden clubs uit de grond 
en is de sport niet meer voor de elite. Iedereen kan en mag mee doen. Ondanks overigens 
grote bezwaren. Niet alleen van de kerk, maar ook van gymnastiekleraren en andere we-
tenschappers op lichamelijk gebied. Zij zien het geschop, getrek, hollen en stilstaan, hevig 
zweten e.d. als zeer ongezond voor lichaam en geest.

Tot 1916 is de TVB “alleenheerser” wat betreft de competitie. In dat jaar wordt in Utrecht 
de Rooms Katholieke Utrechtse Voetbal Bond opgericht, die ook in deze streek van het 
land een competitie gaat opzetten. Hierdoor is elke katholiek gelegitimeerd om te voetbal-
len. Dat betekent niet dat de jonge voetballer niet meer bang hoeft te zijn voor de pastoor 
of kapelaan. Er is nog veel weerstand tegen voetbal. Met lede ogen ziet de TVB aan dat wat 
hen niet lukte, op den duur wel lukt onder de RKUVB: een gigantische groei van voetbal op 
het platteland van Twente. Als paddenstoelen schieten de verenigingen uit de grond.

Probleem: geschorst bij de neutralen? Speel je de week erna bij de roomsen!
Het bestaan van twee bonden (de neutrale en de katholieke) in ons land leidt tot proble-
men. Over en weer worden regels niet erkend. Zo kan het gebeuren dat een speler de ene 
week een schorsing krijgt bij de neutrale bond en de week erna vrolijk bij een andere ver-
eniging van de katholieke bond in het veld staat. Dit probleem blijft bestaan tot 1930. Dan 
besluiten de TVB en RKUVB schorsingen over en weer te erkennen en dat spelers ook niet 
meer lopende het seizoen kunnen overstappen naar een andere club. 

Verplichte fusie positieve ontwikkeling van de oorlog
Het is een positieve ontwikkeling van de Tweede Wereldoorlog dat uiteindelijk al het voetbal 
onder één bond komt. De Duitsers bepalen dat. Die ene bond is de (K)NVB. De verplichte 
fusie van de neutrale en christelijke bonden heeft heel wat voeten in de aarde. Daarbij gaat 
het er vooral om hoeveel zetels elke oude bond in het nieuwe bestuur krijgt. Niet alleen de 
neutralen en katholieken spelen een rol. Er is immers ook een christelijke bond, de CNVB, 
die mee fuseert. 
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De fusie leidt tot hevige emoties, vooral in Twente, waar heel sterk de roep wordt gehoord 
om de katholieke en christelijke jeugd een eigen competitie te geven. Zo sterk is deze roep 
dat er gehoor aan wordt gegeven. Dat duurt maar twee seizoenen. Dan ontdekt men dat het 
niet goed is de jeugd in hokjes te stoppen. Vanaf 1942-1943 spelen alle teams van de TVB 
onderling. Ongeacht religieuze achtergrond. 

De Twentse bond verdwijnt in 1996. “Moeder” KNVB gaat reorganiseren waarbij de distric-
ten een stuk groter worden. De TVB gaat onderdeel uitmaken van het district Oost. En dat 
met nog maar drie jaar te gaan tot het honderdjarig bestaan...

Nijverdalse clubs in de TVB in 1996
In het boek dat in 1996 de 97-jarige geschiedenis weergeeft van de Twentse Voetbalbond 
(TVB) staan alle Twentse verenigingen met de nodige gegevens. Daarnaast levert eigen on-
derzoek ook een aantal Nijverdalse clubs op. Zo komen we op het onderstaand schema:

Naam Club   Oprichtingsdatum  Tenue           Sportterein        Kampioenschappen  Opgeheven
                           tot 1996 in:

Victoria   1904    ??           ??         1908    1910
(voorheen Voorwaarts)  

Nijverdal   1912    ??           ??         Geen    Vanaf 1913 geen 
                               TVB lid 
                               
Oranje Nassau   ??    ??           In 1912 krijgt op verzoek van J. Galgenbeld    ??    ?? 
                   de voetbalclub Oranje Nassau toestemming op
                   zondagen te spelen op aan de Hellendoornscheweg
                  
Nijverdal   16 mei 1916   Shirt 1916: blauw met witte kraag en manchetten    1916: Wierdense weg achter Eversberg.    1930, 1933, 1947, 1957,  2009
        1917: groen/zwart gestreept. Broek: zwart     1920: Hellendoornscheweg. 1930: Het Stort Spiesplas   1964, 1976, 1978, 1995 
                  1951: Gagelman 

Victoria   1916    Shirt: rood met gele baan       Hellendoornscheweg       1917    1917

Excelsior    ??    ??          ??         ??    ??

De Zweef    15 juni 1920   Shirt 1920: rood/zwart. 1926: wit. 1940: blauw    1920: Teesselink Mans. 1922: Stort Hellendoornscheweg  1924, 1927, 1929, 1954,
(voorheen Hercules      Broek 1920: wit. 1926: zwart. 1940: wit     1926: Boonenkamp. 1930: boven op de berg. 1949: Gagelman  1970, 1980, 1982, 1983,
en Victoria)                          1985, 2001, 2014  

DES:    2 oktober 1922   Shirt: rood/zwart gestreept       1931 aan de voet van de berg. 1933 Spoorstraat   1932, 1934, 1937, 1941  
Door Eendracht Sterk      Broek: zwart         1950 Gagelman       1949, 1952, 1953, 1979  
(Voorheen Heracles)                         1992, 1994, 2002, 2006

SVVN:     4 oktober 1928   Shirt: groen         1928: Kattenbos. 1938: Ericaweg. 1977: Groot Lochter   1953, 1955, 1964, 1970,
Sport Vereniging       Broek: wit                  1978, 1986   
Volharding Nijverdal

Sportclub    1931    ??          ??         ??    1934 
(Notter bij Nijverdal)

Eversberg   20 september 1966  Shirt: rood/groen        1966: 3e Kampsweg. 1976: terrein Hulzense Boys   1968, 1969, 1982, 1989  2009   
        Broek: wit         1977: Groot Lochter       1990

ENC ‘09   10 juli 2009   Shirt: blauw/ zwart gestreept       2009: Groot Lochter       -    2019
Eversberg Nijverdal Combinatie     Broek: zwart         
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Hercules/Victoria opgericht 
De Zweef is (eerst als Hercules en snel 
daarna als Victoria) opgericht in 1920. 
De leefomstandigheden zijn in die tijd 
heel anders dan die wij nu kennen. Er is 
bijvoorbeeld in huis lang niet overal elek-
trisch licht. En geen waterleiding, maar een 
pomp. Sommige mensen hebben er een in 
huis, maar soms is er één pomp voor meer 

De jongens voetballen al een tijdje met el-
kaar. Ze hebben geen naam gekozen voor 
hun clubje: “Er werd in die periode onge-
organiseerd gevoetbald op een terrein van 
Nijveld gelegen tegen de berg. Er werd 
naamloos gevoetbald tegen o.a. de ‘spoor-
keerls’ uit Almelo. Het schoeisel bestond 
uit een klomp en een schoen en de eerste 
bal werd aangeschaft uit de opbrengst van 
botten en lompen, die verkocht werden aan 
Adolf aan de Ericaweg.” 

Of dat van die klomp en voetbalschoen 
waar is, valt te betwijfelen. Op alle foto’s 
(ook de alleroudste) staan spelers met twee 
(voetbal)schoenen; niemand draagt een 
klomp. Oma Krukkert is begaan met het lot 
van de jonge club en haar kleinkinderen. Zij 
schenkt de mannen één rijksdaalder (2,50 
gulden) voor de aankoop van een echte bal. 
“De bal werd gekocht van de V.V. Nijver-
dal voor één gulden. Voor een voetbalveld 
benodigde voorzieningen werden door de 
oprichters zelf getroffen en een wedstrijd 
werd zonder scheidsrechter gespeeld.”

Everhardus “Eddie” Krukkert (de latere 
voorzitter van de Vriendenkring) vertelt: 
“Mijn vader – Willem Krukkert, geboren 
7 januari 1913 – was niet betrokken bij 
de oprichting van De Zweef, maar wel 
zijn moeder en zijn broers Dieks, Johan 
en Harm van ”de Krukke.” Het is zelfs zo 
dat zijn moeder (Krukk-‘n Jannoa) de eer-
ste rijksdaalder (Hfl. 2,50) heeft gegeven 
opdat ze een echte zogenaamde “buisbal” 
konden kopen. Mijn opoe heeft me dit ver-
haal zelf verteld. Een buisbal was de eerste 
lederen voetbal met een binnenbal die je 
dicht moest rijgen met een veter. Als je een 
bal kopte en je kreeg toevallig de veters 
tegen je voorhoofd..... Vóór de introductie 
van de buisbal moest men het doen met een 
varkensblaas. Dat heb ík zelfs nog meege-
maakt. 

Mijn vader, Willem Krukkert was op enig 
moment bestuurslid van De Zweef en werd 
gevraagd om penningmeester te worden. 
Als ik me niet vergis, was het Bernard 
Alferink die hem polste. Echter, mijn va-

gezinnen. De bewoners van de fabriekshui-
zen aan de Grotestraat hebben met z’n allen 
één wc; buiten aan de weg. De Grotestraat 
zelf is een hobbelweg (zie foto van melkboer 
Middelkamp - bijgenaamd Frette Jan - in 
de buurt van de fabriek). Steentjes in het 
midden en zand aan de zijkanten. En (bij-
na) iedereen werkt op ’t fabriek. 

In die tijd heeft elke buurt of groep van 
straten een eigen voetbalteam. Jongens die 
met elkaar voetballen na het werk. Soms 
spelen ze onder elkaar, maar vaak ook tegen 
een andere groep jongens. ’t Rooie Dorp 
tegen Kattenbos. Of de Schoolboys tegen 
Kollenstaart. Dat soort wedstrijdjes. Ze spe-
len op landjes waar niks op staat. Of ergens 
in de berg waar ze een stuk heide afgraven. 
Een echte bal hebben ze meestal niet. Ze 
maken er zelf een van een varkensblaas. Die 
halen ze bij de slager of bij een boer die zelf 
slacht. Sommige mensen kunnen van een 
varkensblaas een prachtige bal maken. In 
zo’n buurtclub kijken de jongens niet naar 
welk geloof je hebt. Waar je woont bepaalt 
waar je voetbalt. 

Verzamelpunt huize Krukkert
Hoe De Zweef precies is opgericht is niet 
meer te achterhalen. Wat we wel weten is 
opgetekend uit de mond van Harm Kruk-
kert: “Direct na de 1e wereldoorlog in de 
jaren 1918 tot 1920 was huize Krukkert in 
Noetsele een ontmoetingspunt voor veel 
jongeren en ouderen alwaar gymnastiek 
werd beoefend, werd gekaart en een bal-
letje werd geschopt. In die tijd is daar het 
idee geboren een voetbalclub op te richten.”

der moest na een langdurig ziekbed thuis 
naar het Elisabeth Ziekenhuis in Almelo en 
overleed daar op 5 juni 1950 op 37-jarige 
leeftijd. 

Mijn opa Krukkert (degene die genoemd 
wordt in het boek van meester Ponsteen 
“Van Noetsele tot Nijverdal”) was de man 
die de gaten dicht maakte die resteerden 
na een vergeefse zoektocht naar goud in 
Het Ravijn. Het Goudzoekerspad, het ap-
partement Goudensteijn en café Budde 
doen nog denken aan die tijd. Overigens 
werd opa Krukkert in die tijd Krukk-‘n Eè-
vert genoemd, en zijn moeder kende men 
onder de naam Krukk-’n Jannoa.”

Stel je voor: een stuk of twaalf jongens 
van rond de 20 jaar. Ze richten een club 
op en bedenken dat er een voorzitter, se-
cretaris en penningmeester moet zijn. De 
onderlinge hiërarchie en bereidheid een 
bestuursfunctie te vervullen, bepalen wie 
in het bestuur komen. In het eerste be-

stuur20 zitten Dieks Krukkert (1896-1968), 
voorzitter, Johan Krukkert (1900-1925), 
secretaris-penningmeester en Harm Kruk-
kert (1902-1986), bestuurslid. Zo blijven de 
functies mooi in de familie. Wel zo handig. 
Zij kiezen, zoals gezegd, eerst als naam 
voor hun club Hercules, maar al snel Vic-
toria. Die naam is op dat moment vacant 
in Nijverdal. Er zijn eerder twee clubs van 

De oprichting en eerste voetbaljaren

Herinneringen van oprichters (1984)
Ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan van De Zweef in 1985 duikt de feestcommissie 
stevig in de archieven. Maar dat niet alleen: secretaris van de Vriendenkring, Hans Klink, 
maakt op zaterdag 29 december 1984 een interview met Bats ten Hove, Johan Kaizer, 
Harm Krukkert en Herman Verschoor; “een aantal oprichters”, zoals hij dat noemt. Deze 
mannen zijn inmiddels ook al rond de 85 en uit hun relaas is merkbaar dat het geheugen 
niet meer is zoals het was. Onduidelijk blijft wie precies de oprichters zijn. Moeilijk is bv. 
ook het zich herinneren van de naam van de katholieke bond waarin men speelde. Ook 
gaan bepaalde vertellingen een eigen leven leiden, zoals het spelen op één klomp en op één 
voetbalschoen. Op basis van dit interview maakt De Zweef een “geschiedenisfilm.” 

Melkboer Middelkamp 
op de Grotestraat. Daar-
onder buurtvoetballers 
in hun zelfgetimmerde 
goal.

Janna Krukkert.

20 Dit is één versie van het 
verhaal. Later (bv. bij het 
15-jarig bestaan) meldt de 
krant dat het eerste bestuur 
bestaat uit: J.A. (Jans) 
Woertman, Johan Krukkert, 
H. (Dieks) Scholten, Johan 
Lucassen en H. (Bats) ten 
Hove. 
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die naam geweest, maar inmiddels weer 
opgeheven21. “De gekozen naam had in die 
tijd een bekende klank, namelijk “victorie” 
en onder deze naam hoopten de oprichters 
veel victories binnen te halen. Victoria 
speelt op het terrein van Teesselink Mans 
dat  ’t Vaandert wordt genoemd.” 

Victoria speelt in een rood-zwart gestreept 
shirt. Vandaar de verschrikte uitroepen 
van de gezusters Alferink als ze een foto 
zien van hun vader Bernard, gekleed in een 
“DES”-shirt (zonder te weten dat hun vader 
hoort bij de oprichters van deze club).

Ook als Victoria verandert in V.V. De Zweef, 
blijft het rood-zwart. Met ingang van het 
seizoen 1927-1928 en overgang naar de 
RKUVB gaat de club voetballen in een rood 
shirt en witte broek; de oude kleuren van 
“Klein Twenthe”. 

Eerdere Victoria’s
Peter Wennemers (1926-2014), oud-Zweef-
lid vertelt: “Mijn vader (Adrianus, maar 
iedereen noemde hem Hans) voetbalde bij 
Victoria. Die club is opgericht door een 
Engelse machinist, hier van de fabriek.” 
Bekend is dat het voetbal in Twente is ver-
spreid door Engelse textielarbeiders. De 
kans dat zij ook in Nijverdal actief zijn ge-
weest, is groot. Zoals bekend is Victoria /De 

vereniging. Deze spelers waren Dieks 
Scholten en Jans Woertman23.“ 

De inschrijving bij de bond gaat overigens 
niet zo gemakkelijk, want de club wordt niet 
toegelaten, omdat deze nog niet genoeg le-
den heeft. Tot 1922 speelt Victoria daarom 
nog onderlinge wedstrijden tegen buurt-
clubs. In het nieuwe seizoen doet de club 
voor het eerst mee in de competitie. Vooraf-
gaand aan het seizoen 1923-1924 verandert 
de naam van de club in Nijverdalse Voetbal 
Vereniging De Zweef, omdat Victoria al is 
vergeven aan een andere club. De naams-
wijziging staat te lezen in de Sportkroniek 
van 24 mei 1923. Het team speelt in de der-
de klasse van de TVB.

“Officieel” gaan voetballen betekent voor 
de jonge club ook dat men op zoek moet 
naar een nieuw terrein. Dat van Nijveld is 
te stijl en niet acceptabel. “Er werd een an-
der veld in gebruik genomen namelijk op 
het ‘stut’ gelegen achter het woonhuis van 
‘Poe Hein’.” Poe Hein (Evers) was in die tijd 
een bekend dorpsfiguur in Nijverdal die 
al bedelend de kost binnenhaalde en rond 
Nieuwjaar praktisch alle gezinnen bezocht 
en zijn goede wensen aanbood. Deze wen-
sen werden veelal stoffelijk door de Nijver-
dallers beloond en wat Poe Hein betreft, het 
liefst in de vorm van jenever.

Uit eerdere geschiedschrijving: “In de derde 
klas van de TVB was de ‘Papclub’ een van 
de tegenstanders, later bekend onder de 
naam Volharding en nu SVVN. De eerste 
wedstrijd tegen de Papclub werd met 2-0 
gewonnen. Overigens kraaide de haan in 
die tijd geen victorie voor “Victoria”, want 
de resultaten waren over het algemeen 
slecht, het elftal schommelde meestal rond 
de laatste plaats. 
Het voetbalshirt was verticaal rood-zwart 
gestreept en er werd een zwarte broek ge-
dragen.
Gedurende de eerste vijf jaren werd de ver-
eniging onder de naam van “Victoria” niet 
toegelaten tot de Koninklijke Nederland-
sche Utrechtse Voetbalbond (gerelateerd 
aan het Bisdom Utrecht) omdat deze naam 

Zweef echter niet opgericht door een En-
gelse machinist van de fabriek. Wat wel een 
feit is, is dat er in Nijverdal nog twee Vic-
toria‘s waren: een die is opgericht in 1904 
(opgeheven in 1910 wegens gebrek aan spe-
lers) en een die is opgericht in 1916 (na een 
seizoen ook opgeheven wegens gebrek aan 
spelers, maar wel met het kampioenschap 
in de achterzak). 

Spelen in de TVB
De eerste “vergadering” van Victoria / De 
Zweef is volgens de overlevering in het huis 
van Toon Poppe aan de Duivenbreeweg 
(foto). Volgens weer een andere overleve-
ring (zie verslag van 10 jaar bestaan) gaat 
het om het huis van Dieks Scholten en vol-
gens Theo ten Hove is die eerste vergade-
ring in het huis van zijn opa (Bats) geweest.  

Zoals het nette katholieken betaamt, schrijft 
de nieuwe verenging zich na de oprichting 
in bij de RKUVB, de katholieke bond22. Om 
vervolgens tot de ontdekking te komen dat 
bijna geen club hier bij die bond is aange-
sloten en er dus geen reguliere competitie 
mogelijk is. En dat wil je als voetballer niet. 
De club gaat aan het einde van het eerste 
voetbalseizoen bij elkaar zitten en besluit 
dat men meer competitie wil en dus de 
club aanmeldt bij de Twentse Voetbalbond 
(TVB). 

Naast meer competitie zijn er ook andere 
belangen om naar de TVB over te stappen: 
“Eén andere reden om zich bij de neutrale 
bond aan te sluiten was de lieve wens om  
twee goede spelers binnen de eigen gelede-
ren te krijgen. Deze personen voetbalden 
bij de Papclub en wilden alleen maar over-
stappen naar een door de bond erkende 

reeds door een andere vereniging binnen 
deze bond werd gedragen. In de jaren 1925 
- 1926 werd de naam van ‘Victoria’ gewij-
zigd in “De Zweef” en volgde toelating tot 
de officiële bond.24

Kleedkamers kende men in die tijd niet en 
het omkleden gebeurde bij Garrat Machiel-
sen aan de Heldernscheweg25. Garrat Ma-
chielsen was een zeer bekend en gewaar-
deerd toneelspeler van de inmiddels 85 
jarige toneelvereniging Nut en Genoegen.”

Tegenstand van meneer pastoor
Als voetbalvereniging is tegenstand geen 
probleem. Zonder tegenstander immers 
geen wedstrijd. De jongens nemen echter 
een enorm risico als ze besluiten te gaan 
spelen in de neutrale TVB26. Zij weten dat 
de pastoor daar heel moeilijk over gaat 
doen, maar kiezen voor hun lievelingssport 
en wachten wel af wat er gaat gebeuren. 

Wat er precies is gebeurd, is nergens opge-
tekend, maar uit latere verhalen wordt het 
beeld steeds duidelijker dat de pastoor heel 
moeilijk doet. De gebeurtenissen komen het 
beste aan de orde bij het kampioenschap in 
1929. Tijdens het kampioensfeest spreekt 
pastoor Van der Borgh en uit zijn woorden 
valt op te maken dat hij aanvankelijk fer-
vent tegenstander is van de voetbalsport. 
Dat is dus in de periode dat De Zweef nog 
speelt in de neutrale bond. 

Tegenwerking is te overwinnen, maar te-
genwerking door meneer pastoor zelf is 
een ramp. Het standpunt van de pastoor is 
immers “wet” voor alle katholieken. De jon-
gens geven echter niet op en gaan zelfs met 
de pastoor in discussie. 

De pastoor vertelt daarover later bij het 
kampioenschap in 1929: “Er is een kente-
ring gekomen bij de grote massa tegenover 
De Zweef. Ook ik heb er altijd niet tegen-
over gestaan zooals thans het geval is. Ik 
bewaar een onvergetelijke herinnering aan 
de debatavond met de jongens hier gehou-
den. Veel heb ik toen geleerd. Ik heb de jon-
gens gehoord en oprecht voor den dag zien 

21 Algemeen Handelsblad 
september 1907: “PH1 wist 
met 7-2 Victoria 1 van Nij-
verdal glansrijk te verslaan. 
Nieuws van den Dag 11-6-
1908: Victoria 1 te Nijverdal 
won te Enschede met 3-1 
van Hercules II en behaalde 
hierdoor het kampioenschap 
van den Twentschen Voet-
balbond.”
Nieuws van den Dag 21-5-
1910: “Onder zeer groote 
belangstelling is te Nijverdal 
de eerste wedstrijd gehouden 
om het kampioenschap van 
den Twentsche Voetbalbond 
tusschen Victoria aldaar, 
kampioen van de Eerste kl. 
B en Hercules II, kampioen 
van de Eerste kl. A. Met de 
rust was de stand 2-1 voor ‘t 
tweede elftal van Hercules, 
terwijl het einde kwam met 
eene wel wat geflatteerde 
overwinning van Victoria 
met 5-2.” 
Volgens de overlevering 
(TVB) wordt Victoria on-
danks deze zeges dat jaar 
(1910) opgeheven.

22 Dit vermeldt de bond in 
het jaarverslag 1920-1921.

23 In de jubileumgids bij het 
50-jarig bestaan is te lezen 
dat Dieks Scholten speelde 
bij Nijverdal. Waarschijnlijk 
is hij al wel aanwezig bij de 
eerste bestuursvergadering.

24 Ondanks het feit dat deze 
geschiedschrijving veel ouder 
is dan de huidige, blijkt dat 
men dan al fout zit wat be-
treft data en de historie zelf. 
1925-1926 is in werkelijkheid 
twee jaar eerder en natuur-
lijk is de naam Victoria niet 
de reden om niet in de r.-k. 
bond te willen spelen.

25 De Heldernscheweg is in 
de volksmond de naam voor 
de Hellendoonscheweg. Deze 
naam wordt later veran-
derd in De Joncheerelaan, 
genoemd naar een vroegere 
burgemeester van Hellen-
doorn.

26 De mogelijkheid bestaat 
dat De Zweef ondanks 
inschrijving bij de TVB wel 
lid blijft van de katholieke 
bond. Dat blijkt uit de eerder 
genoemde bronnen. Op zich 
wel logisch gezien de opstel-
ling van de pastoor.

Pastoor Van der Borgh.
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komen. Zij stonden daar met geestdrift, 
pleitend voor hun zaak. Die worsteling is 
toen geëindigd in zegepraal, een overwin-
ning op zich zelf; een morele overwinning. 
Toen ik dat zag, dacht ik bij me zelf: die 
zullen nog wel eens anderen overwinnen.” 

De Zweef groeit door spelers van an-
dere clubs
Het zijn de nieuwkomers die De Zweef een 
groei-impuls geven. Onduidelijkheid is 
waar ze precies vandaan komen. Oud-voor-
zitter Gerrit Otte weet te melden: “De op-
komst van De Zweef begon in 1923 toen 
een aantal jongens van “Klein Twenthe” 
(ook wel “schoolboys”) de overstap maak-
ten naar De Zweef. Dat waren: de gebroe-
ders Dieks en Harm Middelkamp, Willem 
Woesthuis, Toon Hegeman en Jan de Haas 
(keeper).” 

Waarschijnlijk vergist Otte zich en doelt hij 
op de groep jongens die later (in 1927) naar 
De Zweef komen. De eerste groep “overlo-
pers” komen waarschijnlijk van de voetbal-
club Nijverdal. Iemand noemt Jan de Haas, 
die van Nijverdal komt, net zoals Dieks 
en Harm Middelkamp, Dieks Verschoor, 
Johan Jannink en Gert Jan Engbers. Dit 
wordt ondersteund door de Beeldbank van 
de gemeente Hellendoorn. Daarin zit name-

gevuld te houden, verkopen ze witzand. 
Nieuwe ballen kennen de jongens niet. Al-
leen maar afdankertjes van anderen, die 
vanbinnen gevuld worden met een verse 
varkensblaas. 

Samengaan met De Zweef is uiteindelijk 
bespreekbaar als deze club bereid is het 
tenue van Twente over te nemen (rood-wit 
in plaats van rood-zwart). Dat is voor De 
Zweef geen probleem en zo krijgt deze club 
de beschikking over: Antoon en Broer Mid-
delkamp, Bats Engbers, Dieks van Rhee, 
Graads Geurtse, Johan Otten, Hendrikus 
Hobert, Harm Nijenhuis en Henk Harme-
ling.

“In die tijd werd de materiaalvoorziening 
ook wat beter en er waren zelfs “echte” 
voetbalschoenen. Deze schoenen en ook 
ballen werden gekocht bij schoenmaker 
Alferink aan de Heldernscheweg in het 
pand waarin thans rijwielhandelaar Over-
dorp27 is gevestigd. Het materiaal werd 
beheerd door Harm Woertman, een broer 
van de bekende groentehandelaar Jans. De 
wedstrijden werden in die tijd geleid door 
een scheidsrechter en er werd een entree 
geheven van drie stuivers,” aldus Dieks van 
Rhee.

Herinneringen van oprichter Harm 
Krukkert anno 1985 
Harm Krukkert is een van de oprichters. Bij 
het 65-jarig bestaan in 1985 leeft hij nog en 
schrijft in de jubileumgids een aantal herin-
neringen op:

“De eerste wedstrijd van De Zweef werd 
op de berg gespeeld tegen de “Papclub” uit 
Hexel. We voetbalden allemaal met één 
klomp en één schoen aan, want voetbal-
schoenen waren toen te duur. De eerste 
voetbal van De Zweef is gekocht van de 
opbrengst van lompen en botten die wer-
den gekocht door Adolf. Mijn moeder heeft 
toen nog fl.2,50 betaald om de bal te kopen 
(nummer 3). Het was een erg lichte bal.

Nadien gespeeld in de derde klasse van 
T.V.B., waarin we allemaal op de fiets gin-

lijk een foto van de voetbalclub Nijverdal 
uit 1920-1921. Op de foto staan in ieder 
geval de latere Zwevers Dieks Middelkamp, 
Gert Jan Engbers, Johan Jannink en Jan de 
Haas.

Bij het 65-jarig jubileum in 1985 meldt de 
historie dat in het tweede jaar van het be-
staan De Zweef (toen nog Victoria) het ge-
luk heeft dat de club versterking krijgt van 
mannen als Jan Engbers, Dieks Verschoor, 
Johan Jannink en Jan de Haas van Nijver-
dal. 

Hoe Klein Twenthe bij De Zweef komt
De koster van de r.-k. kerk Dieks van Rhee 
(vader van de latere voorzitter Jos van 
Rhee) schrijft in de jubileumuitgave van 
1985 zijn herinneringen. Hij vertelt dat op 
de grens tussen de jaren twintig en dertig 
van de vorige eeuw op het Stut een groep 
katholieke jongens actief is als “Klein Twen-
the.” Zij wonen allemaal in de buurt van 
café Budde. Op een dag krijgen ze bezoek 
van Johan Lucassen, bestuurslid van De 
Zweef. 

Het voorstel van Lucassen is om als “room-
sen” samen te gaan voetballen. Twente 
voelt er niet veel voor, maar de ploeg heeft 
een groot geldgebrek. Om de kas een beetje 

gen naar plaatsen zoals Almelo, Vrooms-
hoop, Wierden. Ander vervoer was toen 
te duur. De meeste wedstrijden hebben we 
toen verspeeld. We hebben één keer een 
wedstrijd met grote cijfers gewonnen, dat 
was tegen La Première uit Almelo 5-0.

Jans Hegeman (de slager), heeft de weide 
waarop nu nog gespeeld wordt, verhuurd 
aan De Zweef en Victoria voor fl. 200,- in 
het jaar. Het werd later te duur bevonden 
en toen zijn we gaan voetballen boven op 
de berg (geen kosten).

Door de spelers van De Zweef is het veld 
toen in orde gemaakt om op te voetballen. 
Het was heidegrond. We hebben er de doel-
palen opgezet, kalklijnen waren er toen 
nog niet, we deden het met rood zand. Jans 

en Herman Woertman waren de bewaar- 
ders van de voetballen. Kleedlokalen wa-
ren er toen niet, in café Hegeman of in café 
“Op de Berg” kleedden we ons toen om. 
Douchen was er toen ook niet bij.”

Herinneringen van Johan “Broer” en 
(keeper) Anton Middelkamp
De beide broers Middelkamp van de Smids-
weg, lid sinds 1927, vertellen in de GOAL 
(1989) hun herinneringen aan verslaggever 
Bas Kolkman: “Wij komen uit een groot 
gezin van de Smidsweg. We begonnen met 
het straatvoetballen toen De Zweef nog 

V.V. Nijverdal met Zwe-
vers (1920-1921).
Boven vlnr: G. van 
Steijn, Joh. Nobbe, St. 
Jansen, W. Jaarsma, 
Dieks Middelkamp en 
Gerrit Praas (een van de 
oprichters). 
Midden vlnr: G.J. Eng-
bers, Johan Jannink en 
Garrard Praas (de latere 
voorzitter).
Onder vlnr: Joh. de 
Haas,  B. Roelofs,  M. 
Hemmink, J. van Steijn 
en H. Wieldraaijer. 

Bernardus Alferink 
schoenhandelaar.

27 De tijden gaan snel. Fiet-
senmaker Overdorp is met 
pensioen en droeg de zaak 
over aan Steggink naaima-
chines, die in 2018 verhuist. 
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niet bestond. Hun straatvoetbalteam had 
een eigen naam bedacht “Klein Twenthe”. 
Voetballen met veertig man was in die 
dagen niet ongebruikelijk.” Dit gebeurde 
dan op een terreintje van Teesselink Mans. 
Dit terrein was gelegen op een steenworp 
afstand van waar nu Hotel Dalzicht is ge-
vestigd.

In 1927, op hun 16e en 17e jaar, kwamen de 
Middelkampjes bij De Zweef te voetballen. 
Ze hadden in die tijd maar drie elftallen. 
Het eerste elftal voetbalde in de eerste klas-
se K.N.U.V.B. Een andere broer van hun 
trok toen altijd witte lijnen langs de velden. 
Hij verdiende daar f 2,50 mee. De voet-
balvelden waren toen niet in zo’n perfecte 
staat als tegenwoordig; er werd geregeld 
tegen een dikke kei aangetrapt. Broer Mid-
delkamp draagt er nu nog de littekens van.

Douchen was er in die tijd ook niet bij. 
Na afloop van een wedstrijd stond er een 
teiltje water klaar, waar ze hun voeten in 
konden wassen. Er was een speler in hun 
elftal die de week erop hetzelfde smeer 
nog aan de benen had zitten; water was 
toen waarschijnlijk kostbaar. Anton en 
Broer moesten hun hele loon thuis afgeven 
en dan kregen ze een zakcentje waar ze 
hun contributie ook van betaalden. Jans 
Woertman inde die contributie in het pa-
rochiehuis. Het tenue in die dagen was een 
rode broek en een wit shirt.

Voetbalschoenen kochten ze bij Alferink 
voor f 2,-. Volgens Anton en Broer waren 
de voetbalschoenen van vroeger beter van 
vorm, ze sloten ook de enkels af, dus min-
der kans op blessures. 

1ste elftal 1928 op het voetbalveld op 
de berg
Het voetbalgebeuren was in die tijd erg 
hard. Je mocht eerst op de man spelen en 
dan de bal. Van verzorgers hadden ze nog 
nooit gehoord. Zondags voor twaalf uur 
werd er beslist niet gevoetbald bij een R.K. 
vereniging, dat was om ieder de gelegen-
heid te geven om de H. Mis bij te wonen 
en om de andersdenkenden geen aanstoot 

te geven. Bij verre uitwedstrijden stond 
de bus van Anton Koedijk om 9 uur bij de 
kerk. Het was een zeer primitief busje met 
houten banken. Ze gingen toen ook al naar 
de Treffers in Groesbeek. Alleen katholieke 
verenigingen speelden tegen elkaar.

Er stond toen toch wat minder op het spel 
dan tegenwoordig. “Voor ons waren die 
uitwedstrijden echt een uitje. Onderweg 
hadden we vaak een tussenstop om onze 
motivatie wat op te krikken, zoals appels 
jatten, het bezoeken aan de Keet en onze 
broers de hand schudden bij het dieren-
park in Assen, dat was het mooiste; die 
voorpret. Bij thuiswedstrijden gingen we 
na afloop naar Koedijk (Dalzicht) op de 
berg, daar stonden onze bekers ook.

Verschillende spelers van De Zweef werden 
geselecteerd voor het Twents elftal. O.a. 
Dieks Middelkamp, Anton Jannink en onze 
Anton Middelkamp. Keeper Anton werd 
zelfs uitgenodigd het doel van ons natio-
nale I.V.C.B.-elftal te verdedigen, maar 
schreef helaas hiervoor af. Broer Mid-
delkamp is veel te snel met het voetballen 
gestopt, hij kreeg een voetbalknie en in die 
tijd werd er helaas niet geopereerd, daar-
door moest hij afhaken.”

Voetbalprestaties in de competitie
Na twee jaar buiten de competitie te hebben 
gevoetbald, gaat Victoria in 1922 vol goede 
moed de competitie in. Erg succesvol is de 
ploeg niet en de jongens zullen ongetwij-
feld erg teleurgesteld zijn geweest. In dat 
eerste seizoen (1922-1923) komt Victoria 
uit in de derde klasse G van de TVB; samen 
met Hellendoorn, Almelose Boys 2, Rijssen 
Vooruit 3, Heracles 5 en La Première 3. Vic-          
toria eindigt op de allerlaatste plaats met 0 
gewonnen wedstrijden. Op dat moment telt

de vereniging 18 leden. Zij betalen wekelijks 
een dubbeltje contributie. 
Uit dit jaar is alleen een krantenknipsel 
gevonden met een verslag van de wedstrijd 
van Victoria tegen Heracles 5. Hieruit blijkt 
dat de Almeloërs verdiend met 3-1 wonnen. 

Verloop van de competitie

Prestaties De Zweef 1920 -1930

1920-1921
1921-1922
1922-1923  t/m  1923-1924  3e klasse TVB   kampioen
1924-1925 t/m 1925-1926  2e klasse TVB
1926-1927     1e klasse RKUVB  kampioen
1927-1928 t/m 1928-1929  2e klasse RKF   kampioen
1929-1930     1e klasse RKF

Oudste foto van Victoria.
Boven vlnr: Dieks Kruk-
kert, Henk Poppe, Rieks 
Engbers, Gerrit Machiel-
sen, Bernhard Machiel-
sen, Jans Woertman, 
Johan Krukkert.
Midden vlnr: Dirk Ver-
schoor, Dieks Scholten, 
Johan Schwarte.
Onder vlnr: Antoon 
Poppe, Johan Kaizer, 
Herman Krukkert.
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Twee teams en de overstap naar de 
r.-k. bond
In het seizoen 1924-1925 speelt De Zweef 
voor het eerst met twee teams in de compe-
titie. Het eerste zit in 2D samen met Rijssen 
Vooruit 2, Luctor et Emergo 2, Vriezenveen 
1, La Premiere 2, Heracles 4 en Holten 1. 
De openingswedstrijd tussen Heracles en 
De Zweef eindigt in 2-1 voor de Almeloërs. 
Heracles komt op 1-0, maar De Zweef kan 
gelijk maken. Na rust scoort Heracles de 
winnende treffer. “Een welverdiende over-
winning”, meldt Tubantia. 

Het seizoen 1925-1926 is het laatste in de 
TVB. Aan het eind ervan neemt De Zweef 
afscheid van Rijssen Vooruit 2, Luctor et 
Emergo 2, Almelose Boys 1, Vroomshoop 1 
en VDO 1. De algemene ledenvergadering 
op vrijdag 9 juli 1926 besluit namelijk de 
TVB vaarwel te zeggen en toe te treden tot 
de Rooms Katholieke Utrechtse Voetbal-
bond (RKUVB). 

Benefietwedstrijd
In deze periode gebeurt het met regelmaat 
dat teams benefietwedstrijden spelen. De 
Zweef 1 speelt bv. op 8 september 1925 een 
wedstrijd tegen Wierden 1. De opbrengst 

Kampioen in het seizoen 1923-1924
In het seizoen 1923-1924 komt de naam De 
Zweef in beeld in plaats van Victoria. Mede 
door de komst van een paar goede voetbal-
lers gaat het dat seizoen een stuk beter en 
de club wordt kampioen. Uit de analen ko-
men de namen van de volgende spelers: Jo-
han Kaizer (doel), Dieks Verschoor en Ger-
rit Jan Engbers (achter), Jans Woertman , 
Dieks Scholten en Anton Jannink (midden), 
Jan Alferink, Gerrit Machielsen, Johan Jan-
nink, Jan Lucassen en Henk Poppe (voor). 
Behalve de namen (voorkomend op de sta-
tiefoto) van deze spelers hebben we nergens 
nadere informatie over dit kampioenschap 
kunnen vinden. Vast staat dat ook Herman 
Krukkert (als bestuurslid) en Johan Poppe 
(vlaggenist) bij het kampioensteam betrok-
ken zijn, want ook zij staan op de foto.

van de wedstrijd is voor het Wit-Gele Kruis. 
De Zweef neemt revanche voor het verlies 
twee weken daarvoor. Dan wint Wierden 
met 5-2, maar nu is het de beurt aan de 
“roodbroeken”. De Zweef werkt hard en 
krijgt loon naar werken: 4-1 winst. “Er was 
tamelijk veel publiek, zoodat aan den pen-
ningmeester van het Wit-Gele Kruis wel 
een aardig sommetje zal kunnen worden 
overhandigd,” staat in Tubantia. 

Seizoen 1926-1927 promotie naar 
RKF
De Zweef komt in de RKUVB uit in de eer-
ste klasse en doet het goed, maar het team 
wordt geen kampioen. Behalve voor het 
eerste ziet het er voor het tweede team ook 
goed uit. Althans op papier want in maart 
1927 maakt de bond in het officiële blad 
Sport Illustratie melding van een vervelen-
de fout. De op 13 februari dat jaar gespeelde 
uitwedstrijd van het tweede van De Zweef 
tegen Twenthe is niet geëindigd in 1-4, 
maar 4-1. Jammer voor de Nijverdallers, 
die daarmee van de eerste naar de derde 
plaats gaan op de ranglijst. Toch is er aan 
het einde van de competitie succes voor de 
club, omdat het eerste promoveert naar de 
tweede klasse van de RKF. 

De Zweef speelt dat seizoen in de derde 
klasse G. Andere teams: Twenthe 2, Wier-
den 3, Heracles 5, Hellendoorn, Vrooms-
hoop 1, Almelose Boys 2 en La Première 3.

Opvallend is overigens dat in deze periode 
in kranten en tijdschriften er nauwelijks 
tot geen aandacht wordt geschonken aan 
kampioenschappen. De Zweef zelf laat een 
officiële kampioensfoto maken, doet er een 
mooie lijst omheen met daarbij de namen 
van de spelers uit het kampioensteam. Dat 
de schrijver daarvan een paar grote spelfou-
ten maakt, is blijkbaar voor niemand een 
probleem, want de foto is klaar en iedereen 
weet wel wie er wordt bedoeld. 

Kampioensteam 1924 
met fouten in het onder-
schrift.
Boven vlnr: Johan 
Poppe, Dieks Verschoor, 
Johan Kaizer, Gerrit 
Jan Engbers en Herman 
Krukkert.
Midden vlnr: Jans 
Woertman, Dieks Schol-
ten, Anton Jannink.
Onder vlnr: Jan Alferink, 
Gerrit Machielsen, Jo-
han Jannink, Jan Lucas-
sen en Henk Poppe.

Bij het 65-jarig bestaan 
in 1985 is deze foto ge-
presenteerd als het twee-
de elftal in het seizoen 
1920-1921. Dat staat ook 
op de achterkant van de 
foto geschreven. Dat kan 
echter niet kloppen. De 
Zweef heeft bij oprich-
ting maar net genoeg 
jongens voor één team. 
Jans Woertman is gebo-
ren in 1904 en is op de 
foto zo te zien ouder dan 
17 jaar. Waarschijnlijk 
is het wel het allereerste 
tweede team, maar rond 
1925.
Boven vlnr: Bats Evers, 
Gait Souverijn, A. Sch-
warte, Bertus Mulder, 
Jans Woertman.
Midden vlnr: H. Evers, 
Dieks Verschoor, Bats 
ten Hove.
Onder vlnr: Wilhelm 
Schwarte, Bernard Ma-
chielsen, Rieks Engbers, 
Johan Oogink, B. Geu-
zendam. 
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belooft dat men in de toekomst niet meer 
zal handelen als nu, maar altijd wedstrijden 
zal laten spelen, trekt EMOS het voorstel in.

Vast staat dat De Zweef in het seizoen 1929-
1930 in de Eerste Klasse C (de nieuwe naam 
voor de overgangsklasse) van de RK Voet-
balbond (RKVB) Utrecht uitkomt met PH, 
Quick, ’s Heerenberg, Achilles, Grol, NEO, 
VDZ en EMOS. Door verschillende oorza-
ken (geldgebrek en het feit dat toch nog  
katholieke jongens bij andere clubs spelen) 
komen er problemen. Halfweg het seizoen 
staat het team op de onderste plaats, maar 
kan zich enigszins herstellen. De Zweef ein-
digt in de competitie op de zesde plek. 

Datzelfde seizoen brengt voor De Zweef 2 
het kampioenschap. Van de tien wedstrij-
den wint men er acht, speelt een keer gelijk 
en verliest een keer. Tegenstanders zijn De 
Eendracht, Rood Zwart 2, MVV, PH3 en 
NEO3. Promotie zit er helaas niet in, omdat 
de resultaten in de nacompetitie onvol-
doende zijn. 

Feest bij het kampioenschap
De eerste twee kampioenschappen van De 
Zweef halen het Twentsch Volksblad niet. 
Het derde, in 1929 wel. Uitgebreid doet de 
krant verslag van de feestelijkheden: “Toen 
voor eenige weken de voetbalvereeniging 
De Zweef het kampioenschap behaalde 
van de 2e klasse oost van de R.K.V.B., werd 
spoedig een comité gevormd om de club 
voor deze prestatie te huldigen. Voor een 
huldiging is echter geld nodig, want men 
kan niet alleen met woorden komen, hoe 
deze ook bedoeld zijn. van katholieke zijde 
werkte echter oud en jong mede, zoodat 
spoedig een flink bedrag bij elkaar was 
gebracht.”

Het feest wordt gevierd in het Vereeni-
gingsgebouw dat tot op de laatste plek bezet 
is. Jan Sterk opent de bijeenkomst met de 
christelijke groet30 en daarna is het woord 
aan pastoor Van der Borgh. Uiteraard be-
gint deze met de hartelijke gelukwensen 
aan het team en de vereniging. 

Kampioen en promotie na gekrakeel 
in de bond (1929)
In de competitie 1928-1929 presteert De 
Zweef optimaal. Tegenstanders als Achil-
les 2, Denekamp, Enter, HAC, Quick 2, 
NEO 2, Rood Zwart en Grol zien de Nijver-
dalse club aan het einde van het seizoen de 
kampioensvlag hijsen. 

De oprichters herinneren zich in het inter-
view met Hans Klink in 198428 het volgen-
de: “In de RKF speelt het team in de tweede 
klasse. Eén seizoen maar, want opnieuw 
wordt het eerste kampioen. Het kampioen-
schap grijpt men aan om van tenue te ver-
anderen. Het rood-zwartgestreepte shirt 
en zwarte broek maakte plaats van wit 
shirt en rode broek. 

Het kampioensteam. 
Staand vlnr: Willem Jannink, pastoor Van 
der Borgh, Henk Poppe, Dieks Scholten, 
Anton Jannink, Rieks Engbers, Johan Jan-
nink, Johan Middelkamp, Bats Engbers, 
Hennie Alferink29, Johan Lucassen, Jans 
Woertman en Dieks Hobert.
Onder vlnr Dirk Verschoor, Antoon Mid-
delkamp, Gait Souverijn.

Het kampioenschap betekent promotievoet-
bal tegen de kampioen uit de andere tweede 
klasse en degradanten uit de overgangsklas-
se A. Tegenstander is VDZ uit Arnhem, dat 
voor de Nijverdallers een maatje te groot is. 

Dan licht hij een 
stukje op van de 
sluier over de 
“moeilijkheden” 
waarmee De Zweef 
in de beginjaren 
kampte en vaak zijn herhaald bij ver-
schillende jubilea. De pastoor zegt dat de 
mening over De Zweef sterk is veranderd. 
Hoewel hij dat niet aangeeft, zal dat vooral 
bij hem zo zijn. Wat moet je als pastoor 
immers met een voetbalclub van katholieke 
jongens die ervoor kiezen te spelen in de 
“gehate” openbare voetbalbond?

De pastoor is blij met de nieuwe situatie, 
waarin De Zweef een nette, rooms-ka-
tholieke club is geworden. Hij spreekt de 
verzamelde bezoekers van de kampioensre-
ceptie toe dat sport gezond is; “vooral voor 
jongens, die daags in de fabriek zitten. Zij 
moeten ’s avonds de vrije natuur in om hun 
botten eens te laten kraken.

In de toekomst zie ik een groot veld met 
schutting er omheen. Boven die schutting 
staat de vlag van De Zweef en op de schut-
ting lezen we: R.K. Sportveld. Daar zien 
we dan voetballen, hardloopen, discuswer-
pen enz. ik zie alle R.K. Sport daar tegen-
woordig.” Aldus de pastoor. Hij deelt mee 
dat de geldinzameling een prachtig cadeau 
heeft opgeleverd. 

In de zaal staat een scherm en als dat 
wordt opgetrokken, “wordt een prachtige 
rood-witte vlag zichtbaar, waarop naast 
en onder een verguld kruis de woorden 
staan: R.K.V.V. de Zweef. Een krachtig 
applaus van het publiek was het teeken, 
dat ook deze vlag bij hen in de smaak viel. 
Ik bied U deze vlag aan, jongens, aldus 
vervolgde pastoor Van der Borgh, met het 
vertrouwen dat ge haar hoog zult houden 
en niet met uw daden zult onteeren waar 
ter wereld de bus van Toon Pek U brengen 
zal.” 

Hier komen de spelers van het eerste elftal 
het podium op en krijgen stuk voor stuk 
een zilveren insigne op de borst gespeld. 

De uitwedstrijd verliest De Zweef met 2-0 

en thuis met 0-3. 

Hoe het daarna precies verder is gegaan, is 
niet helemaal duidelijk. Zeker is dat bij de 
bond nog niet alles op regel loopt. Dat blijkt 
uit het feit dat Het Centrum in juni 1929 
schrijft dat de “indertijd door het Technisch 
Bestuur gemaakte regeling de no. laatst 
van de Overgangsklas (oude naam voor 
eerste klasse, JPvV)  ook aan deze wed-
strijden had moeten deelnemen. Of hierin 
inmiddels wijziging is gebracht, weten wij 
niet.” Daarbij gaat het om het feit dat Alme-
lonia tijdens de competitie is ontbonden en 
het elftal is opgeheven. 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 
de bond in augustus 1929 komt er een voor-

stel van EMOS uit Enschede op tafel. Deze 
club wil dat alle promotie- en degradatie-
wedstrijden voor de overgangsklasse A wor-
den overgespeeld. De bond heeft namelijk 
Almelonia door het vertrek aangewezen als 
degradant en daar zijn de Enschedeërs het 
niet mee eens. 

Diverse sprekers voeren het woord en zijn 
het met EMOS eens. De bond verweert 
zich met de mededeling dat “het altijd zo is 
gegaan”. De verenigingen nemen hiermee 
geen genoegen en even ziet het er naar uit 
dat De Zweef zich opnieuw moet melden 
voor promotiewedstrijden. Pas als de bond 

28 Ter gelegenheid van het 
65-jarig bestaan van De 
Zweef zijn oudgedienden 
(waaronder enkele oprich-
ters) geïnterviewd. Zie het 
vorige hoofdstuk. 

29 De familie van Hennie 
Alferink en de katholieke 
bibliotheek
De vader van Hennie, 
Bernardus Alferink (1886-
1966, getrouwd met Aleida 
Verschoor) heeft een handvol 
zonen en kleinzonen met 
voetbaltalenten. Dirk (The-
odorus 1913-1986), spinner 
op de KSW en getrouwd 
met Johanna Morsink, is de 
vader van de latere selec-
tiespelers Johan en Theo 
Alferink. Dirk speelt tot zijn 
41e in het eerste elftal, net 
zoals broer Hennie (van de 
boekhandel) en broer Theo; 
het grootste talent, die jam-
mer genoeg slachtoffer wordt 
van de bombardementen 
die in maart 1945 het halve 
centrum van Nijverdal in 
puin leggen. Theo (geboren 
in 1922) raakt zwaar gewond 
en overlijdt op 24-3-1945 in 
het ziekenhuis in Almelo. 
Tijdens en na zijn actieve 
loopbaan als verdediger is 
Dirk bestuurslid, grensrech-
ter en ballenbewaarder van 
De Zweef. Hij woont aan 
de Grotestraat, ongeveer 
tegenover het r.-k. kerkhof. 
Wie naar en van De Zweef 
(dan nog spelend op de berg) 
gaat, kan daar de bal halen of 
inleveren. Hennie heeft later 
samen met broer Bennie een 
boekhandel. Behalve een 
boekwinkel hadden de geb-
roeders ook een (katholieke) 
bibliotheek.

30 Alle katholieke bijeen-
komsten beginnen in deze 
tijd (en lang daarna) met 
de “christelijke groet.” 
De voorzitter, pastoor of 
kapelaan zegt: “Geloofd zij 
Jezus Christus”, waarna 
allen antwoorden: “In alle 
eeuwigheid. Amen.” 
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Op zoek naar een veld...
De toetreding tot de TVB brengt met zich 
mee dat de club moet zoeken naar een 
ander veld. Volgens de oprichters begon 
de club de competitie op een veld van Poe 
Hein op ’t Stort. Later laat Victoria het 
oog vallen op een niet-gebruikt terrein in 
de nieuwe Wilhelminawijk (Rooie Dorp). 
Waarschijnlijk gaat het om het terrein waar 
later bouwmaterialenhandel Van Buren was 
gevestigd (nu de Nassaustraat). Dit terrein 
zou uitstekend dienst kunnen doen als voet-
balveld. 

Jans Woertman trekt namens het bestuur 
de stoute schoenen (“dit is eigenlijk fout, 
want hij ging op klompen”, zo schrijft de 
krant) aan en meldt zich bij burgemeester 
Van Limburg Stirum. Daar hoort hij dat 
voetbalclub Heracles (het vroegere DES) 
ook om dat terrein heeft gevraagd. De 
burgemeester is niet gecharmeerd van het 
verzoek. 

Hij zegt het niet, maar hij voorziet proble-
men. Aan de nabij gelegen Prins Maurits-
straat, staat namelijk Gebouw Bethel. Dit 
gebouw is ook in gebruik voor (protestant-
se) kerkdiensten en dat verdraagt zich niet 
met voetbal. Van Limburg Stirum is wel een 
liefhebber van voetbal en wil de jongens 
voort helpen. Hij biedt een stuk grond aan 
de Hellendoornscheweg (nu de De Jonchee-
relaan). Het plan daar een begraafplaats 
aan te leggen is indertijd niet doorgegaan.

Het aanbod van de burgemeester om dat 
terrein aan de Hellendoornscheweg beschik-
baar te stellen is niet definitief: hij geeft aan 
dat de gemeenteraad het laatste woord heeft. 
In de vergadering van 4 juni 1923 komen 
de verzoeken van Victoria en Heracles aan 
de orde in de raad. Tegelijkertijd wordt een 
voorstel van burgemeester en wethouders 
behandeld, waarin zij voorstellen een krediet 
van f 300,- beschikbaar te stellen “om de 
zogenaamde oude begraafplaats voor ge-
meenterekening in zooverre te verbeteren, 
dat het voor speelveld geschikt is.” 

Daarna spreekt de heer Ensink namens het 
kringbestuur. De voorzitter van Achilles uit 
Hengelo hoopt dat De Zweef het komend 
jaar in de overgangsklasse komt te spelen, 
zodat beide teams elkaar daar treffen.  

Namens de katholieke standsorganisa-
ties voert Lambertus Veldhuis het woord. 
Het dankwoord tenslotte komt van Johan 

Jannink, voorzitter van De 
Zweef. Hij spreekt de hoop 
uit dat de vlag straks boven 
op de berg niet alleen zal 
wapperen voor de spelers, 
maar ook voor net zoveel 
publiek als die avond aan-
wezig is in het Vereenigings-
gebouw. Twee humoristen 
nemen het daarna over voor 
het onofficiële deel. Vol-
gens de krant weten die “op 
waarlijk loffelijke wijze” het 
publiek bezig te houden. 

Toernooien
In die tijd speelt elke vereni-

ging wel een paar toernooien per jaar. Een 
mooie tijdsbesteding als er geen competitie 
is. Bovendien een extra afleiding voor de 
jongens die niet veel ander vertier hebben. 
Net als in de competitie heeft De Zweef 
rond 1925 ook succes op de toernooien. 

... stuit op godsdienstige bezwaren 
De gemeenteraad is het volmondig eens 
met burgemeester en wethouders dat het 
terrein in de Wilhelminawijk niet geschikt 
is. Het verzoek van de voetbalverenigingen 
wordt (zoals voorzien door de burgemees-
ter) niet toegestaan, “omdat daardoor de 
godsdienstoefeningen in de Geref. Kerk32 
gestoord worden.” De burgemeester zegt 
dat hij veel voelt voor sport en dat voetbal 
een gezonde sport is. Daarom wil hij het 
terrein van de oude begraafplaats verbete-
ren en de benodigde f 300,- terug verdienen 
door huur te vragen.

Daarna ontspint zich in de raad een lan-
ge discussie over het sporten op zondag. 
Vooral de christelijke partijen verklaren 
zich tegen. Van de Werfhorst vindt voetbal 
mooi, maar niet op zondag. Nu er een vrije 
zaterdagmiddag is, kunnen alle wedstrijden 
wel op die dag gespeeld worden. Wethouder 
Bramer verklaart dat hij zich niet kan voor-
stellen dat een Christelijk raadslid voor kan 
stemmen. Er is een, weliswaar oude, Zon-
dagswet en die moet gerespecteerd worden 
zegt hij.

Wethouder Herman Schwarte33 van de RK 
Partij is het daar niet mee eens: “Stel dat 
op een particulier terrein zou gevoetbald 
worden op Zondag, en daar is dan niets 
aan te doen.” Ook niet als dat terrein naast 
de Geref. Kerk ligt. De opmerking dat als 
er op zondag wordt gevoetbald “de spelers 
geen godsdienstoefeningen bijwonen”, 
weerlegt hij. Als de wedstrijden na half twee 
beginnen, kan iedereen eerst naar de kerk; 
ook al komen tegenstanders uit Almelo of 
Hengelo.

Als hij moet afgaan op de overtuiging van 
Bramer, zegt Schwarte, kan er nooit op 
zondag worden gespeeld, omdat op zon-
dag in Nijverdal het grootste deel van de 
dag mensen in de kerk zitten. Het Twent-
sch Volksblad meldt: “Hij wil zijn jongens 
het voetballen op die dag niet verbieden. 
Hij ziet zijn jongens liever bij het voet-

Het bewijs is (anno 2010) in handen van 
Gerard Hilberink, oud-speler van het eerste 
en oud-bestuurslid. In een gesprek in zijn 
huis valt de naam Wierden. Hij staat op 
en gaat naar boven. Komt terug met een 
enveloppe waaruit hij een in zacht papier 
verpakt voorwerp voorzichtig uitpakt. Het 
is een zilveren palmtakje. “De Zweef 1e prijs 
S.W. 26-7-1925” staat erin gegraveerd. SW 
staat voor Sportvereniging Wierden. 

Het is de eerste prijs die De Zweef als voet-
balvereniging won. “Deze prijs is overge-
bleven uit de prijzenkast. Toen we op de 
berg voetbalden, was Dalzicht (Koedijk zat 
daar toen op) ons clubgebouw. Daar stond 
de prijzenkast, maar die is in de oorlog in 
brand gevlogen31. Dit stuk is gered. Ik heb 
het door Gerrit Otte (edelsmid en zoon van 
oud-voorzitter Gerrit Otte) laten opknap-
pen en wil dat de vereniging aanbieden bij 
het 100-jarig bestaan.” Dit laatste is helaas 
onmogelijk gebleken, omdat Gerard in 2015 
is overleden. 

31 Dit klopt niet helemaal. 
Het is niet in de oorlog, maar 
op woensdag 30 november 
1938. De brand is –zo meldt 
de krant- vermoedelijk 
ontstaan door kortsluiting. 
“Het vuur greep zo snel om 
zich heen dat het de bewon-
ers niet mogelijk was iets van 
de inventaris te redden. De 
brandweer uit Nijverdal, die 
spoedig ter plaatse was, kon 
wegens den geringen druk op 
de waterleiding weinig uit-
richten. Het geheele gebouw, 
alsmede de geheele inventar-
is, ging in vlammen op. Het 
café was eigendom van mej. 
Kobus, tevens bewoonster 
van het pand.” 

Zwevers bij elkaar.
Vlnr: Harm ten Hove, 
Dieks Scholten, Jans 
Woertman, Johan 
Kaizer, Rieks Engbers, 
Cornelis ten Hove, Bats 
ten Hove. 
Staand: Hein van de 
Berg ook wel genaamd 
Nijveld.

Wat gebeurt er verder bij De Zweef

Burgemeester Van Lim-
burg Stirum.

32 Gebouw Bethel dus. 

33 Herman (J.G.) Schwarte 
wordt in 1911 wethouder 
en blijft dat tot 1923. Dan 
krijgen de Anti Revolutio-
naire Partij  en Christelijk 
Historische Unie samen acht 
van de vijftien zetels en eisen 
beide wethoudersplekken 
op. Schwarte blijft wel in 
de raad en op maandag 5 
december 1928 is hij daarvan 
25 jaar lid. Ter gelegenheid 
van dat jubileum biedt de 
KSW Schwarte voor zijn huis 
een serenade aan. De KSW 
is vergezeld door leden van 
katholieke verenigingen. Na 
de serenade spreekt de heer 
Budde als vice-voorzitter van 
de RK Kiesvereeniging. 
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 In 1912 komt een tweede verzoek. Nu 
van J. Galgenbeld namens de voetbalclub 
Oranje Nassau die daar graag op zondagen 
wil gaan spelen. De gemeente willigt het 
verzoek in. Raadslid Bramer stemt in, maar 
wijst erop “dat ook zeer zeker des Zondags 
gespeeld zal worden, waarin een groot 
deel der bevolking van Nijverdal bezwaren 
ziet. Het kan er soms ook vreselijk rumoe-
rig zijn langs de straten tot aanstoot van 
velen. Hij wil het hoofd der politie gaar-
ne hierop wijzen.” Omwonenden maken 
bezwaren, omdat ze bang zijn voor “ver-
nieling van hun vruchten indien de bal er 
ingetrapt wordt en verstoring van de zon-
dagsrust.” De gemeente houdt vast aan het 
besluit en Oranje Nassau kan gaan spelen. 
Na De Zweef gebruikt DES het veld voor 
voetbalwedstrijden.

Na de Tweede Wereldoorlog komen op het 
lege veld noodwoningen (Karel Doorman-
weg) te staan: voor mensen die door bom-
bardementen hun huis zijn kwijt geraakt en 
voor mensen die een gezin willen stichten. 
De latere penningmeester Ton Bootsveld 
verhuist bijna elke zomervakantie in zijn 
jeugd uit Almelo naar zijn vaders geboorte-
plaats om bij tante Hanna (“een heel erg lief 
mens”) te gaan logeren. 

Zij is de  zus van Tons’ vader en getrouwd 
met Siero; de vader van Rini en Theo. “Dat 
zijn dus neven van mij.”  Ton herinnert zich 
de woning van de familie Siero bij de De 
Ruyterweg. “Daar was een heel groot veld 
en daarop stonden na-oorlogse noodwo-
ningen. Het was een prachtig veld om te 
spelen. Rini en Theo maakten manshoge 
vliegers, die je daar prachtig kon oplaten. 
Soms brak natuurlijk het touw en kon je er 
achteraan rennen richting Wierden.”   

De Zweef speelt  twee jaar aan de Hellen-
doornscheweg en verhuist dan naar “een 
weide in den Boonenkamp”. 

De berg op
De oprichters: “In 1927 werd voor een an-
der voetbalterrein gekozen en wel voor 
een veld van de slager Jans Hegeman in 

balspel, dan op eenzame plaatsen in den 
berg.” 

Raadslid Nijhof brengt nog een ander ar-
gument op tafel. Hij wijst erop dat wat Van 
de Werfhorst wil (alleen maar voetballen op 
zaterdag), ook niet mogelijk is, omdat veel 
jonge textielarbeiders op zaterdagmiddag 
het veen in moeten of werken op het aard-
appelland. 

Zo gaat de discussie helemaal niet over het 
voorstel van het college, maar om voetbal-
len op zondag. Uiteindelijk besluit de raad 
het terrein in de Wilhelminawijk niet be-
schikbaar te stellen34. Bij het voorstel over 
het gereed maken van de oude begraaf-
plaats staken de stemmen (5-5) en moet die 
in de volgende raadsvergadering worden 
overgedaan. Dat gebeurt en dan is er een 
meerderheid om het terrein op te knappen 
voor f 300,-.

Kink in de kabel
Een paar vergaderingen van de gemeente-
raad later komt burgemeester Van Limburg 
Stirum echter met de mededeling dat het 
werk op de oude begraafplaats is stilgelegd. 
Dat heeft hij zelf gedaan als hem duidelijk is 
dat het krediet van f 300,- met f 80,- wordt 
overschreden. Het is inmiddels september 
en De Zweef zit met de handen in het haar. 

Er gaat met spoed een verzoek naar de ge-
meente om alsnog in de Wilhelminawijk 
te kunnen gaan spelen. Burgemeester en 
wethouders zijn unaniem tegen. De Zweef 
belooft daarna plechtig dat de wedstrijden 
niet eerder zullen beginnen dan één uur 
’s middags en altijd om half drie zijn afge-
lopen. Om kwart voor drie zal het terrein 
ontruimd zijn en de politie mag daar streng 
op toezien. De burgemeester belooft dit 
voorstel aan de raad voor te leggen. 

Ook nu weer gaat de discussie over zon-
dagvoetbal. Er is een nieuwe raad, want de 
verkiezingen zijn net achter de rug. Raads-
lid Hengstman laat weten tegen te zijn. Hij 
heeft zelf jongens en die voetballen ook 
graag, maar niet op zondag. De vrije zater-

de Bonenkamp (onge-
veer de plaats waar de 
vereniging ook thans 
voetbalt) voor een huur 
van 200 gulden per 
jaar. Een drastische ver-
hoging van 100 gulden 
per jaar leidde ertoe, dat 
reeds in 1930 het eerste eigen veld achter 
Hotel Dalzicht in gebruik werd genomen. 
Dat terrein was eigendom van de Heide-
maatschappij en werd gehuurd voor één 
gulden per jaar. Het terrein werd door de 
leden zelf aangelegd en ook het latere 2e 
veld, dat als hoofdterrein fungeerde met 
kleedkamers.”

De oprichters hebben het anno 1985 niet 
geheel juist. De Zweef neemt namelijk het 
veld op de berg al eerder in gebruik. Wan-
neer precies is onduidelijk. In ieder geval 
speelt de ploeg daar al in 1928, want in een 
knipsel in Tubantia van 10 juli van dat jaar 
meldt de krant dat op het voetbalveld van 
De Zweef op de berg behendigheidswed-
strijden voor motoren worden gehouden. 

Subsidie
De Zweef begint steeds meer deel uit te 
maken van het katholieke verenigingsleven. 
In december 1928 vergadert de R.-K. Werk-
liedenvereeniging St. Jozef. In het bestuur 
van die vereniging worden H. Verschoor 
en A. Lucassen herkozen. Twee jonge men-
sen worden toegevoegd: J. ter Halle (afd. 
Bouwvakarbeiders) en Jans Woertman. 
Het Twentsch Volksblad meldt dat “na een 
geanimeerde bespreking het bestuursvoor-
stel om De Zweef dit jaar f 12,50 subsidie 
te geven, gehandhaafd bleef. Een volgend 
jaar krijgt ze, als ’t kan om de kas, meer.” 

De Zweef krijgt overigens niet altijd z’n zin 
bij St. Jozef. In februari 1929 is er een le-
denvergadering waarbij na het jaarverslag 
van secretaris Harm Krukkert wordt ver-
meld dat op een verzoek van De Zweef “be-
treffende een te organiseeren dansavond, 
afwijzend werd beschikt”. 

dagmiddag in de textiel maakt voetballen 
op die dag heel goed mogelijk. Een meer-
derheid van de raad is het daarmee eens 
en het veld in de Wilhelminawijk komt niet 
beschikbaar. 

Dan gaat het weer verder over het veld op 
de oude begraafplaats. De gemeente heeft 
aan de Twentsche Voetbal Bond gevraagd 
de resterende f 80,- te betalen en daarop is 
nog geen antwoord binnen. Hoewel de raad 
indertijd besloot het terrein ter beschik-
king te stellen, komt men nu op dat besluit 
terug. De ontbrekende f 80,- is daarvoor 
een prima hefboom. Plus natuurlijk het feit 
dat de twee christelijke partijen samen de 
meerderheid hebben. 

Ondanks de mededeling van de burgemees-
ter dat spelen in de bond betekent dat op 
zondag gespeeld moet worden, blijven de 
christelijke partijen tegen. Ook als ze wor-
den opgeroepen iets over te hebben voor 
andersdenkende mensen. Schwarte (geen 
wethouder meer, maar wel raadslid), zegt 
dat hij er geen probleem mee heeft dat zijn 
jongens op zondag voetballen. “Dat liever 
dan dat ze met meisjes in de Berg wande-
len.” Uiteindelijk is een meerderheid van 
de raad tegen het uitgeven van 80 extra 
guldens. 

Hoe het gebeurt, is niet duidelijk, maar 
gelukkig komt het allemaal toch nog goed 
en kan de Zweef verhuizen naar de Hellen-
doornscheweg.  

De ongebruikte begraafplaats
In het boek Van Noetsele tot Nijverdal van 
meester Ponsteen staat het verhaal van het 
kerkhof in de buurt van de De Joncheerelaan 
(tussen Tromweg en de Ruyterweg). Het is 
1894 in gebruik genomen en daarna weer 
direct buiten gebruik gesteld. Nijverdallers 
willen liever begraven worden in Hellen-
doorn. In 1904 komt het gebruik van het ter-
rein als voetbalveld aan de orde. Het verzoek 
van Dirk Slager om daar zaterdags te kunnen 
spelen, wordt niet gehonoreerd, want de 
eerste tien jaar na de sluiting mag het terrein 
niet voor wat anders gebruikt worden.

34 Om het verhaal compleet 
te maken: de gemeente wil 
een half jaar na het verzoek 
van Victoria van het terrein 
bouwland maken en zaait 
bij wijze van proef een hoek 
in met lupines. De raad ver-
klaart zich tegen deze proef 
en het plan voor het inzaaien 
van het hele land wordt afge-
blazen (1924).
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Op 10 augustus 1929 stuurt Jans Woertman 
die brief aan de raad met het verzoek het 
besluit van burgemeester en wethouders te 
herzien. Er ontspint zich een interessante 
discussie, waarbij het natuurlijk ook weer 
gaat over zondagvoetbal. 

Het begint echter met Herman Schwarte, 
die zegt het eerst eens te zijn geweest met 
het college, maar dat De Zweef een aange-
past verzoek heeft gedaan en nu een schut-
ting wil plaatsen evenwijdig aan de Rijks-
weg en op 50 meter afstand daarvan. Hij 
vindt dat de schutting nu wel mag komen. 
Desnoods met de bepaling dat daar dan 
geen reclame op mag komen. “De RK jon-
gens hebben zelf het geld samengebracht”, 
merkt hij op.

Van de Werfhorst is het eens met Schwar-
te. Zelfs Hengstman, maar die hoopt dat 
door het verlenen van toestemming voor de 
bouw van de schutting de club de wens zal 
respecteren niet op zondag te voetballen. 
Uit het raadsdebat blijkt dat De Zweef aan 
de buitenkant van de schutting reclame wil 
aanbrengen om zo de kas te spekken. 

Ook de raadsleden Boers en Eekwielens 
vinden dat een schutting moet kunnen. Jute 
zakken in plaats daarvan is ook geen ge-
zicht. Schwarte is van mening dat door tel-
kens van alles te verbieden “we menschen 
revolutionair maken”. Bramer is het eens 
met B en W. Dit toestaan zou betekenen dat 
ook andere verenigingen schuttingen willen 
plaatsen.

Ondanks de aanhoudende argumentatie 
van de burgemeester dat een schutting “de 
toestand daar absoluut bederft”, vindt een 
meerderheid van de raad dat er een schut-
ting mag komen. De voorspelling van pas-
toor Van der Borgh bij het kampioenschap 
in 1929 komt uit. Het enige dat ontbreekt 
is dat er op de schutting met grote letters 
staat “R.K. Sportveld”. 

Bestuur in 1929
Na de jaarvergadering in oktober 1929 
heeft De Zweef een nieuw bestuur. Het is 

Katholieke sport groeit te langzaam
Terwijl in Twente het aantal “neutrale” 
sporters in korte tijd stijgt van 4000 naar 
10.000 actieve leden, blijven de katholieken 
achter. Slechts 2000 leden tellen de r.-k. 
sportverenigingen. Reden genoeg om in 
de kranten mensen op te roepen nieuwe, 
katholieke verenigingen te stichten: “Meer-
dere plaatsen in ons Twenthe zijn rijp voor 
onze Roomsche beweeging.”

Fabrieksvoetbal
In de jaren 20 van de vorige eeuw begint in 
Nijverdal een nieuw fenomeen: fabrieks-
voetbal van de fabriek. Op dat moment 
zijn er al voorbeelden. Zo staat te lezen: 
“Nijverdal is niet de eerste plaats waar een 
fabriekselftal wordt gevormd. Te Eindho-
ven bestaat bv. de sterke vereeniging van 
de Philips-fabrieken, waarvan het 1e elftal 
in het zuiden des lands een leidende posi-

tie inneemt van de 1e klas 
N.V.B.-clubs.” 

In juni 1929 brengt het 
Twentsch Volksblad het 
volgende nieuws: “Reeds 
eenige tijd is men werk-
zaam geweest om te komen 
tot oprichting van een voet-

balelftal der K.S.W. (Koninklijke Stoom 
Weverij) alhier, hetwelk dan op Zaterdag-
middagen wedstrijden zal spelen tegen 
fabriekselftallen uit andere plaatsen. Dit 
elftal zal gevormd worden uit spelers der 
drie alhier bestaande voetbalvereenigin-
gen, nl. De Zweef, D.E.S. en Nijverdal. 

De elftallencommissie wordt gevormd door 
één lid van ieder der bovengenoemde voet-
balvereenigingen en twee leden, aange-
wezen door de Directie. De spelers moeten 
werkzaam zijn  op de weverij, bleekerij of 
spinnerij. Binnenkort zal door de proe-
felftallen een wedstrijd worden gespeeld, 
waaruit dan de elf beste spelers gekozen 
worden.”
Het bericht in het Twentsch Volksblad 
wordt gevolgd door een kort verslag van 
de wedstrijden. Nijverdal 2 speelt tegen 
Hutspot van de K.S.B. (Koninklijke Stoom 

de eerste keer dat daarover in het Twent-
sch Volksblad een mededeling verschijnt: 
”Na gehouden ledenvergadering van De 
Zweef alhier is het bestuur samengesteld 
als volgt: Voorzitter, Dieks (H.J.) Middel-
kamp, secretaris H. Nijenhuis; penning-
meester Jans (J.) Woertman; 2e secretaris 
Dieks (H.) Verschoor. Alleen laatstgenoem-
de is meespelend lid der vereeniging.” 

Bleekerij). Nijverdal wint gemakkelijk. 
Daarna is –zo schrijft de krant- de beste 
wedstrijd van de avond. De Zweef speelt te-
gen de Spinnerij. De twee ploegen zijn aan 
elkaar gewaagd, maar De Zweef wint met 
3-1. Geflatteerd vindt de verslaggever.

In eerste instantie doet De Zweef dus mee 
aan deze bedrijfscompetitie. Net zoals tegen 
een pastoor ga je als arbeider ook niet zo 
snel tegen je directeur in. De wedstrijden 
zijn aanvankelijk doordeweeks, maar dat 
kan alleen als het lang licht is. Dat betekent 
voetballen op zaterdagmiddag. Dan krijgen 
de clubs spijt en trekken zich uit de com-
petitie terug. Logisch, want wat heb je er 
als club aan als je beste spelers uitkomen 
in een fabriekselftal en daardoor de dag 
later (De Zweef en Nijverdal) nog moe zijn 
of zelfs helemaal niet meer in je eigen team 
kunnen spelen (DES). 

Een eigen veld en een schutting; de 
voorspelling van de pastoor komt uit
Aan het eind van de jaren twintig is De 
Zweef bezig met een eigen veld. Boven op 
de berg tegenover Dalzicht. In juli 1929 
schrijft de club een brief aan het college 
van burgemeester en wethouders. De vraag 
in de brief is of de club een schutting mag 
bouwen langs het nieuwe terrein op de 
berg. De club wil namelijk graag entree hef-
fen en dat lukt natuurlijk niet als iedereen 

de wedstrijd vanaf de openbare weg kan 
gaan bekijken. De Zweef heeft pech, want 
burgemeester en wethouders wijzen het 
verzoek af. Reden is dat men vindt dat de 
schutting het zicht op de natuur wegneemt.
De Zweef is niet uit het veld geslagen en 
besluit een brief te schrijven aan de ge-
meenteraad. Dan moet die maar beslissen. 

In het midden: Dieks 
Middelkamp en zijn 
vrouw Johanna Mulder. 
Links van hem zijn broer 
Herman Middelkamp en 
helemaal rechts diens 
echtgenote Johanne 
Maria Broens. 
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ALGEMEEN

Rond 1928 staat er voor het eerst in het Twentsch Volksblad iets over voetbalwedstrijden 
te lezen. De krant doet verslag van seriewedstrijden op tweede paasdag en tweede pinkster-
dag. DES is gastheer met Pasen en Nijverdal met Pinksteren. In beide verslagen maakt de 
redacteur melding van het feit dat de belangstelling voor dit soort wedstrijden afneemt.

Over de wedstrijden op tweede pinksterdag schrijft hij: ”Ook nu bleek hetzelfde wat we 
van de serie-wedstrijden van D.E.S. die Paaschmaandag werden gehouden, moesten 
zeggen: dat de series niet meer zoo in trek zijn als vroeger. De publieke belangstelling 
was niet veel grooter dan bij een belangrijke competitie-wedstrijd.” Dit ondanks prachtig 
weer. 

Met geen woord rept de krant over het eerste kampioenschap in dat jaar van De Zweef. Wel 
staat er een verslag in dat “vanwege de commissie ter bestudeering van het scheidsrech-
ters-vraagstuk in den T.V.B. alhier vrijdagavond in de zaal van den heer H.J. Roelofs35 
aan de De Joncheerelaan een lezing werd gehouden over spelregels.” 

Tijdens de bijeenkomst leggen vertegenwoordigers van de bond de spelregels uit. “Het was 
een leerzame avond, welke zijn uitwerking in de toekomst zeker niet zal missen. De zaal 
was goed bezet, door leden van Nijverdal en DES, terwijl ook niet-voetballers door hun 
aanwezigheid blijken van belangstelling betoonden.” Over De Zweef (die dan in de katho-
lieke bond speelt) geen woord.

NIJVERDAL

Opgericht op 16 mei 1916. Aanvankelijk noemt men zich “De Boys”. In de oorlogsjaren 
1916-1918 speelt de jonge ploeg mee in een noodcompetitie. De wedstrijdkleding is wit/
blauw gestreept. Daarna verandert de naam in V.V. Nijverdal en het tenue in groen/zwart. 
In die begintijd van het voetbal in ons dorp is al het competitievoetbal bij Nijverdal gecon-
centreerd. 

Tot groot plezier van opa en oma Praas, die hun zoon de oprichter en de rest van de voet-
ballers (ook als er nog geen club is) altijd hebben ondersteund. Die bij thuiswedstrijden 
met de hondenkar naar ’t Lochter trekken met klaptafel en taart om die tijdens de wed-
strijd te verkopen. Zoon Gerrit Praas moet in die tijd vaak ’s zondags voor de wedstrijd 
naar Almelo om de wedstrijdbal speelklaar te krijgen. 

Na het seizoen 1921-1922 (waarin Nijverdal op de drie na onderste plaats eindigt), “begon-
nen de moeilijkheden”, schrijft het Twentsch Volksblad, “Doordat verschillende spelers 
de vereeniging verlieten om over te gaan naar de opgerichte R.K. vereeniging De Zweef, 
boette Nijverdal aardig wat van haar krachten in. In de seizoenen 1922-1923 en 1923-
1924 eindigde de ploeg als laatste met resp, 2 en 3 punten.” 

10 jaar SV Nijverdal
Op 22 mei 1926 viert Nijverdal het 10-jarig bestaan. Café 
Halfweg is de plek waar de jubileumreceptie plaatsvindt. 
Er zijn veel belangstellenden als de voorzitter van de feest-
commissie, G. Molenaar, het feest opent. In het uitgebreide 
verslag van de receptie in het Twentsch Volksblad komt 
De Zweef nergens voor. Wordt ook niet genoemd bij ver-
enigingen die gelukwensen aanboden. Doet ook  niet mee 
aan het jubileumtoernooi, waarvan Heracles (later DES) 
de winnaar is.  “We wenschen Braakman en z’n mannetjes 
dan ook van harte geluk met dit succes”, staat in de krant 
te lezen.

DES

DES is opgericht op 2 oktober 1922 als Heracles. De ploeg speelt in het begin onder meer 
op het terrein aan de De Joncheerelaan waar eerder De Zweef speelt. De club bestaat voor 
een groot deel uit jongens die in ’t 
Rooie Dorp of directe omgeving wo-
nen36. De vergaderingen zijn in het 
café van de familie Molenaar aan de 
Hellendoornscheweg (later De Jon-
cheerelaan).  

Het eerste bestuur bestaat uit: D.J. 
(Jan) Toeters, voorzitter; Joh. Hoek, 
secretaris; Joh. (Hans) Bossink, 
penningmeester; T. (Teunis) Braak-
man, lid materialen; H. (Hendrik) 
Braakman, lid. Er is dan ook een elf-
talcommissie in het leven geroepen, 
waarin Jan Toeters, Jan Karkdijk en 
Hendrik Braakman zitting nemen. 

Net zoals alle verenigingen is DES 
een kleine club met één team. In de 
eerste vergadering van het bestuur 
besluit men als neutrale club alleen 

Andere Nijverdalse clubs

De “Boys” spelen eerst 
op de Eversberg. Deze 
foto is in 1917 genomen 
bij het huis van Han-
nink. 
Boven vlnr: St. Jansen, 
W. Wolterink, J. van 
Steyn, G. Praas en Hes-
sel Schiebout. 
Midden vlnr: T. van 
Wezep, J. ter Horst en E. 
Krommendijk. 
Onder: W. Roelofs, 
H.J.Ponsteen, M. Pon-
steen, H. van Wezep en 
Hannes Wieldraaijer.

VV Nijverdal in 1925: 
G. Praas en F. ter Stal 
poseren met maar liefst 
acht medailles.

35 Anno 2020 In de Gauwe 
Geit.

36 De historie van DES meldt 
dat bij de oprichters ook J. 
Alferink en B. Alferink horen. 
Niet zo gek als je weet dat de 
oprichters in het Rooie Dorp 
wonen. Dat “onze” Bernard 
Alferink begint als voetballer 
van DES is niet erg en ook wel 
logisch.
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op zaterdagen en christe-
lijke feestdagen te spelen. 
Daarmee snijdt Heracles 
zich eigenlijk een beetje in 
de vingers, want er is dan 
geen zaterdagcompetitie. 
Het blijft behelpen met 
vriendschappelijke wed-
strijden. 

In 1924 vraagt de club het 
lidmaatschap aan van de 
TVB, maar de bond wijst die 
aanvraag af, omdat er nog 
geen zaterdagcompetitie is. 
Een jaar later meldt de ver-

eniging zich opnieuw en wel met de bedoeling om als TVB-lid gemakkelijker tegen andere 
clubs vriendschappelijk te kunnen spelen. Dit keer stemt de bond in en Heracles is lid na-
dat voor 18 spelers inschrijfgeld is betaald.

De vreugde is van korte duur. Een aantal Heraclieden wil zo graag competitie spelen, dat 
ze zich melden bij Nijverdal en overstappen naar de zondag. Een seizoen later is Nijverdal 
kampioen. Naast dit vertrek krijgt Heracles van de TVB te horen dat ze van naam moet 
veranderen, omdat er al een ander Heracles bestaat. De mannen laten zich door deze te-
genslagen niet uit het veld slaan. In een speciale ledenvergadering wordt het DES: Door 
Eendracht Sterk. Inmiddels is het 1930 en kan de ploeg eindelijk gaan deelnemen aan de 
competitie. 

SVVN

SVVN is onder de naam Christelijke Voetbal Vereniging Volharding opgericht op 4 oktober 
1928. Als oprichter geldt het hele team dat de eerste wedstrijd onder deze naam speelt.: 
W. Dannenberg, G.J. Boerkamp, A. Eikenaar, A. Pluimers, G.J. Hietland, A.J. Boerkamp, 
G. Eikenaar, Joh. Konijnenbelt, G. Boerkamp, H. Vos en dominee W. Praas. De oprichting 
vindt plaats (zo meldt het Twents Volksblad bij het 40-jarig bestaan) in de schuur van W. 
Dannenberg. 

De eerste wedstrijden speelt Volharding op het terrein bij de oude vuilstort, waar later 
Marke Noetsele (nu Plan Nijverdal) staat. De club onderhandelt met de gebroeders Jan 
en Hendrik Teesselink over het gebruik van het terrein. Die zeggen onmiddellijk “ja” en 
vragen een vergoeding van 30 cent per week. Voor SVVN een goede deal. Daar blijft men 
spelen totdat het terrein aan de Ericaweg in gebruik kan worden genomen. 

Vriendschap van De Zweef met SVVN (De Volharding)
In de begintijd van De Zweef schijnt er vriendschap te zijn ontstaan met SVVN. Volhar-
ding-man en eerste voorzitter van deze club, A.J. Boerkamp vertelt daarover en dat relaas 
verschijnt in het clubblad van SVVN en wordt met plezier overgenomen in de GOAL van 
november 1972.

“Je hoort wel eens: Volharding kan goed met De Zweef opschieten of je leest in de krant: 
Ter versteviging van de vriendschap is door Volharding en De Zweef een veteranenwed-

strijd gespeeld, of, ja, noem maar op. Nu zijn er nogal wat die zich afvragen, hoe komt het 
toch dat deze twee verenigingen elkaar zo goed liggen. Is dit al lang zo geweest of wat is 
daar eigenlijk de oorzaak van? Ik dacht dat wij het wel zo kunnen stellen, dat die vriend-
schap er al net zo lang is als Volharding bestaat.

Eén van de eerste contacten met De Zweef was al direct toen wij Volharding hadden 
opgericht (4-10-1928). Want doordat wij in de eerste dagen niets, maar dan ook niets 
hadden om te kunnen voetballen, moesten wij in de eerste plaats aan een voetbal zien te 
komen. Want als jongens van 14 tot 20 jaar - in een tijd dat bijna iedereen werkloos was 
en dus geen geld had om ook maar het geringste aan te schaffen en bovendien helemaal 
geen medewerking hadden van wie dan ook en niemand belangstelling had voor een 
straatclubje zoals dat toen heette- zal iedereen wel begrijpen, dat wij op de één of andere 
manier hulp zochten bij een ander. Nu, die ander was in dit geval De Zweef.

Het is eigenlijk zo begonnen; het eerste wat we graag wilden hebben was een bal. Wij 
kwamen zodoende terecht bij sportzaak Jannink, zelf actief voetballer van De Zweef om 

voor een geschikt prijsje een bal te kopen. Maar toen die prijs werd genoemd zagen we 
geen kans om een bal te kopen. Maar Jannink zag een oplossing. Hij zei: “Ga maar eens 
even mee naar het voetbalveld (toen nog boven op de berg) dan zal ik zien wat ik doen 
kan”.

Nu had De Zweef bij het voetbalveld een houten keet staan, waarin het materiaal werd 
opgeborgen en daarin werden ook de ballen bewaard. Eén van die ballen waarmee hoog-
uit één of twee wedstrijden gespeeld was, gaf hij aan ons met de woorden: “Hier neem 
maar mee, jullie moeten nog beginnen.” Als ik mij goed herinner hebben wij als dank een 
gulden gegeven.

1926 DES. 
Boven vlnr: J. van de 
Kolk, B. Alferink, J. 
Bossink, H. Braakman, 
H Meijer, B. Hoek en P. 
Titsing.
Midden vlnr: T. Braak-
man, B. ten Seldam en 
A.A. de Leeuw.
Onder vlnr: J. Bootsveld, 
J. Kranenborg en B. van 
Petersen.

De Volharding vlak na 
de oprichting. 
Boven vlnr: Jan Vos, 
G. Eikenaar, Jan Hof-
man, G. Weggeman, 
Gerrit Vos en Willem 
Praas. Midden vlnr: 
A. Puimers, Willem Vos 
en G.J. Hietland. Onder 
vlnr: G.J. Boerkamp, 
W.Dannenberg en Be-
rend Vos.



70 71

Toen wij zover waren, dat wij een stuk heidegrond van Jan Teesselink voor 30 cent per 
week konden huren en daar zelf een voetbalveld van hadden gemaakt, wilden wij ook wel 
eens graag een wedstrijd spelen tegen één of andere club, of liever gezegd, tegen een echte 
voetbalclub. Want spelen tegen buurtclubjes zonder naam gaf op ‘t laatst geen bevredi-
ging.

Nu was de moeilijkheid dat “echte” voetbalclubs, om dat zo even te noemen van hun Bond 
uit niet tegen zogenaamde “wilde” voetbalclubs of straatclubjes mochten spelen. “Doordat 
zij bij een voetbalbond waren aangesloten en wij niet werden ook wij als zodanig aange-
merkt. Maar De Zweef kwam ons weer te hulp. Zij waren bereid om tegen ons te spelen, 
al was het dan ook maar met een veteranenelftal. En zodoende begon de band met De 
Zweef steeds hechter te worden.

Een paar jaar later, toen de Chr. Ned. Voetbalbond was opgericht, lieten wij ons direct 
inschrijven als lid. Op zichzelf had dat voor ons nog niets te betekenen, omdat wij hier in 
het oosten nog maar de enige vereniging waren. Daar kwam nog bij, dat de Chr. Ned. 
Voetbalbond door de K.N.V.B. niet erkend werd en wij dus eigenlijk niet als een officiële 
voetbalvereniging gezien werden. 

De Zweef was toentertijd aangesloten bij de R.K. Voetbalbond en die Bond erkende de 
Chr.Voetbalbond wel. Zodoende kregen wij via De Zweef steeds meer kontakten met de 
R.K. voetbalverenigingen. Maar ook later, toen er meer zaterdagverenigingen werden 
opgericht en wij hier, na een afdeling van de Chr. Ned. Voetbalbond te hebben opgericht, 
competitiewedstrijden konden spelen. Dat begon in september 1931. Maar ook later is de 
vriendschap met De Zweef bewaard gebleven.”
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De jonge club De Zweef heeft het moeilijk gehad. In het vorige 
hoofdstuk staat dat beschreven. Na toetreding tot de katholieke 
bond zijn de problemen met de kerk van de baan en dat geeft 
lucht. De club gaat groeien. In deze periode zijn er 100 leden 
en even zoveel donateurs. Er komt een nieuw veld boven op de 
berg waar zelfs een pracht van een tribune verschijnt. Een hele 
bezienswaardigheid in het vooroorlogse Nijverdal (en omstreken!). 
De Zweef groeit van twee naar (heel even) vier competitie-elftallen 
en één pupillenteam (zo heet dat vroeger), later drie (twee A-teams 
en een B-team). 

En dat speelt zich af in een tijd waarin de financiële crisis en 
werkloosheid bepalend zijn voor alles wat er gebeurt. De fabriek 
moet mensen ontslaan. Steeds meer werklozen vervelen zich 
dagelijks op Nijverdal. Via de werkverschaffing kun je nog wat 
verdienen om je familie in leven te houden. Te veel geld om te 
sterven en te weinig om in leven te blijven. Elke stuiver is nodig 
voor het dagelijks leven en daar hoort voetballen niet bij. En dan 
dreigt er ook nog eens een oorlog. “We blijven wel weer neutraal” is 
de gedachte…

De Zweef op de berg 
(plm 1930). De keeper 
(vijfde van links) is 
Woesthuis, zevende van 
links is Mulder, achtste 
van links met pet is Bats 
Engbers, tiende van 
links (met witte bloes 
en armen over elkaar is 
Anton Middelkamp met 
rechts naast hem Her-
man -Harm- Nijenhuis. 
Zittende vierde van links 
Jan Middelkamp.
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Wat gebeurt er in de wereld en in Nederland
De jaren dertig zijn de jaren van de Grote Depressie: de koersval van de effectenbeurs op 
Wall Street in 1929 leidt tot een economische ineenstorting en grote werkloosheid. Dit zijn 
de crisisjaren; niet alleen in Amerika, maar ook in Europa, want het is een wereldwijde 
financiële crisis. 

Hitler aan de macht in Duitsland
Het Duitse Rijk gaat ten onder aan parlementaire onmacht. Er zijn intriges van landadel 
en industriebaronnen. Verder straatgevechten van communisten en nationaalsocialisten. 
Adolf Hitler spint hier garen bij. In de jaren dertig krijgt hij de macht in Duitsland en be-
gint de Jodenvervolging (denk aan de “Kristallnacht”).1 Aan het eind van de dertiger jaren 
lijft hij Oostenrijk in en valt later Polen binnen. Door de ontwikkelingen in Duitsland krijgt 
Nederland te maken met een grote groep immigranten die hopen dat bij eventuele oorlog 
Nederland opnieuw neutraal zal zijn; net als in de Eerste Wereldoorlog. 

Niet alleen van Duitse kant dreigt er oorlog. Overal op de wereld zijn brandhaarden. Japan 
valt China binnen; in Spanje woedt door Franco een vreselijke burgeroorlog. In Rusland 
zorgt Stalin voor grote ellende door verplichte volksverhuizingen van mensen. Duizenden 
sterven onderweg in treinen door ondervoeding en kou. In Italië balt Mussolini zijn vuis-
ten; wordt vriend met Hitler en begint een oorlog in Afrika waar hij Abessinië (nu Ethio-
pië) bezet.

NSB in Nederland op haar hoogtepunt
In Nederland beleeft de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) haar hoogtepunt bij de 
verkiezingen in 1935 als de partij 8% van de stemmen haalt. Daarna daalt de aanhang van 
de partij tot het begin van de oorlog. Die teruggang komt door de tegenstand van de demo-
cratische partijen, van de vakbeweging en de kerken. Eind 1933 is het NSB-lidmaatschap 
voor ambtenaren verboden. De katholieke kerk verbiedt haar leden vanaf 1935 het lidmaat-
schap. De gereformeerde kerk volgt dit voorbeeld.

De Uiver verongelukt
KLM’s trots de “Uiver” (winnaar van de luchtrace naar Melbourne Australië) vergaat in de 
woestijn bij Rutbah Wells in Irak, op 20 december 1934 tijdens een versnelde kerstvlucht 
naar Batavia. Op 19 december was de Uiver met drie passagiers en ruim 350 kg. kerstpost 
om 3.38 uur ’s nachts van Schiphol gestart. De machine bereikt Batavia dus nooit en nie-
mand overleeft de crash. 

Belgisch koningshuis in rouw
Het Belgische koninklijk huis wordt zwaar getroffen door twee ongelukken. In 1934 veron-
gelukt koning Albert 1 in de Ardennen en in 1935 de jonge koningin Astrid in Zwitserland.

Huwelijk prinses Juliana met prins Bernhard
Op 7 januari 1937 trouwt kroonprinses Juliana met Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Het 
paar vestigt zich op Paleis Soestdijk. Tot aan het begin van de oorlog krijgen ze twee doch-
ters: Beatrix (31 januari 1938) en Irene (5 augustus 1939).

Crisis
Ook in Nederland is het crisis. Om mensen zonder werk bezig te houden stelt de regering  
werkverschaffing in: arbeiders zijn verplicht te gaan werken tegen een geringe vergoeding. 
Vele grote werken in het Nederlandse landschap herinneren aan de werkverschaffing van 

de jaren dertig. Werklozen worden bijvoorbeeld ingezet bij de aanleg van grote stadspar-
ken: het Amsterdamse Bos, het Kralingse Bos en het Zuiderpark (Den Haag). Ook De Af-
sluitdijk, het Twentekanaal, het Gelderse Valleikanaal en de Noordoostpolder komen op 
deze manier tot stand. Mensen uit Nijverdal krijgen ook te maken met de werkverschaffing. 

Het is zwaar werken in de werkverschaffing. Veel graafwerk dat met de hand moest gebeu-
ren. Met kruiwagens grond afvoeren. Weinig rust, weinig eten en weinig geld. De mannen 
proberen de moed erin te houden. Bijvoorbeeld door het zingen van liedjes, die te maken 
hebben met de crisis, zoals:

“Bij mir bist du schön, 
We trekken van de steun,
We trekken van het crisiscomité
We eten erwtensoep,
Het lijkt wel koeienpoep.
We eten vlees uit blik, 
Waar je de moord in stik.
We krijgen roggebrood 
en daar gooien we de kat mee dood.  
Bij mir bist du schön, 
We trekken van de steun,
We trekken van het crisiscomité.”

Cultuur 
In de Nederlandse theaters doen vooral de grote revues het goed. De Bouwmeesterrevue 
heeft als topattractie de komiek Johan Buziau. De Nationale Revue van Bob Peters en René 
Sleeswijk brengt acht shows met Lou Bandy, Johan Kaart en Heintje Davids. Louis Davids 
heeft zijn eigen gezelschap, met onder anderen Fien de la Mar en de jonge Wim Sonneveld. 
Sleeswijk komt vanaf 1938 na een breuk met Lou Bandy met een nieuw gezelschap, dat 
bekend zal worden als de Snip & Snap Revue.

Sport wereldwijd  
De Kuip, het stadion van voetbalclub Feijenoord, wordt geopend. De grote man van de 
Olympische Spelen van Berlijn is Jesse Owens, die viermaal goud wint. Het Nederlands 
voetbalelftal wint de uitwedstrijd tegen Frankrijk met 3-4. Binnen twee minuten scoort 
Oranje drie doelpunten. Uruguay wint het eerste WK voetbal. Arie van Vliet wordt 
wereldkampioen sprint. Wielrenner Jan van Hout rijdt op de baan van Roermond een 
nieuw werelduurrecord. Charles Pahud de Mortanges (jawel, een Nederlander) wint als 
ruiter en legerofficier bij de Olympische Spelen in Los Angeles zijn vierde goud. 
In 1935 neemt wereldkampioen schaken Aljechin een uitdaging van de Nederlandse kam-
pioen Max Euwe aan. Euwe wint de spannende wedstrijd, die een ongekende schaakkoorts 
in Nederland teweegbrengt, met 15½-14½.

1  Soms hoor je de opmerking 
dat “we” niets wisten van wat 
er in Duitsland gebeurde. 
Aan de andere kant lees je 
in het Twentsch Volksblad 
van 1933: “Maandag heeft 
de Duitsche regeering op 
een gegeven uur alle trein-
reizigers in het land doen 
controleren op hun papieren 
en hun bagage onderzocht. 
Tegelijkertijd hadden ook 
veele huiszoekingen plaats 
en werden de wegengangers 
gecontroleerd. De oogst aan 
verdachte Joden, Marxisten 
en verdachte papieren was 
natuurlijk weer groot. Och 
ja, in de concentratiekampen 
zaten, naar officieele opgave 
nog pas 18000 menschen!“ 
Later bij het verslag over de 
“kristallnacht” plaatst de 
krant grote vraagtekens bij 
de houding van de buiten-
landse regeringen die om het 
hardst roepen dat zoiets niet 
kan, maar niets ondernemen. 
Ook niet als Hitler Oosten-
rijk leeg plundert en het land 
bezet. 

In Nederland is niet iedereen 
het eens met wat in Duits-
land gebeurt. In 1933 meldt 
het Twentsch Volksblad dat 
een autobus met Nijverdalse 
voetballers (naam wordt 
niet genoemd) op weg om in 
Duitsland een wedstrijd te 
spelen, onderweg aanlegt in 
een café. “….Daar werd naar 
de mening van de Hollanders 
gevraagd omtrent ’t beleid 
van de Duitsche regeering. 
Het antwoord, dat men niet 
met de daden der regeering 
sympathiseerde, voldeed de 
Duitschers blijkbaar niet, 
want onmiddellijk werd men 
de straat opgezet en in den 
kortst mogelijken tijd naar 
Holland vervoerd.” 
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Crisis en oorlogsdreiging in Nijverdal
De crisisjaren gaan aan Nijverdal zeker niet ongemerkt voorbij. Het uitbreken van de crisis 
in de textielindustrie gaat nogal plotseling. De ene week draait men bij wijze van spreken 
nog overuren en de andere week liggen de touwen stil. Het gevolg is loonkorting. Soms be-
draagt deze wel 30 – 40 %. 

Dat komt hard aan en is de voorbode van erger. De afzet blijft stagneren en ontslagen zijn 
niet meer te voorkomen. Die eerste ontslagen zijn op kleine schaal en nog wel te overzien. 
Daarna gaat het harder. In 1931 wil de KSW in Nijverdal 175 hulpen ontslaan. Dat betekent 
dat een grote groep jonge mensen (17-19 jaar) zonder werk komt te zitten. De lonen op de 
weverij gaan omlaag. De vakbonden zijn het daar uiteraard niet mee eens. De Nederland-
sche Stoombleekerij (NSB) ontslaat 80 mensen. In beide fabrieken worden de lonen ver-
laagd. Diverse grote gezinnen zitten zonder inkomsten. 

Om mensen economisch wat te helpen, probeert de lokale VVV toeristen te trekken. Onder 
meer door openbare activiteiten te houden. Dat blijkt uit bv. het jaarverslag 1931 van de 
KSW-muziek: “Op den 12 Aug 1931 gaf het muziek een concert in den berg op verzoek van 
het bestuur der VVV alhier. Hierna bracht de Heer Van Buuren, voorzitter van de VVV, 
dank aan het muziek voor hare mede werken tot het belang van Nijverdal.” 

De KSW reoganiseert
Nijverdalse arbeiders hebben het altijd opgenomen voor hun directies, die beter zorgen 
voor de medewerkers dan die in andere Twentse plaatsen. In deze tijd is dat “zorgen” een 
stuk minder. Dat komt ook omdat de KSW reorganiseert, maar te weinig rekening houdt 
met de mensen die op een andere manier moeten gaan werken. 

De fabriek kondigt een loonsverlaging aan van 15% - 20%. 
De bonden adviseren hun leden daarmee niet in te stem-
men. Tijdens het overleg daarover op 18 oktober 1932 komt 
een telegram van minister Ruys de Beerenbrouck, die zegt 
dat iedereen die de loonsverlaging niet accepteert, wordt 
uitgesloten van werkverschaffing en steun. Het lijkt slikken 
of stikken en dat valt verkeerd. 

Het geval Nijverdal
“Het geval Nijverdal” (zoals kranten het telegram en de 
gevolgen ervan, noemen) brengt nogal beroering. En hoe 
meer aandacht in kamer en pers, hoe meer Ruys de Bee-

renbrouck terugkrabbelt. “Het telegram is buiten zijn voorkennis verstuurd” en “het was 
niet gelukkig opgesteld” en “hij betreurt het” enz. En dat terwijl het telegram niets meer 
en minder dan de bestaande regels in herinnering brengt, namelijk dat een gemeente geen 
steun mag geven aan arbeiders die werk weigeren te aanvaarden waarvoor zij lichamelijk 
geschikt zijn. 

Het regeringsingrijpen in de onderhandelingen maakt de vakbonden ziedend. In Hotel 
Hofstee vindt een protestvergadering plaats van de SDAP en de Eendracht (de christelij-
ke en katholieke bonden doen niet mee) met landelijke sprekers. Men neemt een motie 
van afkeuring aan tegen de regering. Het “geval Nijverdal” loopt voor de minister met een 
sisser af. Het was allemaal niet zo de bedoeling. De brief namens de minister was door de 
minister nooit gezien. Ambtelijk opgesteld en verstuurd. Was ook niks mis mee, want de 

inhoud is fout uitgelegd; het was slechts bedoeld als waarschuwing dat men problemen zou 
kunnen krijgen. Ruys de Beerenbrouck legt het de Tweede Kamer netjes uit en komt ermee 
weg.

Elders in Twente staken arbeiders en zijn er opstandjes. In Hellendoorn wacht burgemees-
ter Van den Steen van Ommeren niet af en kondigt een demonstratieverbod af. Dat komt 
hem op vragen in de gemeenteraad te staan. De heer Westra wil namelijk weten of het niet 
wat vriendelijker had gekund. De burgemeester is kort in zijn antwoord. Hij hoeft de raad 
geen verantwoording af te leggen. Hij wijst erop dat het heel moeilijk zal zijn tegen de ei-
gen inwoners op te moeten treden. Juist daarom heeft hij in een vroeg stadium al aangege-
ven waar de grenzen liggen.

De gemeente in financiële moeilijkheden
Hellendoorn heeft het moeilijk. De gemeente kampt met eigen financiële problemen en 
moet ook nog eens arbeiders aan het werk helpen. In de begroting van 1932 heeft men 
daarvoor 10.000 gulden gereserveerd, maar verwacht minstens de helft extra nodig te heb-
ben. Vakbonden vragen de gemeente om de uitkeringen te verhogen van 27 cent per uur 
naar 35 cent. Dat doet de gemeente niet. 

Wel besluit de raad dat elke arbeider in de werkverschaffing een toeslag krijgt van 10 cent 
per dag voor elk kind onder de 14 jaar en voor inwonende, niet verdienende ouders. Ook 
bepaalt de raad dat er een regenvergoeding komt. Kan men niet werken door regen, maar 
is men wel op het werk geweest, dan krijgt men een vergoeding ter hoogte van de helft van 
het loon.

De leefomstandigheden van de inwoners van onze gemeente worden in de loop van de der-
tiger jaren steeds slechter. De burgemeester schrijft begin 1932 een brief aan alle organisa-
toren van festiviteiten dat men er rekening mee moet houden dat hij die kan gaan verbie-
den. Van den Steen van Ommeren wil niet dat mensen hun zuurverdiende geld of uitkering 
opmaken tijdens Oranjefeesten of een ander evenement. Of geld uitgeven in omliggende 
plaatsen. Dat alles is dan weer slecht nieuws voor winkeliers die het ook al moeilijk heb-
ben, maar wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen.

Bewoners van huurwoningen in de gemeente krijgen allemaal een formulier. Daarop moet 
men invullen hoeveel geld men de afgelopen drie weken heeft verdiend. Reden voor deze 
actie is dat de gemeente bij de minister wil aankloppen om hulp. Nu sommige gezinnen 
moeten rondkomen van 12,50 of 13 gulden per week, kunnen ze de huur van f 4,50 niet 
meer opbrengen. De actie van de gemeente is het gevolg van een brandbrief van zo’n 50 
bewoners uit de Wilhelminawijk. 

In de gemeenteraad dient raadslid Nijhof het voorstel in om een steunregeling te treffen 
voor mensen die geen werk en geen inkomsten hebben. In eerste instantie wijzen burge-
meester en wethouders dit voorstel af. Later draait men iets bij en zegt te gaan overleggen 
met het ministerie. Een paar maanden later komt vanuit Den Haag de goedkeuring. 

Om een beetje te helpen besluiten de katholieke verenigingen dat men het Vereenigings-
gebouw elke morgen opent voor katholieke werklozen. Zij kunnen daar spelletjes doen, 
krijgen gratis thee, koffie en tabak, beschikbaar gesteld door Douwe Egberts en Van Nelle. 
Van overheidswege krijgen werklozen eind december 1932 een “kerstgave” van één of twee 
gulden. In 1932 wordt de kindertoelage overigens ingehouden. 

Rijkswerkkamp Twilhaar 
1935.

Burgemeester Van den 
Steen van Ommeren.
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Massa-ontslagen in Nijverdal maken hele grote indruk; grote protestbijeen-
komst op de markt
In augustus 1932 krijgen 150 ongehuwde jonge mannen van de KSW-directie te horen dat 
ze ontslagen zijn. Jongelui krijgen ontslag omdat zij geen kostwinnaar zijn. Om die jongens 
wat te bieden, kunnen ze inschrijven op gratis cursussen. Beroepscursussen, zoals elektro-
techniek en bouwkundig tekenen, maar ook schrijven en rekenen. Een van de initiatiefne-
mers is meester Albertus Tijhuis. 

Een van de slachtoffers van de crisis is Jans Woertman, secretaris en later voorzitter van 
De Zweef. Hij werkt bij de KSW, maar krijgt ontslag in 1932. Jans gaat niet bij de pakken 
neerzitten. In hetzelfde jaar begint hij een groentenhandel. Met een bescheiden voorraad 
groenten en fruit in de bakfiets gaat hij de huizen langs. Later wordt de bakfiets ingeruild 
voor paard en wagen en na de oorlog door een Canadese legerwagen. Jans sterft op jon-

ge leeftijd (61). Het bedrijf wordt overgenomen door zijn 
zonen Joop (de Bale) en Gerhard (Baaltje), de standaard 
reservekeeper van De Zweef 1.

In mei 1933 vallen massale ontslagen. De directie roept de 
fabriekscommissie bij elkaar en deelt mee dat massa-ont-
slag voor meer dan 200 man noodzakelijk is. “We hebben 
den slag tegen Japan verloren; wij moeten den strijd 
opgeven.” Ook de Stoomblekerij moet 100 man ontslaan. 
Voor wie mag blijven werken, ziet het er somber uit. Het 
Volk schrijft: “Wat het massa-ontslag voor Nijverdal bete-
kent, is niet te beschrijven. Het schijnt dat de textielindus-
trie alhier ten doode is opgeschreven, want de arbeiders 
die aan het werk blijven, zullen nog slechts om de andere 
week kunnen werken.”

“Volksgericht” op de markt levert niets op: gemeente en kerken staan 
machteloos
Het ontslag van een grote groep arbeiders van de KSW in het voorjaar 1933 maakt hele 
grote indruk. Nijverdal is perplex en weet niet meer wat te doen. Burgemeester Van den 
Steen van Ommeren roept de bevolking op om op zaterdag 29 mei naar het marktplein te 
komen voor een “volksgericht” zoals het Algemeen Handelsblad het noemt. Niemand is 
thuisgebleven als de burgemeester en daarna dominee Heymans die middag het spreek-
gestoelte beklimmen. Natuurlijk kunnen zij niets doen aan de problemen en de verloren 
concurrentiepositie aan Japan. 

De in groten getale opgekomen arbeiders hebben misschien hooggespannen verwachtin-
gen, maar aan het einde van de bijeenkomst is die verdwenen. Ook gemeente en kerken 
staan machteloos. De enige opbrengst van de demonstratie is het besluit om aan de rege-
ring in Den Haag een telegram te sturen met het verzoek maatregelen te nemen om aan de 
noodtoestand in de gemeente een einde te maken.

In juni 1933 reist een afvaardiging van het gemeentebestuur van Hellendoorn naar Den 
Haag en heeft  in navolging van het landelijk bestuur van het NVV en de R.K. Werklieden-
vereeniging een onderhoud met minister De Wilde van Binnenlandse Zaken over de zeer 
kritieke toestand in de textielindustrie in Nijverdal. Na een langdurig gesprek maakt de 
minister bekend dat “deze moeilijke kwestie de volle aandacht van de Regeering heeft”. 
Met dat weinig zeggende bericht gaat men de lange reis terug naar Nijverdal.

Het helpt allemaal niet veel. De crisis blijft. Wordt tijdelijk wat minder als de werktijdver-
korting (week werken, week stop) wordt opgeheven, maar in november 1934, bijvoorbeeld, 
wordt duidelijk dat de KSW de productie met ongeveer 350 weefgetouwen moet inkrim-
pen. Het totaal komt daarmee op 900 weefgetouwen. Aan een groep arbeiders is ontslag 
aangezegd en verwacht wordt dat nog meer ontslagen zullen volgen. Is het gek dat jonge 
kerels op straat lopen en kankeren op alles? Geen werk, geen geld. Zelfs niet meer om de 
contributie van De Zweef te kunnen betalen.

De toestand in de textiel is voor minister president Colijn aanleiding in januari 1935 naar 
Twente te reizen om zich van de toestand op de hoogte te stellen. Omdat Twente blijkbaar 
nogal ver is, komen “dr. H. Colijn en den minister van arbeid, mr. M.P.L. Steenberghe met 
het gewone lijntoestel van de K.L.M. naar Berlijn, de “Zilvermeeuw”, bestuurd door Soer. 
Ten behoeve van de beide ministers maakt de “Zilvermeeuw” een landing op het vliegveld 
Twenthe.” Colijn en Steenberghe bezoeken fabrieken in Enschede, Oldenzaal, Almelo en 
Nijverdal. Het bezoek van Colijn vindt plaats in aanloop naar de verkiezingen. Uiteindelijk 
levert het niets op. 

Te veel geld om te sterven en te weinig om in leven te blijven in de werkver-
schaffing
De crisis is overal te voelen. Niet alleen in de gezinnen van de fabrieksarbeiders. Ook de 
lokale middenstand ziet de omzet drastische teruglopen. Vakbondsleden krijgen nog een 
korte tijd een bijdrage uit het steunfonds, maar het aantal hulpbehoevenden is zo groot dat 
de bodem van het fonds al snel in zicht is. 

Het gemiddelde gezinsinkomen in die tijd is een stuk lager dan in de jaren twintig. Nu 
heeft men een uitkering tussen de 11,50 en 13,50 gulden per week. De hoogte hangt af van 
de grootte van het gezin. Soms is er een aanvulling op de uitkering in de vorm van bonnen. 
Op vertoon daarvan krijg je in de winkel een flinke korting.  

“Te veel geld om te sterven en te weinig om in leven te blijven.” Zo omschrijft men de 
uitkering die een werkloze krijgt. Door de regering is de werkverschaffing in het leven ge-
roepen. Onder toezicht van de Heidemij worden voor de regering verschillende projecten 
uitgevoerd: ontginning van een deel van het Wierdense Veen, graven van het Twentekanaal 
en de zijtak naar Almelo, kanalisering van de Regge en andere werken. Werklozen kunnen 
verplicht worden aan de werkverschaffing mee te doen. Doe je dat dan niet, vervalt je uit-
kering en moet je leven van de armenzorg. 
In de werkverschaffing krijgen de werklozen geen echte baan aangeboden, maar zijn ze 
door de overheid verplicht om in grote werkploegen ongeschoold werk uit te voeren. De 

Burgemeester Van den 
Steen van Ommeren en 
dominee Heymans voe-
ren het woord.
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ontginning van het veen en graven van kanalen gebeurt met schop, kruiwagen en kiepkar. 
De werkverschaffing is omstreden. Met name socialisten zien deze als een vorm van uitbui-
ting. Het werk is verschrikkelijk zwaar, de werkweken zijn zo’n 50 uur, de omstandigheden 
erbarmelijk en het loon is heel laag: tussen de 13 en 17 gulden per week.

Gemeentelijke projecten
Naast projecten van de rijksoverheid zijn er gemeentelijke werkverschaffingsprojecten. 
Daarbij bepaalt de gemeente het loon. Soms werkt men dicht bij, soms verder weg. Het 
aanleggen van de Wieringermeer gebeurt ook door mensen uit onze gemeente. Eén keer 
per acht weken is er geld om ze naar huis te laten vervoeren. Wie vaker naar huis wil, moet 
zelf betalen.

Elk project voor werkverschaffing komt in de raad. Zo kunnen bij werkzaamheden aan de 
Regge 25 mensen geplaatst worden, waarvan 20 uit Nij-
verdal (alleen hoofden van gezinnen en kostwinners). Zij 
gaan elke dag met de bus naar het werk. Leuk is het niet en 
lang niet alles loopt naar wens. Op een gegeven moment is 
een ploeg het zat en kiepert zand in de Regge in plaats van 
ernaast. De ploegbaas ziet dat, maar weigert later de namen 
van de boosdoeners te vertellen. Ontslag op staande voet is 
de hoge prijs die hij betaalt voor zijn solidariteit…..

Veel nieuwe werklozen kunnen aan de slag in de werkver-
schaffing in Wierden. Ook in en om Nijverdal zijn veel acti-

viteiten in het kader van de werkverschaffing. Zo is er de verbetering van de Midden-Regge 
(die in 2013 weer teniet is gedaan). In 1932 zijn maar liefst 900 mensen werkzaam bij dit 
project: 300 “grootestads-werkloozen” en 600 uit Twente. Deze laatsten reizen elke dag 
op en neer; de stedelingen wonen in kampen in Nijverdal (bv. Twilhaar aan de Paltheweg), 
Zuna, Enter en Harbrinkhoek.

Natuurlijk is de werkverschaffing geen vetpot. Met regelmaat zijn er strubbelingen. In mei 
1932 leggen 150 werkers aan de Midden-Regge het werk 
neer uit protest tegen de hongerlonen die zij krijgen.

De crisis duurt onverminderd voort. Tijdens een ledenver-
gadering van de R.-K. Textielarbeidersbond St. Lambertus 
leest secretaris Joh. Nijenhuis het jaarverslag voor waarin 
hij herinnert aan ontslagen en loonsverlagingen en de on-
wil van de fabrieksdirecteuren wat te doen aan de situatie. 
Later in de vergadering komt de misstand aan de orde, 
waarbij georganiseerde arbeiders een hogere uitkering krij-
gen dan ongeorganiseerden. 

Tewerkgestelden zijn lang niet altijd blij. Natuurlijk, er is 
werk en ze krijgen extra geld. Maar het is loodzwaar. Velen 
moeten werk doen dat ze nog nooit hebben gedaan en een 
aanslag is op het lichaam. In het Twentsch Volksblad ver-

schijnt een ingezonden brief van een tewerkgestelde Nijverdaller. Hij schrijft naar aanlei-
ding van het bericht dat een aantal mannen aan het werk gaat aan Regge-werkzaamheden 
bij Goor. 

“Vrijdag 23 maart 1933 is het werk be-
gonnen. De arbeiders gaan er per trein 
heen. De trein vertrekt ’s morgens om 6 
uur vanaf Hellendoorn en kunnen de te 
Nijverdal wonende arbeiders in Nijver-
dal instappen. Dit is ’n extra trein, maar 
’s avonds gaan de tewerkgestelden per 
gewone trein terug. Het terrein waar 
gewerkt wordt, ligt een half uur loopens 
vanaf de spoorlijn. Daar de terugreis per 
gewone trein is, moeten menschen drie 
kwartier in open lucht aan de spoorlijn 
staan wachten en komen ze eindelijk om 
7 uur ’s avonds aan ’t station van vertrek aan. De dichtstbijwonenden zijn dus per dag 13 
a 14 uur van huis.”

De man vraagt zich af of er ook ’s avonds niet een extra trein kan rijden of een bus. 

Om de crisis het hoofd te bieden, neemt de regering tal van maatregelen. Een ervan is de 
verlaging van de salarissen van rijksambtenaren met 5%. De minister vraagt gemeenten 
dat voorbeeld te volgen, waarbij de verlaging ook geldt voor de burgemeesters, wethouders, 
secretarissen en ontvangers. De raad van Hellendoorn besluit om aan de provincie mee 
te delen dat men daar niets voor voelt. Later gaat de raad schoorvoetend akkoord met 4% 
verlaging.

Boter en vlees van de regering
Nijverdaller Henk op den Dries2 herinnert zich: “Er was veel werkeloosheid in de jaren 
vlak voor de oorlog en de regering ging er toe over de werklozen te helpen met vlees in 
blik en margarine boter. Ik weet niet waar dat vlees weg kwam. Ik heb wel eens gehoord 
dat het van de noodslachting kwam maar zeker weten doe ik dat niet. Het vlees kwam in 
blikjes verpakt en je keek naar een glibberige bovenlaag wanneer je zo’n blik open deed. 
Sommige mensen noemden het kikkerdril en een zeker iemand zei dat het kikkerbilletjes 
waren, geïmporteerd uit Frankrijk. 

Wij hadden niet veel keus en vonden dit vlees helemaal niet zo slecht maar het kan ook 
wezen dat het beter smaakte omdat we niet verwend waren. Dan had je een soort gehakt 
in blik en ik vond dat bepaald lekker vooral als je het gebraden uit de pannenkoekenpan 
haalde. Verder had je een soort margarine boter en dat kwam in vet papier.” 

Voetbal voor crisis-slachtoffers
Als de inhoud van de portemonnee slinkt en slinkt, moeten prioriteiten ger-
steld worden. Dan moet het betalen van contributie voor de voetbal gaan con-
curreren met het kopen van brood. Het is daarom ook logisch dat De Zweef le-
den verliest. In plaats van drie zijn er in 1931 bv nog maar twee seniorenteams.

In januari 1933 spelen De Zweef en DES tegen elkaar een vriendschappelijke 
wedstrijd waarvan de opbrengst is bestemd voor het plaatselijke crisiscomité. 
“Of het daaraan lag, weten we niet, maar het vertoonde spel, vooral voor 
rust, was ook crisis”, staat in het Twentsch Volksblad van 21 januari. 
“Na rust werd het iets beter, doch boven het middelmatige kwam men niet.” 
DES wint de wedstrijd met 1-0. Het Twentsch Volksblad merkt nog op dat de 

2 Henk op den Dries van 
de Molenweg heeft rond de 
eeuwwisseling naar 2000 
zijn herinneringen op papier 
en internet gezet. Hij is de 
zoon en een van de tien kin-
deren van Derk op den Dries 
en Geertje Ekkel die in 1948 
vanuit Nijverdal emigreren 
naar Canada. Henk was geen 
lid van De Zweef. Dat neemt 
niet weg dat sommige van 
zijn herinneringen de moeite 
waard zijn in dit boek op te 
nemen. 
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reservekeeper van DES iedereen versteld liet staan van z’n kunsten. “Wat hij dien middag 
klaar wist te spelen, zou een ander hem moeilijk hebben kunnen verbeteren.” De op-
brengst van de wedstrijd is f 24,75. Dat lijkt niet veel, maar is dus twee keer het weekloon 
van een arbeider.

Verwachte oorlog doorbreekt crisis
In de loop van 1934 komen berichten naar buiten dat de werkloosheid aan het afnemen is. 
In de Amerikaanse staalindustrie gaat het beter, terwijl de bedrijvigheid in Engeland ook 
toeneemt. Veel meer werk komt er desondanks niet zo snel. Vreemd noemt het Twentsch 
Volksblad het dat de katoenprijzen zo stijgen. Men zegt dat dat te maken heeft met katoen 
die nodig is voor het maken van springstof “voor den volgende oorlog, welke overal heet 
te worden voorbereid” Dat verklaart ook de stijging van wolprijzen. “Zeker is dat over den 
komenden oorlog reeds veel wordt gesproken als iets vanzelfsprekends; iets dat onaf-
wendbaar is en we dus maar te aanvaarden hebben….”

Ook bij de gemeente is de financiële nood hoog
De begroting van de gemeente Hellendoorn voor 1936 vertoont een tekort van f 50.000,-, 
terwijl de begroting van 1935 nog niet is goedgekeurd. Burgemeester L.C. van den Steen 
van Ommeren spreekt van een noodtoestand. De belangrijkste reden voor het tekort is het 
tegenvallen van de belastingopbrengst door de crisis en bijbehorende werkloosheid. Ook al 
gaat het een beetje beter.

In een interview met Tubantia zegt Van den Steen van Ommeren dat er nergens meer op 
bezuinigd kan worden. De salarissen van het gemeentelijk personeel zijn verlaagd met 4%, 
terwijl men ook nog eens 10% moet bijdragen aan de pensioenpremies. “Over de Gemeen-
tebegroting is eigenlijk niets te zeggen. Het is hier een wanhopige toestand; we leven van 
den eenen dag in den anderen, toekomstplannen kunnen we niet maken, want we hebben 
geen geld om ze uit te voeren”, zegt de burgemeester. 

Aan het einde van de jaren dertig trekt de economie iets aan. In 1937 gaat het zoveel beter 
dat de arbeiders onderhandelen over een loonsverhoging van 10% voor de 16- en 18-getou-
wenwevers smal werk. Uiteindelijk moeten ze met 7,5% genoegen nemen en de breedwer-

kers met 6%. Dat betekent niet het einde van de crisis. In 1938 nog ontslaat 
de KSW mensen wegens slapte en stelt de gemeenteraad geld beschikbaar 
om werklozen te ondersteunen. Veel mensen verdienen noodgedwongen 
nog steeds geld in de werkverschaffing.

Op weg naar de Tweede Wereldoorlog: burgemeester vraagt niet 
te hamsteren
In 1934 al ontstaat  het idee dat er een oorlog zal komen. In de jaren daarna 
ebt dat gevoel weg, maar in de laatste jaren van dit decennium komt het in 
alle hevigheid terug. Lezers van het Twentsch Volksblad krijgen uitgebreid 
informatie over alle brandhaarden op de wereld. Compleet met kaarten en 
steeds meer foto’s: van vluchtelingen in Spanje, Frankrijk, China; van Duit-
se soldaten in Wenen, portretten en levensbeschrijvingen van de leiders in 
die dagen. Mensen zijn bang van wat er om hen heen gebeurt. 

Op 28 september 1938 plaatst burgemeester Witschey een advertentie, 
waarin staat dat hem ter ore is gekomen dat “tal van personen, uit vrees 
voor moeilijkheden, bezig zijn door inkoop van meer dan normale hoe-
veelheden, voorraden aan te leggen. Niet alleen wordt de onrust hierdoor 

vooralsnog vergroot, maar worden bestaande normale 
toestanden voor de voedselvoorziening bemoeilijkt.” De 
burgemeester vindt dat aan het hamsteren een einde moet 
komen; ook al omdat dat prijsopdrijving in de hand werkt. 
Hij roept de winkeliers op aan mensen niet meer te verko-
pen dan men normaal koopt. Hamsteraars laat hij weten 
dat eventueel wordt overgegaan tot het in beslag nemen 
van de voorraden.

De oorlogsdreiging wordt groter en groter. Het Twentsch 
Volksblad meldt uitvoerig de ontwikkelingen in Europa en 
de rest van de wereld. Men vraagt zich af of het Nederland 
lukt neutraal te blijven. De dreiging en oorlog leiden tot 
distributie. Veel eten en goederen zijn alleen nog maar te 
krijgen met bonnen, die je in de winkel moet inleveren. 
Niet alleen in Nederland is er distributie: in bijna alle lan-
den in Europa gebeurt hetzelfde. Zelfs in Duitsland. In de 
Duitse kranten komen artikelen waarin staat dat een dikke 
Duitser een Duitser is die te veel bonnen heeft verzilverd of 
illegaal aan eten is gekomen. Daarom: een dikke Duitser staat gelijk aan hoogverraad.
Verschillende mensen bouwen in hun tuin een schuilkelder, samen of met buren. Er zijn 
ook kant-en-klaar stalen schuiltenten te koop. 

Mobilisatie
Met Pasen 1939 kondigt Nederland de mobilisatie af. Niet 
dat alle militairen dan moeten opdraven: het gaat alleen 
om de kern. Op 28 augustus 1939 gaat om één uur ‘s mid-
dags een telegram uit dat de algehele mobilisatie inluidt die 
op 29 augustus ingaat.  Alle verloven worden ingetrokken 
en iedereen moet paraat staan. De algemene mobilisa-
tie brengt de gehele krijgsmacht op voet van oorlog. Alle 
dienstplichtigen, 16 lichtingen (van 1924 tot en met 1938) 
worden opgeroepen, de lichting 1939 is dan al onder de 
wapenen. De landmacht bereikt daardoor een sterkte van 
ongeveer 280.000 man.
 
Henk op den Dries (zie ook hiervoor) herinnert zich de mobilisatie. Hij is dan een jonge 
knul en kijkt z’n ogen uit: “Wij konden niet genoeg krijgen van al de ongewone bedrijvig-
heid die het leger meebracht naar het anders zo stille dorp. Alleen de burgemeester en de 
dokter en een paar meer bevoorrechte personen hadden een auto in die tijd en dan waren 
er nog een paar vrachtwagens maar dat was ook zowat alles. En dan komt er een leger 
met paardenwagens en kanonnen. Wij keken ons de ogen uit en daar was wat te zien 
hoor! 

Een hele rij paarden stond in de schuur bij de buurman en gebruinde boerenjongens lie-
pen in en uit om al deze dieren te voeren en te verzorgen. Alles was mooi in onze ogen 
en het mooiste was misschien wel dat de paarden bij de buurman verderop de muur uit 
de schuur schopten. Een groot kanon stond niet ver van ons huis met dreigende loop het 
heelal in te wijzen. Het wapen was goed onderhouden en het interessantste waren mis-
schien wel de woorden die erop gestempeld waren in de loop van het kanon “GOD MET 
ONS.” 

Soldaten op de Gro-
testraat.
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Er was een mitraillieurpost in het 
midden van het dorp net tegenover de 
brug over de Regge. Het werd gezegd 
dat dit een soort dodenpositie was. 
Deze jongens zouden onherroepelijk 
achter de linies terecht komen als de 
vijand van het Oosten zou optrekken, 
maar de jongens schenen zich daar 
niet veel zorgen over te maken Ze 
hadden te veel plezier in het leven zo 
als het toen was. Er waren meisjes in 
overvloed en die onschuldige kinderen 
werden bijna allemaal aangetrokken 
door de groen grijze uniformen van 
onze brave strijders.
 
Er was dan ook tegenover die schut-

tersput een grote tuin met een paar mooie schommels en een stuk of drie meisjes vonden 
het erg belangrijk om te gaan schommelen op deze schommels die mooi hoog wilden 
gaan. Het was een lust om te zien. Meer en meer vrouwenvlees werd zichtbaar als de 
schommels hoger en hoger gingen. Het was dan ook bijna onmogelijk om naar de taal te 
luisteren die door de soldaten naar voren werd gebracht. Moeder Geertje had ons zulke 
taal nooit geleerd zodat wij tenslotte maar ergens anders naar toe zijn gegaan. Wij voel-
den ons niet erg lekker in dit soort omgeving. 

Het is evenwel eigenaardig dat deze meisjes zo deden want ze hadden een heel goede 
opvoeding ondergaan en ze moesten beter weten. Maar, dat was het hem juist. Wij wa-
ren allemaal onschuldig en onervaren. Het zou allemaal wel veranderen als de soldaten 
langer ingekwartierd waren. Op de brug stonden ultramoderne verdedigingswerken. De 
Hollandse ingenieurs hadden tankvallen in het wegdek gemetseld. Dit waren grote ijze-
ren balken die naar het Oosten gericht waren. Wij waren het er goed over eens: daar zou 
geen tank ooit door kunnen komen. En of dat nog niet genoeg was waren er putringen 
vol gewapend beton opgesteld aan de oprit van de brug. Daar zou geen muis door heen 
komen laat staan een grote auto of iets dergelijks. Ons land was in goede handen. Wij 
waren wel voorbereid. 

Dit was nog niet voldoende. De overheid ging luchtbe-
schermingsoefeningen houden. Dat grote woord is al 
genoeg om iemand op de vlucht te jagen! Wij kregen dan 
oefeningen. De hele bevolking was uitgelopen om dit te 
aanschouwen. En ja hoor, daar ging wat gebeuren. Een 
paar vliegmachines kwamen overvliegen en die zouden 

dan de bommen uitwerpen. Wij hielden de adem in voor deze glansrijke voorstelling. Net 
boven de fabriek draaiden ze rond en ze gooiden een paar gekleurde ballonnetjes naar 
beneden. Toen werden er een paar takkenbossen in brand gestoken en de voorstelling 
was over. De brandweer kwam toen rond de bocht vliegen met veel lawaai en weinig 
overtuiging. De oorlog was over en wij konden rustig naar bed gaan (Nederland was 
paraat).”

Geschiedenis van Nijverdal
(naast crisis en oorlogsdreiging)

Stroom, waterleiding en telefoon
Wie denkt dat vroeger met name de rijkere mensen het goed voor elkaar hebben, heeft het 
mis. In 1930 schrijft dokter Moquette vanuit zijn villa Duivecate een brief aan burgemees-
ter en wethouders met het verzoek of hij elektriciteit kan krijgen. B en W nemen dat in 
beraad. Moquette is niet de enige zonder stroom. Nagenoeg het hele buitengebied van de 
gemeente heeft geen elektriciteit.

Dat het crisisjaren zijn, wil echter niet zeggen dat er geen sprake is van vooruitgang. Ellen-
lange debatten voeren raadsleden om onverharde wegen verhard te krijgen. In het centrum 
van Nijverdal moet waterleiding komen. Lang niet iedereen is het daar mee eens.

Peter Wennemers (1926-2014) en oud-Zweeflid herinnert zich in 2010  een voorval. “In ’32 
of ’33 wilde de gemeente waterleiding gaan aanleggen. Niemand wilde dat. Het was veel 
te duur en we hadden lekker water. Zeven ringen (7 meter de grond in, JPvV) hadden we 
en dat water was prima. Om de gang erin te krijgen schreef de gemeente de mensen aan 
die het wel konden betalen, zoals de dokter, winkeliers en de mensen van de fabriek die 
wat meer verdienden. Zo ook mijn vader. Het hielp niet zo veel.

Toen probeerden ze de mensen bang te maken. Ze moesten water uit hun pomp of put in-
leveren en dat werd gekeurd. Alles afgekeurd natuurlijk; doorgestoken kaart. Hoe ik dat 
weet? Wij hebben toen water uit de kraan ingeleverd en dat werd prompt afgekeurd. We 
hebben het aan de gemeente nooit verteld.”3

Het telefoonnet in deze dagen is beter verzorgd. Officiële instanties, artsen en verschillen-
de winkeliers hebben een toestel. Je kan een ander aan de lijn krijgen als een centralist(e) 
de stekker in het goede gat steekt. Bellen kan maar een paar uur per dag. Met ingang van 
1 mei 1930 wordt de dienstverlening behoorlijk verbeterd. Vanaf die datum kan namelijk 
vanaf ’s morgens 8.00 en tot ’s avonds maar liefst 21.00 uur gebeld worden!

Katholiek sparen
In die tijd is verzuiling van de maatschappij heel normaal. Katholieken 
kopen bij katholieken, hervormden bij hervormden en gereformeerden 
bij gereformeerden. We hebben het al gehad over openbaar en christelijk 
ringsteken tijdens de Oranjefeesten. Zo kun je ook “katholiek sparen” door 
een rekening te openen bij de “R.K. Spaarbank”.

JAARFEEST
Op 30 april 1930 is het jaarfeest van het R.K. Meisjespatronaat4  
voor de meisjes en hun moeders. Uiteraard komt de pastoor een 
toespraak houden. De meisjes voeren een toneelstuk op en geven 
een gymnastiekuitvoering. De eerwaarde zuster die dat allemaal 
heeft geregeld, krijgt van de pastoor een bos bloemen. Mooi mee-
genomen is trouwens dat het Vereenigingsgebouw nog helemaal 
versierd is als het feest begint. Die versiering is blijven hangen 
na het kampioensfeest van de voetbalclub Nijverdal in de week 
ervoor. 

ATLETIEK
Op zaterdag 12 september 1930 zijn er onderlinge 
atletiekwedstrijden van De Zweef op het eigen 
terrein op de berg. Vooraf is er een vrije oefening 
waaraan zo’n 100 jongens mee doen. Voor de atle-
tiekwedstrijden hebben ongeveer 50 jongens zich 
ingeschreven.   

 

4 Het patronaat wordt door 
de kerk ingevoerd voor scho-
ling en vorming; vooral voor 
kinderen die na de lagere 
school geen vervolgopleiding 
meer doen. Jongens leren 
zaken als brieven schrijven, 
postwissels uitschrijven, 
maatschappijleer. Meisjes 
leren koken, voedingsleer, 
huishoudboekje bijhouden 
en verstellen. Naast les is er 
tijd voor ontspanning. 

3 Uit publicaties blijkt dat 
aansluiting op de drinkwa-
terleiding verplicht is, tenzij 
men kan aantonen dat men 
zelf schoon water oppompt. 
Wie ontheffing van de ver-
plichting wil hebben, moet 
zich melden bij boekhandel 
Korver. Vandaar regelt men 
een drinkwateronderzoek. 
Dat wordt verricht door een 
apotheker.
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Deze bank is onder inspirerende leiding van pastoor Wiegerinck in 1920 opgericht en viert 
dus in 1930 het tienjarig bestaan. President van de bank is de heer J. de Jong. Kassier is 
meester Albert Tijhuis. Zoals gebruikelijk in die tijd is een schoolhoofd vaak ook kassier 
van een bank. Waarschijnlijk omdat men ervan uit gaat dat dat iemand is die kan rekenen. 

De kluis van meester Tijhuis
Tijhuis heeft de kluis aan huis waarin hij het geld van de bank bewaart. Volgens ingewijden 
bestaat deze kluis nog steeds en is te bezichtigen in ons clubgebouw aan de Koersendijk: 
een onverwoestbaar exemplaar dat stevig in de muur is verankerd. En nog steeds dienst 
doet tot groot plezier van de penningmeester. Als het inderdaad de kluis is van Tijhuis die 
nu in ons clubgebouw bestaat, is die in de tussentijd ook het eigendom geweest van het 
postkantoor in Hellendoorn. Dat is namelijk de plek waar onze kluis vandaan komt. De 
man die hem naar Nijverdal haalt, is de toenmalige penningmeester Ton Bootsveld. Hij 
vertelt: “Gerrit Oude Roelink, die toen bij de PTT werkte, tipte mij dat de kluis in Hellen-
doorn vrij kwam. Je mag hem voor niks hebben. Wij zetten hem buiten op een pallet en zie 
maar dat je hem in Nijverdal krijgt.” Ton, die bij Ten Cate werkt, regelt heftrucchauffeur 
Meenhuis met zijn voertuig en die brengt de kluis naar Nijverdal. “Bij de oude ingang naar 
het clubhuis lag een rooster. Ik wilde dat eerst gaan ondersteunen, maar Meenhuis zei dat 
het zo ook wel kon. Niet natuurlijk en even later zakte de kluis en de vorkheftruc erdoor en 
verdwenen deels in het vijftig centimeter diepe gat.” De kluis staat eerst in de bestuurska-
mer, daarna in de commissiekamer en wordt bij de laatste grote verbouwing in 1985 inge-
metseld op z’n huidige plek. Om het dieven zo moeilijk mogelijk te maken, laat Ton aan de 
binnenkant van de dikke deur kleine kluisjes lassen, waarin elke avond de dagopbrengst 
gestort kan worden.  

Bij het jubileum in 1930 is bij de R.K. Spaarbank bijna 60.000 gulden ingelegd en bijna 
50.000 gulden betaald. De feestvergadering herkiest de heren Koopman en Nahuis als be-
stuurslid en de heer Claassen als lid van de Raad van Toezicht. Pastoor A.B. van der Borgh 
spreekt de hoop uit dat de bank mag groeien en bloeien. 

Vliegtochtje en vakantie
Crisis of geen crisis; zoals al opgemerkt lijdt niet iedereen 
armoe. In het Twentsch Volksblad is het de een na de an-
dere busmaatschappij die reisjes aanbiedt. Binnen Neder-
land, maar al ras ook naar het buitenland. Busmaatschappij 
WATO aan de De Joncheerelaan biedt een dagtocht aan naar 
het Duitse Teckelenburg voor f 3,-. Wie meer geld te beste-
den heeft kan voor f 22,- een driedaagse reis maken langs de 
Rijn naar Koblenz.

GYMUITVOERING
Het veld op de berg is niet al-
leen voor De Zweef. Ook andere 
verenigingen maken er gebruik 
van. Zo is daar op 20 okto-
ber 1930 het jaarlijkse treffen 
tussen de gymverenigingen 
OKK-Nijverdal en DOS-Rijssen. 
Entree 25 cent en voor jeugd tot 
14 jaar 10 cent.

RATTENPLAAG
Bewoners van gemeentelijke huurwoningen in de Wilhelminawijk krijgen een brief 
van het college van burgemeester en wethouders. De mensen hebben namelijk ach-
ter het huis op grote schaal hokken en bergplaatsen gebouwd; vooral om kleinvee 
te houden. Hierdoor is een rattenplaag ontstaan. Burgemeester en wethouders wij-
zen op het huurcontract waar in staat dat men het perceel schoon en netjes moet 
houden. Binnenkort is er een inspectie. Alle illegale hokken en bergplaatsen zullen 
dan op kosten van de huurder door de gemeente worden weggehaald. 

Voor echte avonturiers is er een tochtje met een vliegtuig. De krant doet in september 1931 
verslag van een vliegtochtje: van Lonneker naar Nijverdal en Hellendoorn per KLM. En 
wie zaten in dat vliegtuig? Natuurlijk: burgemeester Van den Steen van Ommeren met 
zijn vrouw en gemeentesecretaris Vierdag. Verder de heren Mollink, Schuurman, Harbers 
en Bal uit Hellendoorn en de heer Nahuis uit Nijverdal. Er is nog een tweede vliegtuig en 
daarin zitten de dames: Laurien Krommendijk en Bertha Calkhoven, de heren Claassen, 
Molenaar en Krommendijk uit Nijverdal, Van den Berg uit Hellendoorn, een pater uit Zen-
deren en een gast uit Enschede.

In 1938 krijgen de arbeiders van de fabriek voor het eerst vakantie en maar 
liefst drie dagen. De krant meldt: “Door de Directie van de Ned. Stoom-
bleekerij alhier is aan haar personeel vacantie verleend op 12, 13 en 15 
augustus.” Een vrijdag, zaterdag en maandag vrijaf; dat is het. Het Twent-
sch Volksblad schrijft de week erna dat er bijna niemand was die het dorp 
niet heeft verlaten. Veel mensen trekken er op uit met de fiets. Wie wat meer armslag heeft, 
gaat kamperen, waarbij vooral Nunspeet populair is. Jammer is dat er dat weekeinde wat 
regen valt. Gelukkig is het met 22 graden niet koud. 

Zwembad
Mensen die willen zwemmen zijn tot 1932 aangewezen op een zwemge-
legenheid in de Regge bij Schuilenburg. Verantwoordelijk hiervoor is de 
plaatselijke VVV. Er zijn ’s morgens speciale zwemuren voor dames. Verder 
kan iedereen in het bad terecht. De VVV koopt in januari 1933 van het Wa-
terschap een stuk grond van ruim 1 ha op Duivecate. Het gaat om een gedeelte van de oude 
Regge achter de Koninklijke Stoombleekerij (KSB). Daar moet het nieuwe zwembad komen 
in plaats van het zwembad in de Regge bij 
Schuilenburg. De VVV roept een stichting 
in het leven die in Duivecate het nieuwe 
zwembad (wat wij nu het “oale zwembad” 
noemen tussen Sportpark Gagelman en de 
tennisbanen) laat aanleggen. 

Er moet eerst flink gebaggerd worden. 
Daarna moet een gedeelte ondiep worden 
gemaakt. Voor de badgasten komen er 50 
kleedhokjes. Het is niet de bedoeling de 
hele Regge-arm als zwembad in te richten. 
De bedoeling is dat er een dam komt met 
aan de andere kant een visvijver.

MOQUETTE
Dokter F. Moquette sterft tamelijk plotseling. 
Hij is een gezien figuur in Nijverdal waar 
hij meer dan dertig jaar huisarts is geweest. 
Onder hele grote belangstelling wordt hij 
begraven. Een week later besluit een comité 
voor hem een monument op te richten. Dat 
komt in het plantsoentje op de hoek Oranjes-
traat/Van Limburg Stirumstraat. Honderden 
mensen komen naar de onthulling.

WINKELCENTRUM
Begin december 1931 opent burge-
meester Van den Steen van Omme-
ren de geheel vernieuwde Kerkstraat 
en Wilhelminastraat. Nijverdal-Zuid 
heeft een mooi winkelcentrum 
gekregen. Iedereen is blij en na het 
doorknippen van het lint klinkt 
“pittige marschmuziek” van de KSW 
door de nieuwe straten.

DUIVECATEBRAND
Op 18 juni 1932 brandt de oude 
havezathe Duivenkate (Duiveca-
te), daterend uit de 13e eeuw, tot 
de grond toe af. Deze havezate 
is bij de lokale bevolking vooral 
bekend door de bossen die erom 
heen liggen. Al jaren wordt het 
landgoed gebruikt voor zang- en 
muziekfeesten.
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Met Pinksteren 1934 gaat het bad open. Niet zonder discussie, want uiteraard komt in de 
gemeenteraad de vraag op tafel of het bad wel op zondag open mag zijn en of er gemengd 
mag worden gezwommen. In beide gevallen is er in de raad geen meerderheid voor een 
verbod. 

Raadslid en later wethouder Otte is niet tegen het zwemmen op zondag (“anders is het niet 
aantrekkelijk voor toeristen”), maar wel tegen gemengd zwemmen. Uiteindelijk stelt men 
de openingstijden van het bad zodanig dat er uren zijn waarop alleen mannen of alleen 
vrouwen kunnen zwemmen en uren voor gemengd zwemmen.

Vandalisme steekt de kop op
Hoe vaak hoor je niet dat het “vroeger allemaal veel beter was”? De vraag is of dat echt zo 
is. In het Twentsch Volksblad in 1931 staat een ingezonden brief van de VVV, die zich trots 
“NIJVERDAL VOORUIT” laat noemen. Het wandelpad over de Koningsbelten is afgeslo-
ten. Reden is vandalisme. Richtingwijzers, borden en banken moeten het ontgelden. Als 
ook nog eens 25 borden “verboden toegang” worden gesloopt, is de maat vol: het pad gaat 
dicht. 

“Ontstellend wordt het bedrag dat jaarlijks voor reparatie van opzettelijk vernield 
V.V.V.-materiaal moet worden uitgegeven”, meldt de organisatie. Die vervolgens ouders 
en onderwijzers oproept de jeugd wat meer eerbied voor de natuur bij te brengen. 

Op 3 juni 1937 maakt burgemeester Witschey bekend dat de politie gaat optreden tegen 
mensen die rommel op straat gooien. “Het komt meermalen voor, in het bijzonder ’s Za-
terdagsavonds dat de wegen, vooral in de nabijheid van winkels en automaten, door 
afval van eetwaren, weggeworpen papier worden verontreinigd. Dit geeft niet alleen 
aanleiding tot klachten en ergernissen, maar bovendien wordt de algemeene indruk van 
onze dorpen er ten zeerste door geschaad.” De burgemeester roept de mensen op dit ge-
drag onmiddellijk te staken. 

Steeds meer verkeersongelukken
Het verkeer neemt stevig toe. Steeds meer mensen hebben 
een fiets en ook steeds meer mensen een auto. Ongelukken 
zijn aan de orde van de dag. In de gemeenteraad stelt men 
vragen over de veiligheid. Kinderen spelen op de Groo-
testraat terwijl daar auto’s rond rijden. Meester Ponsteen 
van de christelijke school schrijft een ingezonden brief 
waarin hij zegt dat de kinderen van zijn school zich netjes 
gedragen. Zij spelen op de Zwarteweg (nu Groen van Prin-
stererstraat), waar nauwelijks auto’s komen. 

BELASTING
In november 1932 ontstaat onenigheid in de Hellendoornse gemeen-
teraad. Burgemeester en wethouders willen een lening afsluiten van 
72.000 gulden. Hiervoor moet de belasting omhoog. De raad voelt er 
niets voor. Een voorstel om de salarissen van de ambtenaren te verla-
gen, haalt het, maar levert niet genoeg op. Het college wil niet aan de 
kant en de meerderheid van de raad verlaat onder protest de vergade-
ring. In de daarop volgende vergadering keurt men het voorstel van B 
en W alsnog goed, als blijkt dat het Rijk de helft van de 72.000 gulden 
zal kwijtschelden en de rest in 20 jaar wordt afgelost.

EVERSBERG
In 1933 gaat in hotel Hofstee de oudste have-
zate van Twente, Eversberg, onder de hamer. 
Het bezit valt bij deze verkoop in verschillende 
kavels uiteen. Eigenaar van het huis wordt J. 
de Boer uit Almelo, die daarvoor 14.500 gulden 
moet betalen. Behalve Eversberg krijgt ook Erve 
Gagelman een andere eigenaar als opvolger van 
Venink.

Niet alleen ongelukken als gevolg van het verkeer komen in de  krant; er is een plek voor 
elke kneuzing en breuk. Zoals deze: ”Het zoontje van den fabrieksarbeider W. had dezer 
dagen het ongeluk bij het voetballen zoodanig te vallen dat een beentje in z’n rechter elle-
boog gespleten werd. Op advies van de geneeskundige werd den jongen naar het zieken-
huis in Almelo vervoerd waar dr. Sillevis hem verder behandelde.”

Heel vermakelijk is dit bericht: “De echtgenoote van Z. alhier had dezer dagen het onge-
luk van den zolder in den keuken te vallen, waarbij ze met het nogal zeer vleezig deel van 
haar lichaam op tafel terecht kwam. De vrouw kwam wonder genoeg met de schrik vrij; 
de tafel kon echter de vracht niet dragen, met het gevolg dat deze bezweek.” 

Soms is het echt erg: “Woensdagmiddag kwam de reeds bejaarde heer D.W. op de Rijs-
senschestraat in aanraking met een vrachtauto van v.d. B. met het gevolg dat de oude 
man tegen den grond geworpen werd. In bewustelooze toestand en bloedend uit mond 
en ooren werd hij  bij O. naar binnen gedragen. Dr. Schaafsma die ontboden werd, was 
spoedig ter plaatse en constateerde dat W., behalve de fracturen aan het hoofd ook een 
zijner beenen op twee plaatsen gebroken had. In zorgwekkenden toestand werd hij per 
ziekenauto naar Almelo vervoerd.” 

Het toenemend verkeer op de Grotestraat blijft dus problemen geven. Hoewel er stoepen 
zijn, denken veel mensen dat de straat ook is om op te lopen. De gemeenteraad stelt een 
nieuw artikel in de  Algemene Politie Verordening op om daarvoor regels te stellen. Het 
maakt niks uit. “Verder blijkt dat nog vele kerkgangers hardleers zijn, want in plaats van 
gebruik te maken van de voetpaden, maken bij het uitgaan der kerken heele huisgezinnen 
de rijwegen tot hun wandelwegen, tot groote ergernis van de doortrekkende wielrijders 
en automobilisten”, schrijft het Twentsch Volksblad. 

Op zondag 30 september 1933 maakt de politie een flink aantal processen-verbaal op. Een 
groep mensen die op de hoek van de straat staat te praten krijgt een  bekeuring. Via de 
krant krijgen de inwoners van Nijverdal te horen dat vanaf nu iedereen zonder pardon een 
bon krijgt. De nieuwe APV is inmiddels drie maanden van kracht en iedereen moet onder-
hand weten dat er regels zijn.

Niet alleen voetgangers maken problemen. De Grotestraat is niet meer berekend op meer 
verkeer. Het wegdek is nauwelijks verhard. Modder bij regen, stof bij droogte. Fietsers die 
tussen auto’s rijden. In 1938 gaat de weg op de schop en er komt verharding en duidelijke 
eigen plekken voor voetgangers, fietsers en auto’s. Om het nog veiliger te maken wordt de 
straat in z’n geheel een voorrangsweg.

LEISINK
In december 1932 kondigt pastoor Aloysius Bernard van der Borgh zijn vertrek aan. Hij krijgt 
een zwaardere job in Utrecht. Zijn opvolger is kapelaan J.B. Leisink uit Enschede. Nieuwbakken 
pastoor Leisink is net als zijn voorgangers en opvolgers geestelijk adviseur van alle katholieke 
verenigingen, zoals de Jonge Werkman, Elisabethsgilde, De R.-K. Spaarbank, De Zweef, St. Cae-
cilia, Lambertusvereniging enz. Bij elk daarvan wordt hij als adviseur geïnstalleerd. Zo weet de 
kerk zich verzekerd van veel invloed in het plaatselijke verenigingsleven. Pastoor Leisink is een 
man die vroomheid en bijbehorend vertoon belangrijk vindt. Op straat kan het niet, maar de tuin 
van de pastorie is groot genoeg om in mei 1933 de eerste Sacramentsprocessie te lopen, inclusief 
verenigingen, vaandels en vele gelovigen. 
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Schaatsen
De winter van 1933 staat in het teken van schaatsen. Er ligt veel ijs en dat biedt de mensen 
plezier. De Nijverdalse ijsvereniging Vooruit organiseert wedstrijden die op 28 januari 
worden gehouden. Winnaar bij de mannen is Leendert van Weert, lid (en de latere voorzit-
ter) van de voetbalclub Nijverdal.  

Op de fiets naar Rome
Een groep jongens uit Nederland gaat op de fiets naar Rome. Uit Nijverdal is daarbij H. 
Souverijn. Als hij na twee maanden terugkeert, krijgt hij een huldiging van de KSW-mu-
ziek, waarvan hij lid is. Secretaris G.J. Engbers zet de jongeman in het zonnetje en zegt 
trots te zijn op iemand die de paus in het echt heeft gezien, terwijl men het in Nijverdal 
moet doen met een foto.

De Joodse gemeenschap
In de dertiger jaren leven er nogal wat Joden in onze gemeente. Je ziet het aan de namen 
van inwoners en leest erover in de krant. Zo meldt het Israëlietisch Weekblad dat Opper-
rabbijn Hirsch, die sinds jaren de zorg draagt voor de Joodse keuken in het Sanatorium 
in Hellendoorn, het dankzij de bereidwilligheid van geneesheer directeur Vos zover heeft 
gebracht dat geen enkele Joodse feestdag voor de patiënten nog onopgemerkt voorbij gaat. 
Daarna volgt een verslag van de viering van het Poerimfeest ter plekke.

IJsco-relletjes in Nijverdal
Op woensdag 18 juli 1934 breken in Nijverdal heuse relletjes uit. Het begint met een over-
treding van een ijscoman. IJsverkoop is nieuw en lucratief. Om gedoe te voorkomen over 
wie waar staat en wie in welke straat vent, hebben burgemeester en wethouders regels 
opgesteld. Een van de ijscomannen houdt zich daar niet aan en krijgt te maken met veld-
wachter Van der Tas.

Die waarschuwt ijsverkoper L. die daar echter niets op uit doet. Van der Tas neemt daarop 
de ijscowagen in beslag en neemt die mee naar zijn huis. Het is maar even of een groepje 
opgeschoten jongens staat bij de veldwachter voor de deur. Het Twentsch Volksblad doet 
verslag: ”opgeschooten jongens die in grooten getalen in de buurt waren, maakten toen 
een relletje en begonnen te schreeuwen en te joelen, waardoor er een volksoploop ont-
stond voor den woning van den veldwachter.” 

Het verkeer op de Grotestraat ligt plat. Even later verschijnen de burgemeester en drie 
veldwachters, die de menigte uiteen drijven. Daarna is het weer rustig. Na afloop staan 
overal in het dorp groepjes mensen de situatie te bespreken. Volgens de meesten is het te 
erg gegaan; heeft de politie (inclusief de burgemeester, die te paard gezeten vrolijk mee 
mept) te fel van zich afgeslagen.

ZELFDE NAMEN
Verslagen lezend van vergaderingen en bijeenkom-
sten van die katholieke verenigingen, valt het op dat 
het telkens dezelfde mensen zijn die bestuurlijk de 
kar trekken en dat bij meer organisaties. Mensen 
als Anton Otte, Hendricus Middelkamp, Lambertus 
Veldhuis, Johan Nijenhuis, Jans Woertman, Gerrit 
Otte, Anton J. Middelkamp, Johannes H. Broens. 
Een aantal van deze mensen kom je ook tegen in de 
lokale politiek als wethouder of raadslid.

VERBRAND
Vader Mensink uit Lichtenberg is aan het werk en moeder is even 
bezig. Zoonlief van 5 jaar gooit en stuk turf op het vuur “om er 
vervolgens petroleum op te gieten. Het gevolg hiervan was dat 
de vlam uit het vuur sloeg en het kind direct aantastte. Op het 
hulpgeroep kwam de moeder toesnellen, die de vlammen spoedig 
wist te dooven. Het kind had echter zoodanige brandwonden op-
geloopen, dat het op advies van een geneesheer uit Rijssen naar ’t 
ziekenhuis in Almelo moest worden overgebracht, waar het ventje 
aan de gevolgen is overleden.”

JEUGDHER-
BERG
Op 8 september 
1934 opent Jeugd-
herberg De Doe-
venbree de poorten. 
Hiermee gaat een 
langgekoesterde 
wens van de VVV in 
vervulling. 

Het Twentsch Volksblad vindt ”het jammer dat er klappen uitgedeeld moesten worden, 
temeer omdat sommigen met een en ander totaal niets van doen hadden”. De reden daar-
voor is dat juist de ploegendienst van tien uur naar huis gaat en mensen nietsvermoedend 
het conflict inlopen, gesommeerd worden door te lopen, terwijl ze geen flauw benul hebben 
waarover het gaat. Wie niet snel genoeg luistert, krijgt een mep.

De krant weet te melden dat de groep jongelui bij Van der Tas heeft staan roepen “sla er 
maar op los.” “Bovendien is het te verstaan dat een veldwachter die voor smeerlap wordt 
uitgejouwd, langzamerhand aan het laatste restje van zijn geduld  toe is.”

Sinterklaas in crisistijd
Sinterklaas heeft het ook niet makkelijk in deze crisistijd. Om nog iets te verdienen stuurt 
hij een telegram naar Braakman C met de mededeling dat hij en zijn Piet drie dagen in de 
winkel komen. “Wie voor meer dan een rijksdaalder koopt, krijgt de cadeaus gratis thuis-
bezorgd per luxe auto, inclusief Sint en Piet, die ze uitreiken aan de kinderen.”

Nijverdal 100 jaar
In 1936 bestaat Nijverdal 100 jaar. Tijd voor grote krantenverhalen over de geschiedenis en 
ontwikkeling van dit dorp, waarvan “de inwoners als nijvere beien5 weten waar honing in 
de bloem is. Van alle provinciën kwam men naar deze plaats. Zelfs vinden we nog namen 
vermeld van Duitschers en Engelsen. Nog kan men in Nijverdal in de bewoners de ver-
schillende geaardheid en streekafkomst terug vinden.”

‘t GEBOUW
Op 13 september 1934 gaat het Gebouw voor 
Christelijke Belangen open. Een geduchte 
concurrent van het r.-k. Vereenigingsgebouw 
waar tot dan toe alle activiteiten van bijna alle 
organisaties worden gehouden. Het Gebouw 
voor Christelijke Belangen wordt later het 
inmiddels afgebroken Spoortheater (tegenover 
Wibbelink) aan de Parallelweg. 

ALBERT HEIJN
In november 1934 deelt het Twentsch Volksblad 
trots mee dat aan de Grotestraat een winkel van 
Albert Heijn komt. Ook dan al is AH de grootste 
kruidenier van Nederland. “Het doel van de fir-
ma is de beste kwaliteit tegen de laagst mogelijke 
prijs te verkoopen. Wij twijfelen er niet aan of de 
filiaalhouder, de heer Zonnebelt, het door prima 
bediening gelukken zal een goede zaak in Nijver-
dal te maken.” 

De meisjes in uniform 
zijn leden van de Ka-
tholieke Jonge Vrouwen 
Van links naar rechts: 
Anne Hegeman, Riek 
Willems, Janna Schol-
ten, Nolda Badart, 
Anna den Ouden, Anne 
Alferink, Mien Woest-
huis, Dina Woesthuis, 
onbekend, Riek v. d. 
Berg, Marie Harmelink 
en Jansje Jannink. 
Meisjes op de K.S.W. 
praalwagen: M. Offen-
berg, A. Wennemers en 
D. Kok. Op de achter-
grond de achterkant van 
de pastorie van de Vrije 
Evangelische Gemeente 
in Nijverdal.

5 De schrijffout staat echt zo 
in de krant!
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In het vroege voorjaar be-
gint de organisatie van de 
feesten. Men denkt aan 
herauten te paard, kerk-
diensten, winkelweek met 
versierde etalages, dorps-
versiering, kransleggingen, 
muziek en zang, sport, lam-
pionoptocht, vuurwerk. De 
organisatie  weet de hand 
te leggen op “oud-Almelo” 
waarin de huizen en het 
leven daarin in vroeger tijd 
wordt uitgebeeld. Maar 
vooral ook winkeltjes waar 

van alles te koop zal zijn. Ook komt er een consumptietent. Met het etiket “oud-Nijverdal” 
kan dit decor een tweede leven krijgen op het Marktplein in Nijverdal, dat ’s avonds feeste-
lijk is verlicht.

Het feest wordt in augustus van dat jaar groots gevierd en is met name voor de kinderen in 
die tijd een gebeurtenis die ze hun hele leven niet meer zullen vergeten. Pratend hierover 
staat oud SVVN- speler Henk Tijhuis in 2012 op uit zijn stoel en zingt zonder haperen het 
complete feestlied dat de basisschooljeugd in 1936 heeft ingestudeerd. 

Dat lied is onderdeel van de aubade die 1200 schoolkinderen brengen op het marktplein. 
Voorafgaand daaraan is er klokgelui en aankondigingen van herauten te paard. De ope-
ningstoespraak gebeurt -met heel veel gevoel voor theater- door burgemeester Van den 
Steen van Ommeren, die vanaf zijn ziekbed (hij zal een paar maanden later overlijden, 
JPvV) via een microfoon met een hele lange draad de menigte toespreekt.

Het gaat zoals bedacht door het feestcomité. De kerkklokken luiden. Vanaf de torens trom-
petteren leden van de KSW en Advendo. De fabriek ligt stil. Kinderen gaan naar de scholen 
voor feest. Het feestterrein is vol met volwassenen. De Commissaris der Koningin is er en 
de directie van de fabriek. “Het geheele dorp is in feestgewaad gestoken. De versiering is 
wonderwel geslaagd. ’t Was een bonte mengeling van kleuren, waarbij nog de vele vlag-
gen en niet te vergeten prachtige eere-bogen”, staat in het Twentsch Volksblad.

De tentoonstelling Nijvoth (Nijverdal voorheen en thans) trekt heel veel mensen. Onder 
aanvoering van meester A. Ponsteen (schrijver ook van het boek Van Noetsele tot Nijver-
dal) is er van alles te zien over de Twentse en Nijverdalse geschiedenis. Munten, zegels, 

BADHUIS
Er is een initiatief ontstaan om 
in de gemeente een badhuis te 
gaan bouwen. Op vrijdag 22 
maart 1935 is er een bijeen-
komst in café Halfweg (Olthof) 
waar het bestuur van het bad-
huis de plannen zal toelichten. 
De bouw lijkt er aan te komen, 
maar gaat uiteindelijk niet door.

VAN DER TAS
Veldwachter Van der Tas 
viert het feit dat hij 25 jaar bij 
de politie werkt. Hij begint in 
Arnhem, gevolgd door Zwol-
le, Glanerbrug, ’s Heeren-
berg, Lichtmis, Ommen en 
Almelo. In 1912 begint hij als 
veldwachter in Hellendoorn, 
standplaats Nijverdal.

wapens, gereedschappen, foto’s, tekeningen en schilderijen. Conclusie in het Twentsch 
Volksblad: “Onze voorzaten leefden gemoedelijk en … ongetwijfeld gelukkiger dan wij!!”

Stervende burgemeester ziet optocht vanaf ziekbed
“Een der mooiste momenten van het feest zoals wij dat tot 
nu toe hebben gevierd”, zo staat in het Twentsch Volksblad, 
“is de hulde die men brengt aan de burgemeester.”  Op de 
vierde dag van het eeuwfeest is er een sportdemonstratie 
van alle gymverenigingen. Die trekken daarna in optocht 
naar het huis van de burgemeester aan de De Joncheere-
laan. Daar is al een hele grote groep inwoners verzameld.

Vanaf zijn ziekbed ziet Van den Steen van Ommeren “zicht-
baar bewoogen” dat alle gymnasten hem een voor een de 
Olympische groet brengen. “Nadat allen waren voorbij 
getrokken, speelde de muziek het Wilhelmus, de vaandels 
en vlaggen neigden ter aarde. We kunnen ons indenken 
dat veel in hem is omgegaan, toen hij die groote schare daar zoo voor zijn woning zag 
voorbij trekken.”

Zoals gezegd: Van den Steen van Ommeren zal zijn ziekbed niet meer verlaten. Hij overlijdt 
op de overgang naar het nieuwe jaar. Zijn opvolger in april 1937 is Ed.C. Witschey.

Koperen jubileum katholiek onderwijs
De Antoniusschool viert in mei 1936 het 12,5 jarig bestaan. Op dat moment telt de school 
278 leerlingen; 144 jongens en 134 meisjes. Herinnerd wordt aan het feit dat bij de stich-
ting de school slechts drie leerkrachten had. Drie vacatures blijven onvervuld door gebrek 
aan mensen. In de periode daarna zijn leerkracht: N. Buitinga, A. Oude Egberink, H.F.F. 
Dagolet, mej. A.H. Schmand, P.G. Vonk, A.A. Bramer en G.J. Schuurman.

Naast meester Tijhuis zijn de dames M.A. Ras en M.H. Tijhuis sinds de oprichting aan de 
school verbonden. Naast hen staan in 1936: H.R.A. Kleijssen, B.J. Veldhuis en A.J. Kui-
pers. Behalve het hoofd en de twee dames, die ook het koperen jubileum voeren, huldigt 
de school ook Herman Verschoor en Herman (Harm) van Rhee sr. omdat ze al die jaren 
samen met het schoolhoofd de Sint Nicolaas- en Oranjefeesten organiseren. 

Het jubileum wordt gevierd met een plechtige mis in de kerk en daarna feest op school. “De 
leien, schriften en boeken kwamen niet voor de dag, doch wel werden de kinderen getrak-
teerd en is in feestelijke stemming de dag verder doorgebracht.” 

EENDENEIEREN
In de winter van 1937 gaan in Nijver-
dal drie mensen dood aan een ziekte 
die lijkt op paratyfus. Oorzaak is het 
eten van eendeneieren die niet lang 
genoeg (langer dan 8 minuten) zijn 
gekookt.  “Enkele banketbakkers 
en anderen hebben slecht gekookte 
eende-eieren gebruikt voor taartjes, 
croquetten, mayonaise en slaatjes.”

BRAND
Op 1 december 1938 breekt brand uit bij 
Dalzicht. “Het vuur greep zoo snel om zich 
heen dat het de bewoners niet mogelijk was 
iets van den inventaris te redden. Het hele 
gebouw ging in vlammen op.” Bij die inven-
taris hoort ook de complete prijzenkast van 
De Zweef. De eigenaresse van Dalzicht, mej. 
Kobes, is ook degene die op zondag thee zet 
voor in de rust van de voetbalwedstrijd.

De brandweer in op-
tocht: G.H. Meier, 
Graads Wieggerink, 
Tone Poffers, Ruiter-
kamp, onbekend, G.J. 
Ekkel, J. Kamphuis, T. 
Westera, Bargboer, H. 
Spoelstra, G. Hosmar, 
G. Evers, D. van Rhee, 
Teunis Koopman.
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Kapelaan Kolkman
De katholieke parochie van Nijverdal krijgt een kapelaan. In augustus 1937 wijst het bis-
dom kapelaan A. Kolkman uit Groenlo aan tot hulp van de Nijverdalse pastoor. De nieuwe 
kapelaan neemt binnen het verenigingsleven taken van de pastoor over, waaronder die van 
geestelijk adviseur van De Zweef.
Kolkman vertrekt in september 1940. In zijn  plaats komt kapelaan H.W.A. Sterenborg. Tij-
dens de afscheidsbijeenkomst van Kolkman spreekt Gerard Willems namens De Zweef. Hij 
zegt “dat er wel eens strubbelingen waren, doch als beste vrienden van elkaar gescheiden”. 

Eerste steen zustershuis
Op een zondag in juli 1937 wordt de eerste steen gelegd voor het Zustershuis, dat vroeger 
tegenover Albert Heijn aan de Spoorstraat stond. De plechtigheid is op zondag. Het 
Twentsch Volksblad deelt nadrukkelijk mee dat het hier niet ging om een activiteit op zon-
dag, maar slechts om een kerkelijke zegening van de eerste steen die men later gaat leggen. 
Kletskoek, want het hele gezelschap staat op de bouwplaats en houdt een bezichtiging. 

Pastoor Leisink 25 jaar priester
In augustus 1939 is het zilveren priesterjubileum van pastoor Leisink. De katholieke pa-
rochie trekt alle registers open. Alles en iedereen moet opdraven om het feest luister bij 
te zetten: ook De Zweef doet daar hard aan mee. Ter gelegenheid van het jubileum is er 
een optocht, waaraan alle katholieke verenigingen meedoen. Vooraf gegaan door de KSW 
muziek komen acht vaandels van even zoveel verenigingen. De Zweef loopt als zesde. Op 
zondagavond is er lof, maar alleen voor gehuwden, bestuurders van r.-k. verenigingen en 
mensen die op maandag de late ploeg hebben. De rest moet maandagavond komen. 

KERSTGAVES
Met Kerstmis 1939 schenkt de 
KSW “kerstgaves”. Gehuwde 
arbeiders krijgen f 30,-. Anderen 
f 20,-, f 12,50, f 8,- en f 4,- afhan-
kelijk van het loon. Om hun bazen 
te bedanken, plaatsen de arbeiders 
een advertentie in het Twentsch 
Volksblad. 

RIOOL
De r.-k. school vraagt in 1935 
om aansluiting op het riool. Tot 
die tijd doet de school het nog 
met tonnen. De gemeenteraad 
willigt het verzoek in op voor-
waarde dat ook de provincie en 
de regering akkoord zijn. Dat 
gebeurt en zo wordt de school 
aangesloten op het riool.

Het eerste jubileum van De Zweef op 15 
juni 1930 valt precies op een zondag. Tien 
jaar katholiek voetbal in Nijverdal begint 
uiteraard met een kerkdienst. Zeer veel le-
den, donateurs  en andere belangstellenden 
bezoeken de “H. Mis en naderden de H. 
Tafel”, zo meldt het Twentsch Volksblad op 
21 juni 1930. Na de mis is er een gemeen-
schappelijk ontbijt in het R.-K. Vereeni-
gingsgebouw, waarbij ook de besturen van 
de vak- en standsorganisaties aanwezig 
waren. 

Na het ontbijt gaan bestuur, de leden en 
genodigden op de foto. Dat lijkt niks, maar 
in die tijd is dat een belangrijk gebeuren. Er 

zijn maar weinig mensen die foto’s maken. 
Laat staan dat men een fototoestel in huis 
heeft. Wie het zich kan veroorloven, laat bij 
bijzondere gelegenheden een fotograaf ko-
men. Dat doet De Zweef dus ook en ieder-
een trekt z’n zondagse gezicht. 

Na deze gebeurtenis gaat het hele gezel-
schap weer terug naar de kerk om daar de 
Hoogmis bij te wonen. Het is de bedoeling 
om ter gelegenheid van het jubileum te 
voetballen tegen een Duitse club (zo luidt 
-onder voorbehoud- de aankondiging op 10 
mei). Of die Duitse club nog is gevonden, 
meldt de historie niet. 

De Zweef 10 jaar (1930)Foto gemaakt voor het 
vooroorlogse Vereeni-
gingsgebouw aan de 
Grotestraat. Waarschijn-
lijk ter gelegenheid van 
de Eerste Heilige Com-
munie.
Eerste rij vlnr: André 
Zinsmeijer, onbekend, 
onbekend, onbekend, 
onbekend, onbekend, S. 
Mulder, Antoon Poppe. 
Tweede  rij vlnr: Hein 
Woesthuis, Leo Geurtse, 
onbekend, Harry van 
Rhee, Herman Lubbers, 
Johannes Scholten. 
Derde rij vlnr: Anny ter 
Halle, onbekend, onbe-
kend, Theo Krukkert, 
onbekend, Uitzetter, 
onbekend Willem Finke, 
Jan Wiegerink. 
Vierde rij vlnr: onbe-
kend, onbekend, onbe-
kend, onbekend, Tonny 
Hegeman, Jo Nijenhuis, 
onbekend, onbekend, 
Betty van Rhee. 
Bovenste rij vlnr: 1e 
Pastoor Leisink, Truus 
Broens, onbekend, 
onbekend, Vagevuur, on-
bekend, Truus Nahuis, 
Dora van de Berg, Jootje 
Lucassen. Helemaal 
rechts juffrouw Tijhuis 
met naast haar kapelaan 
Kolkman.

Onderste rij vlnr J. ter Halle, B. Veldhuis, A. Middelkamp, H.J. Verschoor, H. Middelkamp, pastoor Van der Borgh, 
H. Nijenhuis, Jans Woertman, J. Lucassen, H. van Rhee, J. Veldhuis en H. Verschoor.
2e rij vlnr H. Hobert, J. Middelkamp, A. Middelkamp, N. Maartens, H. Schwarte, Gerrit Otte, N. Engbers, M. Klink, Bertus 
Poppe (tijdens een Duitse razzia doodgschoten), A. ten Hove, Johan Jannink, Anton Jannink, H. Poppe, Anton Heimeriks, 
J. Hegeman, B. Lucassen, J. Klink.
3e rij vlnr H. Harmeling, G. Geurtse, D. Verduin, Harm Verschoor, J. Alferink, J. Woesthuis, W. Woesthuis, H. Souverijn, 
Hegeman, B. Veldhuis, J. Engbers, M. Alferink, W. Wittendorp, A. Huis in ’t Veld, Th. Verschoor, B. Alferink, R. Engbers, 
H. Albers, G. Souverijn, H. Woertman.
4e rij vlnr J. Arents, onbekend, J. Hegeman, J. Woesthuis, Th. Scholten, G. Veldhuis, Willem Krukkert, Bernhard Brinker, 
H. Nijenhuis, H. Verschoor, G. Otte, B. Evers, B. Wijermars, J. Claassen, H. Middelkamp, J. Westerik, Th. Verschoor.
5e rij vlnr L. Veldhuis, H. van Rhee, H. Koedijk, H. Alferink, A. Claassen, N. Maartens, M. Maartens, H. Kuipers, 
D. Alferink, Engbers, Herman Klink, G. Kaizer, A. Bootsveld, D. Alferink, M. Verduin en B. Alferink.
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Wat wel vast staat is 
dat de wedstrijd niet 
doorgaat vanwege de 
warmte. Nou is het op 
die bewuste zondag he-
lemaal niet zo heet: zo’n 
25 graden. Het besluit 
niet te spelen is echter 
al eerder genomen. De 
hele week voorafgaand 

aan het jubileum is het in Nijverdal name-
lijk tegen de 30 graden. Juni 1930 blijkt 
later een recordjaar met 28 warme dagen.

Op zondagavond houdt De Zweef een feest-
vergadering voor leden met hun vrouwen 
en meisjes, donateurs en genodigden. Aan-
vang 18.30 uur; zaal open vanaf 18.00 uur. 
Er zijn op dat moment 100 leden en 100 
donateurs. Voorzitter H.J. (Dieks) Middel-
kamp (1895 – 1980) is trots op zijn club en 
hoopt dat iedereen een leuke avond heeft. 
Dat zal gaan lukken, want er staat toneel, 
muziek en een voordracht op het program-
ma.

Voordat het zover is, geeft secretaris H. Nij-
enhuis een kort overzicht van de tienjarige 
historie van de club. De belangrijkste gege-
vens uit zijn overzicht:
• “De Zweef werd onder de naam Victo-

ria opgericht op 15 juni 1920 te Noet-
sele.

• Gevoetbald werd op het terrein bij 
Teesselink Mans boven in den Berg.

• De eerste vergadering werd gehou-
den ten huize van het lid H. Scholten 
waar werd besloten toe te treden tot de 
T.V.B.

• Spelen onder de T.V.B. betekende dat 
moest worden omgezien naar een an-
der veld.

• Door bemiddeling van den toenmali-
gen burgemeester Van Limburg Stirum 
werd het terrein aan den Hellendoorn-
schen weg in gebruik genomen.

• Het eerste jaar in de T.V.B. kon men 
het niet verder brengen dan de onder-
ste plaats. 

• In het tweede jaar ging het beter, ook 
al omdat andere spelers toetraden.

arbeiders), de heer H.J. Broekhuis, leider 
van de gymnastiekoefeningen. Daarna 
wordt gemeld van wie bloemen en geschen-
ken zijn binnengekomen: St. Joseph (katho-
lieke werkliedenvereniging), St. Lambertus 
(katholieke arbeidersbond), St. Elisabeth 
(r.-k. vrouwenvereniging), VV Nijverdal, VV 
DES, PH uit Almelo en de heer S.J. Breed.

Dan is het tijd voor de sprekers: A. Veld-
huis namens St. Joseph, de heer Fransen 
namens het Kringbestuur, G. Molenaar na-
mens VV Nijverdal, meester Tijhuis, hoofd 
van de katholieke school en Jans Woertman 
“als een van de oprichters van De Zweef. 
Later op de avond spreekt de Eerwaar-
de Adviseur, pastoor V.d. Borgh nog een 
woord.”

Plezier
Hierna is het tijd voor plezier. Toneelver-
eniging Nut en Genoegen (opgericht in 
1900) treedt belangeloos op. Men speelt 
het blijspel Jonas de Recruut geschreven 
door Klontaarde (Drieborg 1911). Volgens 
de krant wordt het stuk “verdienstelijk 
gespeeld en worden de lachspieren nog al 
eens in beweging gebracht”.

• Niet vergeten mag worden het werk 
verricht voor de vereeniging door de 
heer J. Krukkert.

• In 1924-1925 werd met twee elftallen 
meegedaan aan de competitie.

• In juni 1926 werd besloten over te gaan 
naar de R.K.U.V.B. (Rooms-Katholieke 
Utrechtse Voetbal Bond).

• De Zweef werd ingedeeld in de eerste 
klasse van deze bond. Na het kampi-
oenschap in het eerste jaar promoveer-
de het team naar de R.K.F. (Rooms 
Katholieke Federatie) tweede klasse.

• In 1927-1928 werd De Zweef kampioen 
in de tweede klasse R.K.F. en promo-
veerde naar de eerste klasse.”

Dit zijn de droge feiten, die zelfs deels niet 
kloppen. Uit het verdere overzicht van de 
secretaris komt naar voren dat De Zweef 
moeilijke jaren heeft gehad. “Ook al door-
dat niet alle R.K. jongens waren aange-
sloten, of van neutrale vereenigingen lid 
waren”, meldt het Twentsch Volksblad. 
Om te vervolgen: “De weinige steun, die 
vroeger uitging van Katholiek Nijverdal, 
is veranderd. De Zweef heeft thans de vol-
le medewerking, wat is te zien aan haar 
nieuwe sportterrein op den Berg, gedeelte-
lijk omgeven met een mooie schutting, die 
een geschenk is van geheel R.K. Nijverdal, 
waarvoor de vereeniging dan ook zeer 
dankbaar is.”  Lees ook het hoofdstuk over 
sport en kerk. Dat maakt duidelijk hoe de 
zaken in die tijd liggen.

Voorafgaand aan het jubileum vermeldt het 
Twentsch Volksblad de eerste bestuursle-
den van De Zweef: J.A. (Jans) Woertman, 
J. (Johan) Krukkert, H. (Dieks) Scholten, 
J.(Johan) Lucassen en H. (Bats) ten Hove.

Het officiële gedeelte van het 10-jarig 
jubileum
Het officiële gedeelte van de feestelijke le-
denvergadering bestaat uit het voorlezen 
van gelukwensen die zijn binnengekomen. 
Onder meer van de voetbalbond, burge-
meester Van den Steen van Ommeren (die 
verhinderd is te komen), de Jonge Werk-
man (katholieke organisatie voor jeugdige 

Iets serieuzer is het optreden van de heren 
Oonk en Kamp uit Wierden. Die verzorgen 
muziek op piano en fluit. Voordat voorzitter 
Middelkamp de bijeenkomst sluit, is er nog 
een optreden van de heer A. Kuipers, leider 
van Nut en Genoegen die met “medewer-
king van een der Toneeljongens een paar 
voordrachten te genieten gaf, welke zeer in 
de smaak vielen”. 

Vermeld moet nog worden dat ter gelegen-
heid van dit jubileum het eerste elftal aan-
treedt tegen GFC uit Goor. De Zweef wint 
met maar liefst 12-0. 

Overal in de r.-k. ge-
meenschap kom je 
dezelfde namen tegen. 
Ook bij Nut en Genoegen 
(toen nog met uitslui-
tend mannen) zoals hier 
op de foto met mensen, 
die luisteren naar de 
naam (Dirk) Verschoor, 
(Jans) Woertman, (Her-
man) Middelkamp, (Jo-
han) van Rhee, Broens.

De Zweef 15 jaar (1935)

Hoewel geen echt jubileum viert De Zweef 
ook het 15-jarig bestaan. De club telt op dat 
moment 265 leden: 75 voetballers en 190 
leden van de afdelingen wandelen en gym. 
Erg afwijkend van de viering in 1930 is het 
feest vijf jaar later niet. Het bestuur van de 
afdeling voetbal bestaat op dat moment uit: 

Dieks Middelkamp (voorzitter), Jans 
Woertman, H. Verschoor, Harm van 
Rhee jr. en Gerard Willems. 

Het jubileumfeest is op zondag. Op-
nieuw gaat iedereen eerst naar de kerk 
en is er ’s avonds feest in het Vereeni-
gingsgebouw, dat voor de gelegenheid 
“aardig versierd is en er heerste een 
gezellige stemming”, schrijft Tubantia. 
Dieks Middelkamp is nog steeds voorzit-
ter (hij is dat zes jaar). Trots maakt hij er 
melding van dat in Nijverdal geen enkele 
katholieke jongen meer bij een neutrale 
vereniging speelt.

Een speciaal woord richt Middelkamp 
aan Rieks Engbers6, die vanaf de op- 

6 Vanaf zijn 16e jaar (en dat 
is in de tijd dat de club nog 
Victoria heet) staat Rieks 
Engbers op teamfoto’s van 
het eerste elftal. Zoon Joop 
vertelt: “Mijn vader had 
een keihard schot. Verteld 
wordt dat hij per ongeluk een 
keeper eens zo hard raakte, 
dat die bewusteloos in de 
goal lag.” Zelf heeft Joop zijn 
vader nooit zien spelen. “Hij 
is gestopt met voetballen 
toen hij ging trouwen. Dat 
was normaal in die tijd. Tot 
zijn huwelijk deed hij alles 
wat verboden was, maar 
daarna werd hij een trouwe 
huisvader. Behalve De Zweef 
had pa toen verder geen 
hobby’s.” 
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richting nog steeds speelt. Als aandenken 
krijgt hij een zilveren speld op de borst 
geprikt. Een woord van dank is er ook voor 
Antoon Jannink en Jans Woertman (ook 
nog lid vanaf de oprichting). Het Twentsch 
Volksblad schrijft: “Dezen, alsook de voor-
zitter, de heer H.J. Middelkamp, hebben 
zeer veel gedaan voor De Zweef. Bovendien 
moet gememoreerd worden het zeer vele 
werk in de eerste moeilijke dagen gedaan 
door wijlen den heer Joh. Krukkert, die in 
de eerste jaren het secretariaat waarnam 
en pionierswerk tot stand heeft gebracht, 
waarvan nu nog de vruchten worden ge-
plukt.” 

Daarna spreekt pastoor J.B. Leisink. Die is 
net zo blij als Middelkamp dat alle jongens 
voetballen bij een katholieke club. Ook hij 
maakt melding van grote moeilijkheden die 
zijn overwonnen. Het Twentsch Volksblad 
schrijft: “Alles moest van de grond af wor-
den opgebouwd en er waren niet alleen 
financiële moeilijkheden, maar ook ande-

Vervolgens spreekt de pastoor een stichte-
lijk woord, waarin hij net als in zijn preek 
’s morgens, zegt dat gesport moet worden 
ter meerdere eer en glorie van God. Sport 
gaat naar zijn mening een te grote afmeting 
aannemen. De Zweef krijgt de boodschap 
daarvoor te waken: “Onze R.K. sportbewe-
ging moet ervoor zorgen dat de juiste maat 
wordt gehouden. We moeten de sport niet 
maken tot een middel om zalig te worden. 
We moeten de sport niet hooger aanslaan 
dan ze verdient want wat het zwaarst is, 
moet het zwaarst wegen.” Een klein inge-
pakt dreigement kan er ook nog af: “Als ge 
de sport zoo beoefent, is het goed en dan 
kunnen we U steunen, financieel en mo-
reel.” 

Tot slot volgt een flink aantal sprekers: 
B.W. Koopman namens de R.K. Midden-
standsvereeniging, G. Wennemers namens 
St. Lambertus en het Wit-Gele Kruis, G. 
Schwarte namens Nut en Genoegen, H. 
Scholten namens het kerkkoor en H. Ver-
schoor namens St. Joseph.

Lied gemaakt bij het vijftien jarig be-
staan van De Zweef
Tijdens de feestavond zingen de aanwe-
zigen een zelfgemaakt lied. Wie het heeft 
geschreven, is onduidelijk. Het komt uit het 
familie-archief van Anton Huis in ’t Veld. 
De melodie is niet bewaard, maar het lijkt 
op die van “Mijn zusje kreeg van Sinter-
klaas….”. Leuk detail is dat de schrijver er 
eerst van uit gaat dat De Zweef kampioen 
zal zijn. Dat gaat echter niet door en ie-
mand heeft het lied aangepast.. 

“De Roomsche voetbalclub De Zweef
Viert hedenavond feest (bis)
En daarom zingen wij hier thans
Met opgewekten geest (bis)
Tra-la-la enz.

Reeds 15 jaar heeft zij bestaan
Dat is een heele tijd (bis)
Naast al het goeds dat zij ons gaf
Werd zij ook vaak benijd (bis)

re. Moeilijkheden kunnen somwijlen wel 
eens een geestesgesteldheid voort brengen 
die doet zeggen: we leggen het bijltje er-
bij neer. Het bestuur heeft dat echter niet 
gedaan; men heeft de vele moeilijkheden, 
waarvan anderen soms geen benul hebben, 
overwonnen, omdat men trots alles, door-
zette.”

Het Kampioenschap werd haar deel (door-
gestreept7 en vervangen door: derde lus-
trum werd behaald)
Pak daarom moedig aan (bis)
De club die is het dubbel waard
Blijf niet van verre staan (bis)
Dus Zweefsche jongens eensgezind
Het volgend tijdperk in (bis)
De Roomsche daad en sport omhoog
Steeds zij het naar uw zin (bis)

Speel steeds zooals gij hebt gedaan
Uw fair en nobel spel (bis)
Uw goeden naam blijft dan bestaan
Bedenk dit allen wel (bis)

En mocht er iets te wensen zijn
Wat overal gebeurt (bis)
Kom met uw klachten bij ’t bestuur
En verder niet getreurd (bis) 7 De doorstrepingen zijn 

niet van de schrijver van het 
lied, want in een hele ander 
handschrift. Zie knipsel 
hierboven.

De Zweef 1 en 2 bij het 15 jarig jubileum
Staand vlnr: kapelaan Smit, Gerrit Machielsen, Bernard Machielsen, H. Evers, Gerrit Otte, Dieks Scholten, Bertus Mulder, 
Dirk Verschoor, Rieks Engbers, Henny Kok, Bertus Evers, Jans Woertman, Gait Souverijn, Wilhelm Schwarte, Johan Jan-
nink, Henk Poppe, Anton Jannink, H. Woertman, Bernhard Lucassen, G. Engbers, Willem Jannink (scheidsrechter).
Onder vlnr: Herman Krukkert, Johan Kaizer, Johan Haas, Toone Poppe.
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Wij geven U de goeden raad
Gij leden snapt dit goed (bis)
Hou steeds aan uw beginsels vast
Al kost het U soms moed (bis)

Tot slot zingt allen dapper mee
Op ’t feest van Uw bestaan (bis)
De Kampioen leve lang (doorgestreept en 
vervangen door) Het vierde lustrum tege-
moet
De Zweef zal niet vergaan (bis) (doorge-
streept en nu:) Dat doet ons allen goed.”

De Zweef wint eigen jubileumtoer-
nooi
Ter gelegenheid van het jubileum is er ook 
een minitoernooi met vier verenigingen: 

DES, Volharding, 
Sparta-Rijssen en 
De Zweef. Voor-
rondes op zaterdag 
6 juli en de finales 
een week later. In 
tegenstelling tot 
1930, toen we-
gens de hitte niet 
gespeeld is, is het 
tijdens de finales 
weliswaar ook 
warm, maar gaat 
alles door. Sparta 
Rijssen verliest 
van DES (1-0) en 

Volharding verliest van De Zweef (4-0). Om 
de derde en vierde plaats wordt onder zeer 
warme omstandigheden gespeeld en wint 
Sparta met 0-2 van Volharding.

Daarna speelt De Zweef tegen DES. “On-
middellijk zijn de gasten in den aanval en 
moet de achterhoede van De Zweef alle zei-
len bijzetten om doelpunten te voorkomen. 
Na een kwartier weet Dorgelo met een 
onhoudbaar schot DES de leiding te geven. 
Enkele minuten voor rust komt Verschoor 
alleen voor den keeper te staan, die het 
schot wel stopt, maar onvoldoende en via 
zijn handen verdwijnt het leer in het net. 

Na de hervatting zijn de bordjes verhangen 
want geregeld zijn het nu de Zwevers voor 

In 1931 betrekt De Zweef het nieuwe sport-
veld boven op de berg. In het jaarverslag 
1931- 1932 schrijft secretaris Jans Woert-
man daarover:

“Geachte vergadering, het zij mij vergund 
in het kort een beknopt overzicht te geven 
voor hetgeen er in het afgelopen jaar door 
onzen RKSV alzo is verricht. Op 27 Juli 
1931 hielden we onze jaarvergadering in 
het R.K. Vereenigingsgebouw, onder lei-
ding van onze voorzitter Middelkamp. Op 
de vergadering was aanwezig onze Eerw. 
Adviseur die nog een enkel woord richtte 
tot de jongens. Hij spoorde hen vooral aan 
goede degelijke Roomsche sportjongens te 
zijn.

8 Augustus 1931 was voor onze Vereeni-
ging een gedenkwaardige dag, immers 
toen werd ons fraaie nieuwe sportterrein 
in gebruik genomen. Al dreigde toen ook 
regen, die dien dag bij stromen neerviel, 

het DES-doel te vinden  en Harmeling weet 
dan ook spoedig uit een schermutseling 
De Zweef de leiding te bezorgen, 2-1. Even 
later weet Verschoor even aan zijn bewa-
ker te ontsnappen en met een hard schot 
brengt hij den stand op 3-1. Hierin komt 
geen verandering meer.” 

de officiële opening te mislukken, gelukkig 
werd het tegen den avond droog, zoodat 
tenslotte onze bange voorgevoelens niet 
bewaarheid werden. In een fraaie optocht 
werd vooraf gegaan door het muziekkorps 
der KSW naar het terrein gemarcheerd 
hetgeen een goede indruk gaf. Op het ter-
rein aangekomen verrichtte onze Eerw. 
Adviseur de plechtigheid, waarbij hij een 
keurige rede hield.

Alles met alles was het een mooie avond, 
die keurig netjes verliep en die dan ook 
nog lang in de herinnering zal voortleven, 
want het was de kroon op het werk, na 
lang zwoegen en werken.”

Het Twentsch Volksblad 
maakt uitvoerig melding 
van de opening
Alles wat katholiek is en een 
uniform draagt is aanwezig bij 
het Vereenigingsgebouw voor 

Opening van het nieuwe terrein op de berg 1931 
en tribune in 1935



100 101

de optocht. Aan de kop van de stoet komt 
de KSW8 en daarna gaat het gezelschap 
met vlaggen en banieren de berg op. Een 
indrukwekkend en feestelijk vertoon. Boven 
op de berg is het een drukte van belang. Als 
iedereen er is, neemt de pastoor het woord. 
Hij praat over een prachtig veld en schone 
dennenlucht die men inademt. Hij wijst 
op de kerktoren en de fabriekspijpen en de 
huizen, die je zo mooi ziet liggen. “Zorgt 
ervoor dat de sport nooit één van deze drie 
uit je hart rukt.” 

Natuurlijk moet hij ook kwijt dat sport 
maar “aards” is en er een God is die veel 
belangrijker is dan sport. “Ziel boven li-
chaam. Boven succes het koningschap van 
Christus.” Dan is het tijd om het lint door 
te knippen. Voorzitter Middelkamp spreekt 
nog enkele woorden en dan gaat de KSW 
het veld op voor een rondje muziek. Daarna 
is het tijd voor de afdeling gymnastiek en 
voeren de meisjes van het patronaat enkele 
reidansen9 op.

dat DES een zilveren lauwerkrans heeft toe-
gezegd. Zeker om deze ploeg aan die belofte 
te herinneren.

Jans Woertman schrijft in zijn jaarverslag 
een stuk korter dan het Twentsch Volks-
blad: “Als openingswedstrijd werd ge-
speeld De Zweef 1 – G.F.C. 1 uit Goor, wel-
ke wedstrijd met niet minder dan 9-0 door 
de onzen werd gewonnen. Onze Gijmnas-
tiekafd. gaf onder leiding van Broekhuis 
verschillende vrije oefeningen ten beste, 
terwijl door de meisjes van het Mariapa-
tronaat reidansen werden uitgevoerd.” Zo 
eindigt het verslag van de secretaris. 

De Zweef krijgt kleedkamers en 
bouwt een tribune
Het in 1931 betrokken veld op de berg is in 
het begin kaal. In die zin, dat er geen kleed-
kamers zijn of andere voorzieningen. De 
enige voorziening is een schutting die langs 
het veld is geplaatst. Verder is er niets bij 
het veld. De spelers komen in voelbalkleren 
van huis om te spelen of kunnen zich bij 
Dalzicht/café Koedijk verkleden. Na een 
paar jaar mag dat niet meer10. Bij het be-
stuur van De Zweef ontstaat dan het plan 
om kleedkamers te bouwen en al pratende 
zal het idee zijn ontstaan daar bovenop een 
tribune te bouwen. Prachtig toch: voldoen 
aan de regels van de bond en de eerste club 
in Nijverdal met een echte tribune!

Secretaris Jans Woertman klimt in de pen 
en schrijft op 6 september 1934 een brief 
aan burgemeester en wethouders. Daarin 
vraagt hij namens De Zweef om een bouw-
vergunning voor twee kleedkamers. “De 
kleedkamers zullen worden gebouwd van 
1 soort hout en een cementen ondergrond. 
Het zal keurig worden afgewerkt en ge-
schilderd, kleur als de schutting.”

Bij de aanvraag stopt Woertman een zelf-
gemaakte tekening. Daarop hotel Dalzicht 
met aan de overkant van de autoweg het 
terrein van De Zweef. Wie vanaf de Gro-
testraat komt, gaat links de autoweg op en 
ziet direct links de ingang naar het terrein. 
Evenwijdig aan de Grotestraat staat de 

De spelers staan intussen klaar voor hun 
wedstrijd tegen GFC. Pastoor Van der 
Borgh mag de aftrap doen en dan is het 
tijd voor sport. Goor heeft vier invallers en 
bij De Zweef speelt trainer Harmsen (ook 
trainer van DES) vrolijk mee. Hij is het die 
met een mooie bal Engbers bereikt die 1-0 
binnen schiet. Een kwartier later gebeurt 
precies het zelfde en staat De Zweef voor 
met 2-0. GFC kan er, volgens het Twentsch 
Volksblad, niet veel van. “In niets is een 
derde klasser KNVB te herkennen.”  
Engbers maakt ook de 3-0 en dan is het 
helemaal uit en over met GFC. Via opnieuw 
Engbers en Middelkamp is het bij rust 5-0. 
De 6-0 en 7-0 komen voor rekening van 
Poppe en de laatste twee goals weer door 
Engbers en Middelkamp, zodat het uitein-
delijk 9-0 wordt. 

Na afloop trekt het hele spul weer in op-
tocht naar het Vereenigingsgebouw voor 
een gezellig samenzijn. Op verzoek van De 
Zweef meldt het Twentsch Volksblad nog 

schutting die 
voorkomt dat 
zwartkijkers 
van de voet-
bal genieten. 

De kleed-
kamers met 
daar bovenop 
de tribune 
komen naast 
de ingang en 
evenwijdig 
aan Autoweg. 
Ook al, omdat 
daar de wa-
terleiding ligt 
en men daarop kan aansluiten. De Zweef-
voorzitter hoopt dat het college de vergun-
ning zal verlenen, zoals die is aangevraagd. 
“Zoo als het op het oogenblik is, kan het 
niet langer. 
De jongens 
moeten 
zich buiten 
uitkleeden, 
langs een 
openbare 
weg. Me-
dewerking 
van Hotel 
Dalzicht 
hebben we 
niet meer.” 

Woertman schrijft dat de vereniging geld 
leent om de kleedkamers te bouwen; de 
totale bouwsom raamt de club op ongeveer 
400 gulden. Door daar bovenop een tribune 
te bouwen en kaartjes te verkopen aan de 
mensen die daar willen zitten, hoopt men 
de aflossing te kunnen betalen. 

Tot slot vraagt de voorzitter aan de gemeen-
te om een snelle afdoening, “want op 16 
september begint de competitie al.” 

Zo snel gaat het niet in gemeenteland. Hoe-
wel: op 26 september heeft de gemeente de 
bouwvergunning klaar. Dan meldt voorzit-
ter Woertman zich bij gemeente-architect 

8 De KSW meldt in het 
jaaroverzicht: “Op den 8 
September 1931 verleende 
het muziek der KSW haar 
medewerken met het open 
van ene voetbal velt RK voet-
bal Zweef.” 

9 Een reidans is een 
rondedans waarbij de deelne-
mers elkaar al dan niet bij de 
hand hebben. Een rei is van 
oorsprong een koor in een 
toneelstuk. De rei geeft aan 
het einde van een akte uitleg 
of commentaar op wat er te 
zien is (bron: Wikipedia).

10 Nergens in de geschie-
denis van De Zweef staat 
waarom. Duidelijkheid komt 
na speurwerk in het archief 
van de NKF (Nederlandse 
Katholieke Sportfeder-
atie), dat te vinden is in de 
universiteitsbibliotheek in 
Nijmegen. In een van de daar 
bewaarde uitgaven van de 
Sport Illustratie (officieel or-
gaan van de katholieke bond) 
in 1934 staat een artikel 
waarin de terreincommissie 
er nogmaals de aandacht op 
vestigt dat kleedkamers van 
de eersteklassers zich op het 
terrein moeten bevinden. De 
kleedkamer mag niet bereik-
baar zijn via een café.

Gymuitvoering.

De Zweef en GFC met 
onderstaande Zwevers. 
Staand vlnr: 2e Anton 
Middelkamp, 4e Henk 
Poppe, 6e Johan Jan-
nink, 8e Rieks Engbers, 
10e J. Middelkamp, 12e 
Dirk Alferink, 14e Henk 
Hobert en 18e Willem 
Woesthuis.
Geknield vlnr: 2e Harm 
Verschoor, 4e Anton 
Hegeman, F. Harmsen 
7e Dieks Middelkamp 
(grensrechter).
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Boontje. De Zweef wil het gebouw 1 meter 
minder diep maken en twee meter breder. 
Boontje heeft geen bezwaar, mits het ge-
bouw vijf meter van de autoweg blijft. De 
tekeningen worden aangepast en de ver-
gunning verleend. Het bouwen kan begin-
nen.

Na een aanbesteding in het 
Nijverdalse maakt de club op 
3 november 1934 in de krant 
bekend dat het werk gegund is 
aan de aannemers Jannink en 
Maatman. 

De twee kleedkamers hebben een opper-
vlakte van 5 bij 3,5 meter en “staan aan 
de West-zijde van het veld. Daarin is een 
waterleiding aangebracht. Tusschen deze 
twee groote kleedkamers bevindt zich een 
kleine voor den scheidsrechter. Alles is van 
hout opgetrokken,” weet Tubantia. 

Op de tribune kunnen 100 mensen zitten. 
Tubantia: “Ook deze tribune mag er zijn, 
ofschoon de ruimte wel iets bekrompen is 
en men bovenuit geen al te besten kijk op 
het veld heeft. Misschien wordt hierin t.z.t. 
nog eenige verbetering gebracht.” 

De entree voor de wedstrijd is 25 cent, 
kinderen 10 cent. Wie deze middag op de 
tribune wil zitten, moet 15 cent extra beta-
len. Zitplaatsen langs het veld zijn 10 cent. 
Kaartjes kan men kopen bij Jans Woert-
man, Antoon Jannink en Anton Schwarte.

HERINNERINGEN VAN DIVERSE 
MENSEN AAN HET VELD EN DE TRI-
BUNE OP DE BERG

Herinneringen van de oprichters en 
anderen (in 1985)
Heel veel supporters en leden hebben het 
veld boven op de berg gezien als ze meehel-
pen het geschikt te maken voor voetbal. Dat 
is zwaar werk, maar lukt prima, want het 
is voor die tijd een fraai terrein. Voordat er 
kleedkamers zijn, moeten de spelers zich 
omkleden in café Koedijk (nu Dalzicht), dat 
ook als clubhuis dienst doet. 

De leden leggen dus zelf het terrein aan, dat 
als hoofdterrein fungeert met kleedkamers. 
De tribune (gebouwd in 1935) is een be-
zienswaardigheid. Niemand heeft zo’n ding. 
Bijkomend voordeel ervan is dat verliefde 
paartjes er ’s avonds ook terecht kunnen. 
“Ie zat daor mooi droge”, vertelt Bokkie 
Middelkamp met een brede grijns op het 
gezicht (Bokkie is de bijnaam voor Antoon 

Opening van de tribune en kleedka-
mers 
Op zondag 19 mei 1935 opent De Zweef de 
tribune en kleedkamers boven op de berg. 
“De Zweef heeft zich in voortdurende groei 
en bloei mogen verheugen en thans is ook 
het speelveld op den berg dermate geou-
tilleerd, dat ook inzake de ontvangst der 
toeschouwers alles in orde is”, staat in het 
Twentsch Volksblad te lezen. 

Als iedereen op de tribune zit, opent voor-
zitter Dieks Middelkamp de plechtigheid. 
Nadat het woord is gevoerd door de heren 
Fransen van de Kring Twente en Neve, 
voorzitter van Santpoort is de plechtige in-
zegening door pastoor Leisink. Daarna stel-
len de junioren van De Zweef zich op in een 
erehaag. Daar door heen lopen de teams 
van De Zweef en Santpoort het veld op. 

De Zweef viert de opening namelijk met een 
wedstrijd tegen Santpoort, westelijk eerste-
klasser met twee spelers uit het Nederlands 
team van de IVCB. Deze ploeg is iets te 
sterk voor de Nijverdallers, die ten onder 
gaan. Ondanks goed keeperswerk van An-
toon Middelkamp en twee mooie goals van 
Harm Verschoor is de eindstand 4-5.

Middelkamp die hij krijgt omdat hij zo goed 
kan koppen).

Bokkie gaat verder: “Bij de bouw daar-
van was in elk geval aannemer Antoon 
Jannink betrokken. Voorheen vond de 
omkleding plaats bij Dalzicht. De aanleg 
van een derde11 veld leverde in het veld 
teveel problemen op en werd dan ook niet 
afgemaakt. De tribune is in de oorlogsja-
ren door de Duitsers voor een groot deel 
vernield.”12 Willem Jannink: “De Duitsers 
begonnen hier installaties te bouwen om 
de V1-raketten te lanceren. Ze hadden ma-
teriaal nodig en dat was dus heel dichtbij 
te vinden.”  Als het eerste elftal het twee-
de, nieuwe, terrein met tribune in gebruik 
neemt, gaan de lagere elftallen op het ande-
re veld spelen.

Het jaarverslag over de tribune en 
kleedkamers
Het jaarverslag 1934/1935 meldt: “Ver-
der had dit jaar een gebeurtenis plaats die 
zooals de woordvoerder van Santpoort op-
merkte, opgetekend diende te worden met 
gouden letteren in de analen van De Zweef, 
nl. de totstandkoming van de kleedkamers 
en tribune. Zooals u allen wel bekend is, 
werd vorig jaar besloten tot den bouw over 
te gaan, daar het dringend noodzakelijk was 

11 Verwarring kan ontstaan, 
omdat er soms van een, 
soms van twee velden wordt 
gesproken. De situatie is als 
volgt: Achter Dalzicht  ligt 
een terrein (van Koedijk), 
waar De Zweef aanvankelijk 
speelt. Dan legt men aan de 
andere kant van de Autoweg 
een nieuw veld aan. Het oude 
veld gebruikt de club nauwe-
lijks meer. Omdat ruimtete-
kort ontstaat, gaat men aan 
de slag een nieuw –tweede 
c.q. derde- veld aan te leg-
gen. Dat wordt gestaakt.

12 Joop Engbers, de latere 
voorzitter zegt: “Ik weet 
nog goed dat vader Rieks 
Engbers ons mee nam naar 
het veld op de berg. Hij liet 
ons de fundamenten zien van 
waar de tribune was geweest, 
die door de Duitsers was 
gesloopt. Die fundamenten 
hebben er nog best wel lang 
gelegen.” 

Schetsen als onderdeel 
van de bouwaanvraag.
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geworden dat de beschikking werd verkre-
gen over meerdere en degelijke kleedka-
mers, tenminste wanneer met de financiën 
kon worden klaar gekomen.

Doordat we van de R.K.W.V. (Roomkatho-
lieke werklieden vereniging) een bedrag op 
rente konden krijgen en meerdere personen 
een bijdrage gaven, kon met den bouw een 
aanvang worden gemaakt.” Veel staat er in 
het verslag niet te lezen, maar de secretaris 
maakt melding van het feit dat de bouw 
het bestuur nogal wat last en zorgen heeft 
bezorgd. “Wij meenden in ’t belang van de 
vereeniging te handelen, maar om allen 
het naar den zin te doen valt werkelijk niet 
mee”, schrijft Herman van Rhee in het jaar-
verslag 1934/1935.  

al gemeld, meespeelt in de wedstrijd ter 
gelegenheid van de opening van het terrein 
op de berg. “Trainer Harmsen zorgde altijd 
voor zware trainingen, het was zijn ge-
woonte om voor de training de leren bal in 
een regenton te leggen om deze zodoende 
zo zwaar mogelijk te maken.” Die zware 
trainingen van trainer Harmsen helpen 
niet echt, want in deze periode zijn voor De 
Zweef geen successen weggelegd.

Als terreinknecht en materiaalbeheerder 
fungeert in die tijd Harm Middelkamp. 
Zijn beloning bedraagt 2,50 gulden per jaar 
(zegt zijn zoon Bokkie). Voor dit bescheiden 
bedrag moet hij ook het hele terrein verzor-
gen, zoals de netten ophangen, krijtlijnen 
trekken, ballen repareren etc. In de loop 
van de crisisjaren heeft De Zweef geen geld 
meer om een terreinknecht te betalen. Dan 
moeten de spelers zelf de lijnen trekken. 

Tegenstanders van formaat zijn de VV 
Nijverdal en Enter. Over op handen zijnde 
ontmoetingen met die clubs praat men al 
weken van tevoren. Het aantal toeschou-
wers beloopt bij die wedstrijden zeker 200 
tot 300 man.

Voetballen rond 1935 in Vroomshoop of 
Westerhaar betekent: op de fiets; ook als 
het regent. “Maar ondanks alles heerste er 
toch altijd een goede stemming. Wanneer 
men van een uitwedstrijd terug kwam, 
stapte men bij een cafeetje van de fiets 
om een verfrissing te nemen. Het duurde 
dan niet lang of men zong uit volle borst. 
Verschillende spelers klommen dan op een 
stoel om de voordrachtskunst te beoefenen. 
Vooral Gerrit Machielsen, nog steeds lid 
van toneelvereniging Nut en Genoegen, 
was hierin bijzonder bedreven”, staat in de 
jubileumgids bij het 50-jarig bestaan. 

“Laten we trotsch zijn want dit is de eerste 
tribune ter plaatse, wat zeker iets zeggen 
wil. Mogen dan deze kleedkamers en tribu-
ne ertoe bijdragen tot groei en bloei onzer 
vereeniging en spoedig te klein blijken voor 
het aantal bezoekers op de wedstrijden.” 

De ledenvergadering op 13 augustus 1934 
besluit een poging te doen een tweede veld 
aan te leggen. In eerste instantie neemt het 
bestuur contact op met de heer Ter Horst in 
Rijssen om dat werk uit te voeren. De on-
derhandelingen lopen spaak en het bestuur 
besluit dat zelfwerkzaamheid de sleutel is 
tot een extra veld. “In het begin ging alles 
best, doch langzamerhand zakte dit wat 
af, waardoor tot nog toe het terrein niet 
gereed is. In de laatst gehouden ledenver-

gadering stelden zich weer 
enkele personen beschik-
baar.” In jaarverslagen 
daarna komt het bestuur 
niet meer op deze zaak 
terug. Het is veel te zwaar 
werk (Bokkie Middelkamp: 
“Het was een ruïne”).

In het begin zijn er ook 
geen trainers: “Je deed zelf 
maar wat.” In de dertiger 
jaren wordt voor vijf gulden 
per week de eerste trainer 
benoemd. Het is de heer 
Harmsen uit Enschede, 
een oud-voetballer van de 
Enschedese Boys, die zoals 

Bij uitwedstrijden op een grotere afstand 
maakt De Zweef gebruik van een vracht-
wagen van Van de Broeke. Later verplaatst 
het team zich in een bus van Toon Pek en 
nog later fietsenmaker Koedijk. De weg 
naar wedstrijden in de omgeving gaat zoals 
gezegd, op de 
fiets; het geheel 
neemt in ieder 
geval vaak een 
hele zondag in 
beslag. Vertrek 
veelal na de 
eerste mis en in 
de avond komt 
Nijverdal weer 
in beeld.

Herinneringen van Henk Tijhuis 
(SVVN – in 2010)
Nijverdaller Henk Tijhuis (1925-2012) 
speelt in die tijd bij de junioren van Vol-
harding (SVVN). Hij herinnert het zich nog 
goed: “We speelden toen tegen De Zweef. 
Dat was een belevenis. Zij hadden een 
tribune en ook nog eens met twee kleedka-
mers daar onder. We wisten niet wat we 
zagen. Wij hadden wel een kleedkamer, 
maar niet zo mooi en ook geen tribune. Bij 
ons stond buiten een pomp en kon je een 
beetje water halen om je te wassen. De 
meesten gingen na de wedstrijd zo naar 
huis en daar in de teil.”

Henk Tijhuis is later een van de beste spe-
lers van Volharding. Een plek in het Nij-
verdals elftal (1941) ligt in het verlengde 
daarvan. In dat team speelt hij in de volgen-
de opstelling. Doel: Woesthuis (De Zweef). 
Achter: Verschoor en Alferink (De Zweef). 
Midden: Woesthuis (De Zweef), Reijnen 
(Nijverdal) en Leeftink (Volharding). Voor: 
Broeks( De Zweef), Tijhuis (Volharding), 
Beldman (Nijverdal), Schuurman (Volhar-
ding) en Plomp (DES)

Herinneringen van Toone Middel-
kamp (in 2011)
Het veld op de berg kent Toone Middel-
kamp (1938-2014) goed. “Er was maar één 
veld. O ja, en nog een klein veldje aan de 

Het veld van De Zweef 
en de nieuwe tribune. De 
foto is gemaakt vanaf de 
Grotestraat. De weg is de 
in 1929 geopende auto-
weg naar Holten (Toeris-
tenweg). Rechts de oprit 
naar Dalzicht. 

Een van de weinige fo-
to’s van een wedstrijd op 
het veld op de berg. Wie 
heel goed kijkt, ziet in de 
verte de toren van de 
r.-k. kerk en de fabriek.
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overkant, maar dat was geen speelveld. Op 
een gegeven moment werd bedacht dat er 
een tweede veld13 moest komen. Men begon 
vol goede moed, maar het was verschrik-
kelijk veel werk. Alles alleen maar met de 
schop. Het was een verschrikkelijke klus en 
na een meter of vijf ontgonnen te hebben, 
zijn ze ermee opgehouden.” Over het spe-
len boven op de berg herinnert hij zich dat 
alleen de spelers van het eerste zich mogen 
omkleden bij Dalzicht. De rest doet dat 
thuis of langs de kant van de weg.

Herinneringen van Peter Wennemers 
(in 2011)
Peter Wennemers (1926-2014) heeft een 
heel goed geheugen en vertelt in 2011 over 
zijn voetbalcarrière bij De Zweef: “Ik ben 
gaan voetballen toen ik een jaar of tien 
was. Ik mocht nog niet in de competitie, 
want daarvoor moest je twaalf zijn. We 
speelden boven op de berg. Daarvoor voet-

balden ze op een stuk zand. “Of het veld op 
de berg gras had? Ja, bij de cornervlaggen 
stonden van die pollen pijpjes-stro en een 
polletje hei,” lacht hij. “Verder was het ook 
zand.”

“Langs de Grotestraat stond een schutting 
met aan de binnenkant advertenties. Niet 
aan de buitenkant. Dat mocht toen niet. 
Welke advertenties?  Nou, in ieder geval 
van Jans Woertman, de groenteman. En 
van Johan Jannink, elektrotechniek. En 
misschien ook wel van de Coöperatie, 
maar dat weet ik niet zeker.”

Peter Wennemers vervolgt: “Aan de kant 
van de autoweg waren tussen palen dra-
den gespannen. Daar werd tijdens de wed-
strijd een doek langs gespannen, zodat je 
vanaf de weg niet kon kijken. Later waren 
er kleedkamers en een tribune. In de oorlog 
door de Duitsers afgebroken. Na de oorlog 

Duizendpoot en Zwever  Johan Jannink
Johan Jannink (1898-1990) is een bezige bij. Naast zijn werk als fietsenmaker is hij voet-
baller bij De Zweef. Hij speelt in het eerste elftal en houdt het voetbal vol tot hij 42 jaar oud 
is. “Hij had zijn voetbalschoenen in een rieten koffertje, dat hij met een riem aan zijn fiets 
vast maakte. We hebben dat nog steeds…”, vertelt dochter Marietje. Behalve speler is hij de 
tweede voorzitter van de club. Naast voetbal is hij lid van Nut en Genoegen en is hij vanaf 
zijn 12e jaar een fanatiek biljarter. Haalt –zoals te verwachten van een technische voetbal-
ler- een hoog gemiddelde. Is oprichter van de plaatselijke biljartclub. 

Naast fietsen heeft alles wat elektrisch is, de 
belangstelling van Johan. Daarom is het niet 
vreemd als hij begint met een handel in ra-
dio’s en (later) tv’s, een bedrijf dat door zijn 
zoon Tonnie in Hellendoorn is voortgezet. De 
zaak in Nijverdal komt in handen van jongste 
zoon Aloys, die samen met zijn vrouw Mariet 
er een goedlopende sportzaak14 van maakt. 

Johan Jannink is een handig man. Hij maakt van alles zelf. Komt dochter Marietje met 
een foto van een trapauto uit 1930. Basis zijn kinderwagenwielen. Er zit een stuur op en 
verlichting. Marietje is de trotse chauffeur. “Later maakte hij “dansende schoentjes” voor 
de sprookjestuin in De Elf Provinciën in Hellendoorn. Mijn vader biljartte met Van den 
Berg en die vroeg het hem. Het concept van de dansende schoentjes is later ook gebruikt 
in de Efteling en Disneyland. Jammer dat hij geen patent had gevraagd.” Vader Jannink 
is ook verantwoordelijk voor de ronkende motorbootjes (met rook!) in het pretpark. Maar 
dat niet alleen. Hij maakte stroop uit suikerbieten en in de oorlog zeep, samen met drogist 
Jansen Klomp. 

13 In november 1934 staat 
in Tubantia te lezen dat De 
Zweef het plan heeft “om 
naast haar speelveld op 
den berg alhier een tweede 
veld aan te leggen, hetgeen 
noodzakelijk is geworden 
vanwege het feit dat met 4 
elftallen plus de junioren aan 
de competitie wordt deelge-
nomen.”

14 Charles Rozendal stampt 
op de vloer van zijn kantoor 
aan de Grotestraat. Een hol 
geluid. “Hier zat de trap naar 
het schoenenmagazijn van 
Aloys. Ja, die kelder is er 
nog steeds. Aloys was hier 
laatst nog met Mariet om te 
kijken.” 

gingen we weer op de berg spelen. Omdat 
er geen kleedkamers waren, moesten we 
ons omkleden in de garage van Dalzicht.”

De jonge Peter heeft nog geen voetbal-
schoenen. Ondanks het feit dat zijn vader 
een behoorlijk loon heeft. Later krijgt hij 
een paar schoenen die van zijn oom zijn 
geweest. “Veel te groot natuurlijk, maar ik 
stopte er voorin een bult stro in.” 

Herinneringen van Rini Siero (in 
2012)

Voordat Rini 
Siero lid wordt 
van De Zweef 
voetbalt hij met 
vrienden. “Dat 
deden we boven 
op de berg. Of 
thuis op straat. 
We waren al-

tijd aan het voetballen. Logisch, want er 
was niets anders. Moest je vroeger eens 
kijken als De Zweef was afgelopen. Hoe-
veel volk er van de berg afkwam. Dat was 
het enige vermaak.”

De familie Siero woont, net zoals veel 
Zweeffamilies in die tijd, in het Rooie Dorp. 
Aan de Julianastraat en Rini tijdelijk bij 
zijn oma aan de Bouwmeesterstraat. In die 
buurt zijn jongens genoeg om mee te spe-
len. Als er geen bal voorhanden is, maken 
ze een grote prop papier en doen daar elas-
tiek om, “zo hadden we iets om tegenaan te 
trappen”. 

Rini weet nog goed dat De Zweef boven op 
de berg voetbalt. “De wedstrijden begonnen 
na 12 uur. Dat moest van de kerk. Ten-
minste, onze kerk. Pastoor Graafsma was 
een hele “fiene”. In omliggende plaatsen en 
vooral de steden werd in die tijd allang op 
zondagmorgen vroeg gespeeld. Ik heb eens 
een gereformeerde scharrel gehad en ie-
mand gaf mij aan bij Graafsma. Nou, toen 
zwaaide er wat. 

Het veld bovenop de berg had bijna geen 
gras. In de strafschopgebieden al helemaal 
niet. Daar lag los zand. Zo erg dat de bal 
vaak gewoon stil viel. Als je zag hoe de spe-
lers er uitzagen na afloop na al dat stof”, 
lacht Rini, “door al dat geloop kwamen er 

Toone Middelkamp.

Peter Wennemers.
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ook stenen naar boven. Die werden tijdens 
de wedstrijd aan de kant gegooid.”

Uit de tijd dat hij zelf nog niet speelt: “Wij 
gingen daar boven op de berg naar De 
Zweef kijken. De wedstrijd begon  laat. 
Dan moest je halverwege weg om naar 
het middaglof te gaan; we renden als een 
haas. Kapelaan Sterenborg (hij bracht de 
zang terug in de parochie; wat kon die 
man zingen) was daar soms ook bij. Als 
dat uit was zo snel mogelijk de berg weer 
op om de laatste tien minuten te zien. Het 
kwam niet bij je op om niet naar de kerk te 
gaan. Dat was meer iets van de generatie 
na ons.”  

Hoewel, over het naar de kerk gaan: “Johan 
Zwakenberg logeerde een keer bij ons en 
we gingen naar Hellendoorn naar de kerk. 
Het was mooi weer en halverwege keken 
we elkaar aan. We zijn omgekeerd en naar 
de Budde gegaan”, vertelt Rini. Maar dat 
was jaren later. 

Herinneringen Hans en Bertus ten 
Hove (in 2012 en 2014)
Hans ten Hove (1935-2014) zegt het na-
drukkelijk: “Het zijn geen sterke verhalen! 
Er was een veld bovenop de berg aan de 
autoweg. Zelfs met een tribune. Door de 
Duitsers ingepikt, want die hadden dat 
gebied nodig voor de lancering van hun 
V1’s. Dat was jammer want de club had net 
een stuk hei erbij gekregen voor een extra 
veld. Daar waar nu Staatsbosbeheer zit. 
De jonge venten waren al begonnen met 
het ontginnen.

We hadden het thuis niet zo breed en er 
kon voor mij maar één voetbalschoen af. 
Die was voor het been waarmee ik schoot. 
Aan mijn standbeen had ik gewoon een 
klomp. Het was altijd heel gezellig. Vooral 
na de wedstrijd als we gingen aanleggen. 
Dat kon wel eens lang duren. Weet je dat 
ik in Enter mijn verkering heb geruild voor 
vier biertjes?”

Broer Bertus (1932-2018) herinnert 
zich: “Natuurlijk weet ik nog goed dat De 

13 augustus 1911 en op 90-jarige leeftijd 
overleden op 13 juni 2001 in Hellendoorn. 

Op 15-jarige leeftijd wordt hij in 1926 lid 
van De Zweef. Antoon speelt ongeveer 18 
jaar als keeper in het eerste elftal. Frans: 
“Als je de verhalen die wij als kind vaak 
over hem hoorden vertellen, moet geloven, 
moet hij er wel wat van gekund hebben. Zo 
moet hij ooit in het Oostelijk elftal gespeeld 
hebben en in de katholieke bond; wat dat 
ook mogen hebben ingehouden. Mijn va-
der heeft het er ooit over gehad dat hij ook 
naar Volendam is geweest  om te spelen.”
We hebben het uitgezocht: Antoon Middel-
kamp speelt bijvoorbeeld in het oostelijk 

team tijdens de jubileumwedstrijd van de 
R.K. Utrechtschen Voetbalbond op 14 juni 
1931 tegen het westelijk team op het ter-
rein van SDOUC in Ulft. Twee weken later 
zien we hem in Utrecht als de feestvierende 
bond op het terrein van PVC een wedstrijd 
speelt tegen RKTVV uit Tilburg. De wed-
strijd is na de H. Mis bij de Broeders van St. 
Jan de Deo en de feestreceptie in etablisse-
ment Noord-Brabant. 

Ook verdedigt hij het doel van het Utrechts 
bondselftal tegen het Limburgse team op 
zondag 1 mei 1932 in Gaanderen op het ter-
rein van VVG. De opbrengst is voor de mis-
sie. In de opstelling van die oefenwedstrijd 
van het “RK Twentsch Elftal” tegen het 
“Nederlandsch Elftal van de RKF”. Twente 
speelt Middelkamp samen met onder meer 
vier spelers van PH. 
De ster van dat team is Barkel van Achilles: 
“Hij speelde met groote bravour en was 
beter dan de linksback van de nationalen”, 

Zweef op de 
berg speelde. 
Er was een 
tribune. Heel 
bijzonder. Ik 
weet ook nog 
dat ze bezig zijn 
geweest met 
een nieuw veld. 

Ze waren al aan het graven, maar zijn er-
mee opgehouden toen ze toch besloten naar 
Gagelman te verhuizen. Dat oude veld, dat 
we moesten delen met DES. Ik weet het nog 
goed.” 

Herinneringen Frans Middelkamp 
(in 2014)
Oud-keeper van 
het eerste Frans 
Middelkamp 
(1941) vertelt: 
“Mijn eerste 
kennismaking 
met De Zweef 
was omstreeks 
1946. Als 5-ja-
rig jongetje mocht ik met mijn vader mee 
naar een voetbalwedstrijd boven op de 
berg, schuin tegen over hotel Dalzicht. Het 
voetbalveld  liep van zuid naar noord en 
de zuidkant lag enkele meters hoger dan 
de noordkant. Volgens mij stond er nau-
welijks gras op het veld en was het in mijn 
beleving één grote bruine zandvlakte. Als 
het regende kwamen daar ook nog van die 
watergeulen bij. Niet makkelijk om daar 
een technische partij voetbal op te spelen. 

Toen we wat ouder waren, gingen we na 
schooltijd daar zelf wel eens een partijtje 
voetballen. Later kreeg De Zweef  een soort 
noodveld achter bij het rooie dorp, Ik weet 
niet meer welke naam de straat nu nog  
draagt, maar ik kan er nog zo naar toe 
lopen.”15 

Antoon Middelkamp (1911 – 2001): 
keeper van formaat
De vader van Frans Middelkamp is Johan-
nes Antonius Middelkamp (Antoon, ge-
trouwd met  Petronella Verschoor) geboren 

schrijft De Tijd, die verder nog meldt dat 
“Middelkamp heel veel heeft gehouden”. 
De wedstrijd eindigt in 1-7; Twente gaat 
dus kansloos ten onder, hoewel: “De uit-
slag 1-7 was wel wat geflatteerd. Het is 
geen oogenblik een eenzijdige wedstrijd 
geweest.”

Frans’ broer Hans Middelkamp weet te 
vertellen dat zijn vader geselecteerd is voor 
selectieteams en het r.-k. Nederlands team. 
“Hij had geen vervoer, maar Johan Jan-
nink had een auto en die reed hem naar 
de wedstrijden. Op een gegeven moment 
moest pa spelen in België en kon Johan 
hem niet rijden. Hij is toen niet gegaan. 

Reizen met de trein was geen optie. Dat 
kende hij niet en durfde hij niet aan. Ik ge-
loof dat hij daarna nooit meer een oproep 
heeft gekregen om mee te doen.” 

Na zijn actieve voetballoopbaan maakt 
Antoon zich op verschillende manieren ver-
dienstelijk voor de club. Hij zit in diverse 
elftalcommissies 
en is 10 jaar ma-
teriaalman. Dat 
betekent bv. dat  
als er ’s avonds 
een bal kwijt is, hij 
de andere morgen 
vroeg gaat zoeken. 
Is bijna tot aan zijn 
dood wezen kijken 
bij wedstrijden. Is 
gehuldigd voor 75 
jaar lidmaatschap 
in 1995 (dat klopt 
dus niet helemaal 

15 Bedoeld wordt hier het 
veld aan de huidige Willem 
de Clercqstraat waar later de 
lagere technische school was 
gehuisvest. Ook de voet-
balvereniging Nijverdal heeft 
daar gevoetbald. 

Anton Middelkamp op 
gevorderde leeftijd als 
supporter.

Een zeldzame opname 
van een wedstrijd uit 
de beginjaren van De 
Zweef. Het is foto een 
moment in de wedstrijd 
NEO - De Zweef (2-2). 
Volgens de overlevering 
is de keeper Anton Mid-
delkamp.

Anton Middelkamp in 
het oostelijk team.

Hans ten Hove.
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met wat hier eerder staat 
vermeld, maar beide gege-
vens zijn waar, JPvV). 

Zoon Frans Middelkamp: 
“Mijn vader heeft vele jaren 
als ballenbeheerder dienst 

gedaan bij De Zweef. Zo zette hij wekelijks 
de ballen in het vet en als ze lek waren 
werden deze door hem geplakt. Vroeger 
hadden de ballen ook nog een binnenbal en 
als de naden van de bal loslieten werden 
deze door hem gestikt. Als de bal teveel 
schade had opgelopen, werd die naar 
schoenmaker Ebben gebracht. We hebben 
als kinderen deze ballen (met veter) vaak 
in het vet moeten zetten en dan nog waren 
ze vaak zo krom als een ei.” 

Herinneringen van Jo Brinker (1919-
2009)
Oud-speler Jo Brinker schrijft zijn herin-
neringen aan zijn tijd bij De Zweef op in de 
jubileumgids in 1985. “Als “oud” De Zweef 
man en als “oud” Nijverdaller, weliswaar 
geboren en getogen aldaar, is het mij een 
eer en genoegen bij gelegenheid van het 
65 jarig bestaan van Uw vereniging een 
bijdrage te leveren aan Uw jubileumuit-
gave. Na 42 jaar “afwezigheid” is het niet 
gemakkelijk alle belangrijke hoogtepunten 
van die tijd in de herinnering terug te roe-
pen, met name niet wanneer men de ge-
pensioneerde leeftijd heeft bereikt.

Elke vereniging kent zo zijn “ups en 
downs”, uiteraard is dat ook niet aan De 
Zweef voorbij gegaan. De ene generatie 
beschikt men over betere spelers dan een 
andere, evenzo ook van toepassing op be-
stuurders. In een zo grote amateurvereni-
ging is de leiding en de daarmee gepaard 
gaande begeleiding een uitermate belang-
rijke zaak. Selectie groepen worden vaak 
in de watten gelegd (en dat mag) terwijl 
bestuurders gelijktijdig zich het “vuur uit 
de sloffen lopen.”

Ik heb er geen behoefte aan om vele namen 
te noemen, want namen noemen is namen 
vergeten. Maar niemand zal het mij kwa-

strijden Twente-Salland veelal gespeeld op 
de Nijverdalse Berg. 
In 1940 kwam de fusie tot stand tussen 
de l .V.C.B, en de N.V.B, later de K.N.V.B. 
Het archief van de toenmalige R.K.P. ligt 
opgeslagen bij de NKS in Den Bosch, ik heb 
daar kennis van genomen. Ik moest daar 
zijn voor mijn huidige vereniging, maar 
heb toen tevens van de gelegenheid gebruik 
gemaakt nog eens te neuzen in aardige 
verslagen die ik uiteraard ook van De 
Zweef aantrof. Voor historici onder U erg 
aan te bevelen.

Wedstrijden van na de fusie die mij extra 
zijn bijgebleven, zijn vooral de wedstrijden 
uit de directe regio, zoals Rijssen Vooruit. 
Maar voor mij persoonlijk een bepaalde 
wedstrijd tegen Wierden. Er zijn natuurlijk 
nog vele andere hoogtepunten aan te ge-
ven, maar wellicht zijn er nog meerdere en 
betere schrijvers die daar de aandacht op 
vestigen

De climax van mijn verhaal en daar werd 
ik in feite voor gevraagd en dat was toch 
één van de hoogtepunten van toen, de eer-
volle uitnodiging die wij kregen om een 
wedstrijd in en tegen Volendam te komen 
spelen. De huidige eredivisieclub. Tegen 
dat Volendam van destijds met spelers als 
de bekende Koning, Tuyp, Keizer en vele 
anderen waren wij niet opgewassen, maar 

lijk nemen dat ik over alle spelers en be-
stuurders van toen twee namen noem die 
ik nooit ben vergeten. Namelijk de heren 
Jans Woertman en Gerard (Gait) Willems. 
Persoonlijk hecht ik eraan bij deze gele-
genheid hun, ik denk namens de hele groep 
van toen, de gepaste dank en hulde (even-
tueel postume hulde) over te brengen. Wat 
deze beide heren van toen voor De Zweef 
hebben betekend, laat zich niet in een paar 
pennenstreken als deze verwoorden.

Ik ben wellicht, met betrekking tot voor-
gaande, wat van mijn opdracht afgewe-
ken. Ik kan het niet laten aangezien ik zelf 
nog volop als bestuurder actief ben. De 
vraag was of ik wat hoogtepunten kon me-
moreren tijdens de omstreeks veertiger ja-
ren en daarvoor, de tijd dus toen mijn ge-
neratie voetbalde en af en toe ook nog wat 
succes boekte, zoals ik al eerder opmerkte 
onder geheel andere omstandigheden dan 
heden ten dage.

Mij staat nog duidelijk voor de geest dat wij 
in die dagen nog al eens een zgn. Nijverdals 
elftal samengesteld uit de toen bestaande 
vier clubs, lieten opdraven tegen een gere-
nommeerde tegenstander. Ik had het twij-
felachtige genoegen in de elftalcommissie te 
mogen zitten. Het ging net als in de politiek 
zoveel mogelijk van je eigen programma 
zien te realiseren. Zo ook met het samen-
stellen van een dergelijk team, op een be-
paald moment hadden wij zes spelers van 
De Zweef in het elftal, waaronder de gehele 
achterhoede. Ook toen kroop het voetbal-
bloed waar het niet altijd gaan kon.

Prachtige herinneringen heb ik overgehou-
den aan de competities in R.K.F. verband 
en voor de lagere elftallen in de R.K.U.V.B.. 
Bekende tegenstanders uit die tijd waren de 
nu nog bekende Twentse en Sallandse clubs 
evenals in het Gelderse zoals De Treffers, 
V.D.Z., S.D.O.U.C. en vele anderen. 

Wie van de ouderen kent nog de namen van 
de toen bekende scheidsrechters zoals: v. 
Hall, V.d. Star, Geerdink, Brinkhuis en Ten 
Bolscher? Uit die tijd dateren ook de wed-

gaven toch knap partij. Bij gelegenheid 
van deze uitzonderlijke gebeurtenissen (ge-
plaatst in die tijd) werd ook toen uiteraard 
het nuttige met het aangename verenigd. 
Met veel sportieve genoegens denk ik aan 
die tijd terug.

Tenslotte De Zweef bedankt voor die tijd, 
vooral aan de bestuursleden van toen.”

Herinneringen van Marietje Jannink 
(1927)
Marietje Jannink loopt als jong meisje elke 
veertien dagen de berg op om vader Johan 
te zien spelen. “Met en bij De Zweef hebben 
we zoveel plezier beleefd. De hele familie 
was De Zweef. Altijd werd er gepraat over 
voetbal.” Ze wijst op de foto met schaftende 
KSW-ers voor de deur. “Zie je dat aanplak-
biljet van De Zweef hangen (De Zweef te-
gen de Zwolsche Slagers)? Elke thuiswed-
strijd gingen we kijken. Kinderwagen met 
de jongste spruit erin ging mee. Met daar 
bovenop een kleed, pinda’s en ranja. Het 
kleed werd uitgespreid en we hadden een 
heerlijke middag. Niet alleen met het gezin, 
natuurlijk. We stonden altijd met heel veel 
mensen langs de lijn. Got, got wat waren 
we fanatiek.” 

Zingt: 
“Zwevers daar ga je naar de derde klas
Omdat er in de vierde geen plaats meer was.”

Op 25 augustus 1939 
speelt De Zweef in Vo-
lendam een vriendschap-
pelijke wedstrijd tegen 
de gelijknamige ploeg. 
Een maatje te groot voor 
de Nijverdallers. Het 
wordt 5-0 voor de thuis-
ploeg. Wel tijd voor een 
foto in klederdracht.
Bovenste rij vlnr: Bern-
hard Morsink, Anton 
Schwarte, Jo Brinker, 
Hennie Alferink, Henk 
Poppe, Anton Middel-
kamp, Theo ter Hedde.
Tweede rij vlnr: chauf-
feur, Dieks Scholten ( ?), 
Bats Engbers, Jan Nij-
enhuis, F. Dangremond, 
Gerard Willems.
Derde rij vlnr: Henk 
Poppe, Agnes (later Pop-
pe-) de Haas, Broeks, A, 
Bardart, H. Verschoor, 
Riek Schwarte (had la-
ter een drogisterij naast 
Braakman C aan de Gro-
testraat), Gerrit Nijveld.
Vierde rij vlnr: J. den 
Ouden, Dieks Scholten 
of J. Schwarte, B. Lucas-
sen.

Anton Middelkamp is de 
nieuwe aanvoerder van 
De Zweef 1.

Marietje Jannink (2013).
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“We hadden overal wel een versje op”. Zingt 
verder met “Witte broek en blauwe trui, 
dat zijn de Zweverslui….”

“We hadden allemaal Zweefsjaals en die 
namen we mee naar het veld. Die hebben 
we eens moeten inleveren bij de scheids-
rechter. Niet verplicht hoor, het was een 
vraag. Reden was dat de tegenstanders 
hetzelfde tenue hadden als die van De 
Zweef. Het onderscheid werd gemaakt 
door een sjaal om het middel te knopen.” 

Marietje is ook nog een tijdje “wasvrouw” 
geweest. Elke week de tenues van de jon-
gens uitwassen. “Soms moest ik al die pak-
jes drogen rond de kachel; dat nam wel 
wat ruimte in beslag.”

Herinneringen van Annie en Tonnie 
Alferink

Antonia Johanna Wilhelmina te Wierik - 
Alferink (Tonnie, geboren 23-1-1939) en 
Joanna Antonia Henrica te Wierik - Al-

ferink (Annie, geboren 19-7-1936) zijn 
dochters van Bernard Alferink van de Julia-
nastraat die jarenlang bestuurslid en secre-
taris was van de voetbal. Annie en Tonnie 
Alferink kennen nog wel een liedje dat in de 
periode na de oorlog vaak gezongen wordt:

“Op zondagmiddag dan gaat heel Nijver-
dal
De berg op tegenover t Stut
Als dan de scheidsrechter gefloten heeft
het spel begint
Dan kijken wij eens rond
Hoe of het een en ander is
En Middelkamp in het doel 
die moet tot zijn laatste snik
zijn heiligdom verdedigen
En geeft dan ook geen kik

Hup Zwevers hup, laat de leeuw niet in z’n 
hempie staan
Hup Zwevers hup, trek het beesie geen 
pantoffels aan
Hup Zwevers hup
Laat je uit het veld niet slaan
Want de leeuw op voetbalschoenen
Kan de hele wereld aan.”

Foto onder: Supporters 
van De Zweef met een 
lekker drankje. Onge-
veer 1930. Voor vlnr: 
Dieks Broens, onbekend, 
Scholten, Lo Evers, Jo-
han van Rhee, onbekend, 
onbekend, onbekend.
Midden vlnr: onbekend, 
onbekend, onbekend, 
onbekend, Johan Jan-
nink.
Boven vlnr: onbekend, 
onbekend, onbekend, 
onbekend, Schwarte, 
onbekend, onbekend, 
onbekend, onbekend, 
onbekend, onbekend, 
onbekend, Pfeiffer, Dirk 
Verschoor.

Foto rechts: Annie en 
Tonnie Alferink met 
links hun jongste zus 
Thea.

1930-1931
In het seizoen 1930-1931 strijdt De Zweef 
om klassebehoud. Halverwege de competi-
tie staat de ploeg nog in de middenmoot16, 
maar daarna gaat het minder. Met nog twee 
wedstrijden te spelen lijkt de club bijna 
veilig; vooral na een 4-0 winst (goals van 
Nijenhuis en Engbers) op Grol, die dan on-
derop staat. 

Uiteindelijk moeten beslissingswedstrij-
den echter uitmaken wie moet aantreden 
voor degradatieduels. Aan het einde van 
de competitie staan De Zweef en Grol in 
punten gelijk. Een onderlinge wedstrijd 
zal de degradatiekandidaat moeten ople-
veren. Grol trekt volgens de krant met 0-2 
volkomen verdiend aan het langste eind. In 

de degradatiepoule zitten naast De Zweef, 
Denekamp en Lobithsche Boys. In vier 
wedstrijden (uit en thuis) verliest De Zweef 
twee keer en wint het twee keer. Op doelge-
middelde is klassebehoud een feit. 

De Zweef 2 doet dit seizoen goede zaken 
en is kampioen in de tweede klasse C. Tien 
wedstrijden gespeeld, waarvan acht gewon-
nen, een gelijk en een verloren. Vijf punten 
voorsprong op nummer twee De Eendracht. 
In de promotiepoule gaat het niet goed. De 
ploeg verliest van MVV en De Eendracht.

1931-1932
De competitie 1931-1932 brengt De Zweef 
bijna het districtskampioenschap. Het 
begint met winst op koploper Achilles in 
maart 1932. “Engbers en de zijnen hebben 

Verloop van de competitie

Prestaties De Zweef 1930 -1940

1930-1931 t/m 1935-1936 1e klasse IVCB 
     (Interdiocesane Voetbal Competitie Bond)
1936-1937 t/m 1938-1939 2e klasse IVCB
1939-1940    overgangsklasse RKUVB 
     (Rooms Katholieke Utrechtse Voetbal Bond)

De Zweef 2 in ongeveer 
1930.
Vlnr: W. Jannink, B. 
Mulder, T. Arends, D. 
Alferink, D. Galgenbeld, 
D. Alferink, A.v.d. Berg, 
R. Sterk, Broeks, A. Pop-
pe, A. Sterk en H. van 
Rhee.
De foto is gemaakt bij 
wedstrijd De Zweef 2 – 
SVVN 2 (4-1).

16 Het is grappig te zien hoe 
soms de standen in de krant 
worden gepubliceerd. Je zou 
verwachten dat de ploeg met 
de meeste punten (ongeacht 
het aantal wedstrijden) bove-
naan staat. In 1931 is dat niet 
zo. Dan kijkt men naar het 
aantal punten en deelt dat 
door het aantal wedstrijden. 
De stand wordt bepaald door 
de ploeg met het hoogste 
gemiddelde bovenaan te 
zetten. In januari 1931 staat 
De Zweef 5e met 4 punten uit 
5 wedstrijden (gemiddelde 
0,80). Onder De Zweef op de 
zesde plek ’s Heerenberg met 
7 punten uit 9 wedstrijden 
(gemiddelde 0,78)
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Zondag Achilles de eerste nederlaag toege-
bracht.” De Hengeloërs komen in Nijverdal 
met 1-0 voor, maar Johan Middelkamp17 
vindt het net na een goede voorzet van Jan 
Hoogers. Achilles moet alle zeilen bij zetten 
om meer goals te voorkomen. Middelkamp 
is de gevaarlijkste Zwever deze middag. Hij 
is het ook die fraai wordt aangespeeld door 
Nico Maartens en de 2-1 op het scorebord 
brengt. Antoon Middelkamp toont zijn 
klasse door een penalty te stoppen. Scheids-
rechter Starren onderscheidt zich door De 
Zweef twee strafschoppen te onthouden. 
Het is een spannende strijd waarbij in de 
tweede helft de vonk in het kruitvat slaat en 
Wolters van Achilles het aan de stok krijgt 
met Maartens. Beiden kunnen de kleedka-
mer opzoeken. 
 
De ploeg doet het heel goed en komt op 
de eerste plaats. Het jaarverslag meldt: 
“Desalniettemin werd het kampioenschap 
niet gehaald, want toen onze jongens naar 
Denekamp trokken om daar den strijd 
aan te binden tegen de bezetters van de 
onderste plaats, keerden zij met een 3-2 
nederlaag in de heimat terug wat wel een 
teleurstelling was.” Hiermee eindigt De 
Zweef als tweede. 

Ook de jeugd van De Zweef redt het net 
niet. Dit team eindigt gedeeld eerste met 
NEO. Een beslissingswedstrijd is nodig. Dat 
gebeurt op het terrein van Enter. Helaas 

moeten de Zwevers het onderspit delven en 
eindigen zo ook op de tweede plaats.

1932-1933
De competitie 1932-1933 levert uiteindelijk 
opnieuw een tweede plek op achter kampi-
oen Achilles. De Zweef begint met gelijke 
spelen tegen NEO (1-1 met sterk keepers-
werk van Middelkamp en zijn collega aan 
de andere kant die een penalty van Woest-
huis stopt) en Quick (2-2 met goals van 
Rieks en Bats Engbers). 

De Zweef doet dus opnieuw goed mee in de 
competitie. In het begin van de jaren ‘30 is 
de Nijverdalse club een geduchte tegenstan-
der. Het kampioensteam van 1928-1929 
bestaat nog grotendeels. In die beginjaren 
schitteren mannen als keeper Antoon Mid-
delkamp, Rieks en Bats Engbers, Antoon 
Jannink, die zelfs dat seizoen meedoet in 
een Twents R.K.-elftal dat met 6-2 wint van 
Robur et Velocitas (Nederlandse Voetbal-
bond). 

De Zweef trekt zich terug uit de com-
petitie en meneer pastoor is het er-
mee eens
Op 30 oktober 1932 speelt De Zweef tegen 
PH. Door de slechte leiding van scheids-
rechter Bouwhuis loopt de wedstrijd danig 
uit de hand. Dagblad De Tijd schrijft over 
deze wedstrijd aanvankelijk positief. Beide 
teams gaan in het eerste deel redelijk gelijk 

op met kansen aan beide kanten. “De Nij-
verdalse roodbroeken” komen op 1-0 als 
een doeltrap van Middelkamp terecht komt 
bij de vrijstaande Johan Jannink. Die speelt 
op Bats Engbers en die weer op broer Rieks 
die de PH-doelman passeert.

Daarna gaat het mis. Bij een volgende 
Zweefaanval ziet iedereen dat verdediger 
Van Noesel van PH de bal uit het doel 
stompt. “Het fluitje gaat, doch onbegrij-
pelijk vraagt de scheidsrechter aan den 
speler of hij den bal heeft aangeraakt en 
geeft daarna een doelschop aan PH. Hierna 
breekt den leider telkens het spel af, geheel 
ten onrechte”, schrijft De Tijd op 31-10-
1932. Van de weeromstuit schiet Alferink 
later de bal ook nog eens in eigen doel en 
is het 1-1. De Zweef wil wel, maar heeft alle 
pech van de wereld. Engbers schiet net 
naast. Hoogers knalt op de paal.

Na de thee laat De Zweef zien het meeste 
recht te hebben op een overwinning, on-
danks wat kansen voor PH met onder meer 
een bal die via de paal achter gaat. Dan is 
het opnieuw Van Noesel die aan de nood-
rem trekt. Een geheide penalty gaat niet 
door. “Herhaaldelijk treedt de leider zeer 
ontactisch op tot ergernis van spelers en 
publiek dat rumoerig begint te worden.” 
Kort voor tijd krijgt Enterbroek van PH de 
bal in buitenspelpositie. Hij bedenkt zich 
niet en knalt de bal onhoudbaar achter 
Middelkamp in het net. De scheids wijst 
naar het midden: 1-2. 

Na afloop komt het voltallige bestuur van 
De Zweef bij elkaar en besluit het eerste 
elftal terug te trekken uit de competitie van 
de bond, “zulks om de slechte leiding die 
ons steeds werd toegewezen voor het eerste 
elftal.” Het bestuur besluit overigens pas na 
overleg met meneer pastoor. “Hij had een 
gedeelte van de wedstrijd meegemaakt en 
kon het besluit billijken.” 

Het besluit van 
De Zweef slaat 
in. Diverse 
kranten maken 
er melding van. 
De Tijd schrijft 
dat “herhaalde-
lijk gevraagd is 
naar bekwame 
leiders, die 
voor hun taak berekend zijn en van welk 
verzoek blijkbaar niet de minste notitie 
wordt genomen.” 

Ook de IVCB is danig onder de indruk. 
Men trekt zich het besluit wel aan, want, zo 
meldt het jaarverslag van De Zweef: “Toch 
kunnen we met voldoening constateren dat 
we toch één voornaam punt in het belang 
van de spelers hebben bereikt, nl. deze dat 
we na de gerezen kwestie betere leiders za-
gen toegewezen.”

Op 14 november is het probleem opgelost 
en speelt De Zweef weer mee in de compe-
titie. “Het IVCB-bestuur zegde toe, zooveel 
mogelijk aan den wensch van De Zweef 

1930 A-jeugd op veld 
van PH in Almelo.
Boven vlnr: G. Scholten, 
H. Poppe, G. Verschoor, 
J. Heuver, H. Hobert, H. 
Geurtse, Anton Huis in ’t 
Veld (leider).
Midden: J. Huis in ’t 
Veld.
Onder vlnr: J. Broens, H. 
Souverijn, J. Brinker, D. 
Mourik en M. Verduin. 

Uit het jaarverslag 1932-
1933. 

17 Johan Middelkamp is de 
vader van Toone, later een 
van de beste Zwevers. Toone 
heeft over zijn vader opge-
schreven: “Hij speelde eerst 
bij Klein Twenthe en toen De 
Zweef. Hij was rechtsbinnen; 
een “drippelaar”. Kon niet 
hard lopen (kon Toone later 
ook niet, JPvV). Speelde met 
Toon Hegeman en zijn broer 
Antoon, de latere keeper. In 
de RKVB tegen ploegen als 
PH, DOS, Vosta. Is in een 
wedstrijd tegen DES gebles-
seerd geraakt en heeft daar-
na niet meer gevoetbald. Vijf 
à zes jaren in het eerste. Was 
na die tijd trouw supporter, 
samen met mijn moeder. 
Had toen ook de benzine-
pomp (later Morsink) aan de 
Rijssensestraat.”
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te voldoen en te zorgen dat er bekwame 
leiders voor de wedstrijden werd aangewe-
zen”, meldt De Tijd.

Vervolg competitie: sensatie tegen 
Vosta
Mooi voor het publiek is de thuiswedstrijd 
tegen Vosta in januari 1933. De Zweef is in 
goeden doen. Als de ploeg met 1-2 achter 
komt, is er nog niets aan de hand. “Niet 
ontmoedigd spelen de roodbroeken vurig 
verder en als Engbers goed doorgeeft aan 
Hoogers jaagt deze met een fraai schot den 
gelijkmaker in de touwen, waarmede half-
time aanbreekt”, schrijft Dagblad De Tijd.

Na de thee trekt De Zweef alle registers 
open met “vlug” spel. “Vooral de rechter-
vleugel brengt voortdurend de bal mooi 
op en als Anton Hegeman een pass geeft 
aan Joh. Middelkamp, heeft Vosta-keeper 
Bevers voor de derde maal het nakijken. 

De Zweef  heeft nogmaals succes als zij een 
hoekschop krijgen te nemen, welken A. He-
geman goed neemt en dien Nico Maartens 
even fraai inkopt, 4-2.” 

Eclatant is de overwinning op Quick eind 
februari 1933. Na 8 minuten vindt Johan 
Middelkamp Jan Hoogers die onhoudbaar 
de 1-0 aantekent. Dat is de eerste van vier 
goals van diens voet die middag. En alle-

maal binnen de eerste 20 minuten voetbal!

Quick gooit daarna de opstelling een beetje 
om, waardoor de ploeg gevaarlijk wordt en 
de backs Verschoor en Alferink alle zeilen 
moeten bijzetten. Zo kan Quick voor rust 
nog op 4-2 komen. Dat geeft de burger 
moed en na rust gaan de Oldenzalers volle 
bak aan de slag, “maar Alferink die in top-
vorm is, zendt alles retour”. Toch slaagt 
Quick erin de 4-3 te scoren. Beide ploegen 
werken hard om de overwinning binnen te 
halen. Het gaat er daarbij nogal fors aan 
toe, vooral van de kant van Koopman van 
Quick. Het is uiteindelijk Maartens die 5-3 
scoort en dan is het beslist.

Tegen Zwolle wordt het 6-2 met goals van 
Engbers (3), Maartens (2) en Jannink (1). 
Achterin werken Woesthuis en Verschoor 
alles weg wat in hun richting komt. 

1933-1934: “hoogste peil ooit bereikt”
Als voorbereiding op de competitie speelt 
De Zweef (“een der sterkste ploegen uit de 
Twentsche eerste klasse en bij ’t publiek 
bekend om haar strijdlust”) in septem-
ber 1933 een propagandawedstrijd tegen 
SDOUC. In de competitie won de ploeg uit 
Ulft twee keer, maar op het nippertje. In dit 
nieuwe seizoen heeft men zich versterkt en 
dat krijgt De Zweef op z’n bordje. Met maar 
liefst 11-3 wint SDOUC en gaat De Zweef 
met de staart tussen de benen terug naar 
Nijverdal. 

Gelukkig gaat het beter in de competitie. 
In het seizoen 1933-1934 doet De Zweef 
weer mee om het kampioenschap. De ploeg 
moet een beslissingswedstrijd spelen tegen 
PH. Op neutraal terrein in Enter winnen de 
Almeloërs met 2-0 en blijft het kampioen-
schap een illusie. 

De mannen die dat seizoen strijden om 
de hoogste eer, zijn: Antoon Middelkamp 
(doel), Harmpie Verschoor en Theodorus 
(Dirk) Alferink (achter), Willem Woesthuis, 
Hendrikus van Rhee en Sinus Verschoor 
(midden) en Johan Middelkamp, Nico 
Maartens, Rieks Engbers, Antoon Jannink 

en Bats Engbers (voor). Normaal speelt ook 
Jan Hoogers, maar die is dan geblesseerd. 
Men speelt dan met acht teams in de com-
petitie: Vosta, Achilles, Emos, Quick, De 
Zweef, NEO, Zwolle en PH. 

Bij het 30-jarig bestaan in 1950 meldt het 
Twents Volksblad dat in 1933-1934 De 
Zweef een peil had bereikt “dat men nadien 
nooit meer heeft kunnen bereiken. Hierna 
boog de lijn naar beneden”.

Niet meer voetballen voor half twee
In oktober 1933 meldt De Volkskrant: “We 
vernemen dat de besturen van de R.K.S.V. 
De Zweef en Nijverdal van den burgemees-
ter bericht hebben ontvangen dat Zondags 
de voetbalwedstrijden niet eerder een aan-
vang mogen nemen dan half twee. Voor 
eerstgenoemde vereeniging wordt dat wel 
lastig, daar deze momenteel over vier elf-
tallen beschikt die de competitie spelen.” 

Samenvoeging afdelingen in Oost
Het besluit van de IVCB om de Twentsche 
Afdeeling samen te voegen met de andere 
Oostelijke afdelingen, doet heel veel stof 
opwaaien. In april 1934 komen de besturen 
van De Zweef, Achilles, PH, NEO en Path-
mos bij elkaar en schrijven “mede namens 
de geestelijke adviseurs” de bond een brief 
dat ze het totaal niet eens zijn met het be-

sluit “daar het spelen van promotie- en de-
gradatiewedstrijden dientengevolge voor 
onderstaande verenigingen geen enkel 
praktisch nut heeft”.  

Het besluit blijft gehandhaafd. Het bestuur 
van De Zweef heeft het ook moeilijk met de 
beslissing van de IVCB omdat men finan-
ciële problemen voorziet (denk bv. aan de 
reiskosten). Een subsidie van de IVCB trekt 
hen tenslotte over de streep. Uiteindelijk 
valt alles reuze mee, want de Nijverdallers 
treffen in de competitie oude bekenden als 
Achilles, Vosta, Quick, PH, NEO, EMOS en 
Zwolle. 

Het derde elftal van De 
Zweef wordt kampioen in 
de 3e Klasse B na een 4-0 
overwinning op MVV 2.

1934-1935
De competitie 1934-1935 speelt De Zweef 
met vier seniorenteams en twee juniorenelf-
tallen. Zoveel zijn er nog niet geweest. Het 
sterke team van een paar jaar daarvoor is er 
niet meer helemaal. Er komen nieuwe na-
men als Anton Hegeman, Harm Nijenhuis 
en Johan Alferink naast oudgedienden als 
Engbers, Middelkamp en Woesthuis. Het 
team presteert redelijk als middenmoter in 
de nieuwe eerste klasse Oost. Het tweede 

In 1933-1934 doet De 
Zweef mee om het kam-
pioenschap.

De A-jeugd van De Zweef 
in 1933. 
Boven vlnr: leider Anton 
Huis in ’t Veld, Gerrit 
Nijveld, Bertus Veldhuis, 
Anton Bilman, Herman 
Hobert, Theo ter Hedde
Midden vlnr Teun Brin-
ker, Bertus Otte, Theo 
Euren.
Voor vlnr: Johan Poppe, 
Mans Huis in ’t Veld, 
Piet van Mourik (neef 
van Johan Poppe).
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elftal doet goede zaken en 
wordt kampioen in de twee-
de klasse A van de RKUVB 
na een 7-1 overwinning op 
EMMS uit Slagharen. Ook de 
junioren A worden kampioen. 
In de daarop volgende com-

petitie voor het kampioenschap van Twente 
winnen de  Zwevers de voorronde, maar 
verliezen ze de finale met  4-0 van het Hen-
gelose Achilles.

Dit seizoen speelt De Zweef 1 dus redelijk 
en eindigt op de zesde plaats. Soms pak-
ken de Zwevers uit, zoals op 18 november 
1934 als de ploeg ’s Heerenberg met 5-0 
verplettert. Men begint de wedstrijd in een 
bijzondere opstelling. Verdediger Harm 
Verschoor staat op de midvoorplaats en 
midvoor Hoogers staat achterin. Het gaat 
wonderwel goed. Verschoor is klein, snel 
en slim. Bovendien een goed schutter en hij 
maakt vier goals. De andere wordt gescoord 
door Anton Hegeman.  

Op zondag 28 oktober staakt de scheids-
rechter de wedstrijd van De Zweef tegen 
VDZ. Reden hiervoor is dat de linksback 
van VDZ, luisterend naar de naam Pik, z’n 
scheenbeen breekt. Gelukkig niet door ruw 
spel. Pik kan oprukken richting Zweef-

doel, maar Johan Alferink 
blokkeert hem juist op het 
moment dat hij schiet. De 
breuk is daarvan het gevolg. 
De Zweef speelt de tweede 
helft van de wedstrijd later 
uit en verliest met 0-3.

Kampioen dit seizoen is 
SDOUC. Bijzonder is dat 
deze club –terwijl men al 
kampioen is- na afloop van 
de competitie alsnog moet 
voetballen tegen De Zweef. 
De reguliere competitie-
wedstrijd is namelijk door 
de bond ongeldig verklaard 
nadat bleek dat SDOUC met 
een ongerechtige speler was 
komen opdraven. Even-

tueel verlies tegen De Zweef zal toch het 
kampioenschap betekenen, maar er moet 
gespeeld worden. 

De wedstrijd begint na een kleine plech-
tigheid op het veld te hebben gehad, waar-
bij voorzitter Dieks Middelkamp van De 
Zweef de tegenstander feliciteert met het 
kampioenschap en bloemen aanbiedt. De 
wedstrijd is spannend om naar te kijken. 
De Zweef komt voor na een fraaie knal door 
Johan Middelkamp op een voorzet van 
Harm Nijenhuis. SDOUC loopt uit naar 1-2, 
maar De Zweef heeft recht op meer. Dat 
krijgen de mannen als Nijenhuis opnieuw 
een voorzet fraai ziet ingeschoten. Doelpun-
tenmaker is dit keer Harmpie Verschoor. 

De Zweef 2 kampioen 1935
Het 2e van De Zweef behaalt in 1935 het 
kampioenschap van de 2e klasse A van de 
RKUVB. Ter gelegenheid daarvan speelt het 
team tegen het eerste van Volharding. Voor-
afgaand aan de wedstrijd biedt voorzitter H. 
Konijnenbelt van Volharding een fraaie bloe-
menmand aan. “De wedstrijd werd in vlug 
tempo gespeeld, zonder dat er van eenig 
overwicht sprake was. Volharding wint met 
3-0”, meldt het Twentsch Volksblad.

’s Avonds is er feest in het R.-K. Vereeni-
gingsgebouw. De zaal is mooi versierd en 
goed bezet. De spelers krijgen uit handen 
van voorzitter Middelkamp een herinne-
ringsspeld. De afdeling gymnastiek geeft 
enkele demonstraties, terwijl de muzikan-
ten “De Vrolijke Vijf” voor de nodige af-
wisseling zorgen. “De heer Phijffers bracht 
enkele leuke voordrachten.”

Wie speelt er in De Zweef 2 en 3 in 
1935? 
Dat blijkt uit een opstelling van een B-elftal 
van De Zweef dat speelt tegen een team van 
selectiespelers van SOS uit Hellendoorn. 
Het Zweefteam bestaat uit spelers van het 

tweede en derde. Doel: J. Woesthuis; Ach-
ter: D. Verschoor, G. Geurtse; Midden: D. 
Verduin, H. Hobert, H. Poppe; Voor: H. 
Harmeling, B. Engbers, B. Hoogers, J. Otte 
en D. Scholten.

Voor promotie moet de ploeg een competi-
tie spelen met Avanti Glanerbrug en Victo-
ria Enschede. Aan het einde van deze com-
petitie staan alle ploegen gelijk en komt er 
een extra halve competitie.  Op het terrein 
van Achilles in Hengelo moet De Zweef 2 in 
de laatste wedstrijd van deze extra compe-
titie aantreden tegen Victoria 1. Omdat De 
Zweef wint, volgt promotie naar de eerste 
klasse van de RKUVB.

Beenbreuken 
Eind april 1934 speelt De Zweef 2 uit tegen 
NEO. In de krant meldt men “dat speler J. 
Alferink van De Zweef het ongeluk had een 
been te breken. Per auto werd hij, nadat 
aldaar de eerste hulp was verleend, naar 
zijn woning aan de De Joncheerelaan al-
hier vervoerd, waar Dr. H. Smit verdere 
geneeskundige hulp verleende.”
In september 1934 staat in het Twentsch 
Volksblad te lezen: “Tijdens den Zondag 
te Almelo gespeelden wedstrijd voor den 
T.V.B. Luctor et Emergo 1 – De Zweef 2 
had de Nijverdalspeler A. de Heer ’t onge-
luk een been te breken.”

1935-1936 degradatie naar de tweede 
klasse
Het seizoen 1935-1936 begint De Zweef met 
vier seniorenelftallen. Omdat er maar 44 

Het seizoen 1934-1935 
is een succes voor De 
Zweef 2, dat kampioen 
wordt (zie verderop). 
Ook de A-junioren vie-
ren het kampioenschap. 
Dat betekent beslissings-
wedstrijden voor promo-
tie. Op het terrein van 
NEO in Borne verliest 
het team met 4-0 van 
Achilles de finale.

1935 De Zweef 2 kampi-
oen.
Vlnr: Jan Nijenhuis, 
Gerrit Heuver, Johan 
Alferink, Antoon Jan-
nink, Gerrit Otte, Gerrit 
Souverijn, Henk Hobert, 
Dirk Verschoor, Henk 
Poppe, Johan Heuver, 
Henk Harmeling, Dieks 
Verduin, Johan Woest-
huis.
Bijgaand ook de achter-
kant van de foto met een 
herinnering van Herman 
van Rhee.
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spelers zijn, moet het vierde elftal al snel uit 
de competitie worden teruggetrokken. Het 
bevordert de prestaties van het eerste elftal 
niet. Het gaat niet echt goed. Ook al omdat 
spelers elkaar niet liggen en er onderling 
flink gemopperd en gescholden wordt in het 
veld. 

Zo wordt het een dramatisch seizoen waar-
in de ploeg af en toe weliswaar pech heeft, 

maar ook vette klappen krijgt. Tegen de 
Treffers gaat De Zweef met maar liefst 9-0 
onderuit (“De Zweef heeft een niet al te 
besten indruk achter gelaten,” schrijft De 
Tijd een beetje cynisch). Het eerste speelt 
deze competitie nog niet eens zo heel slecht, 
maar verliest (te) veel. 

De eerste overwinning voor de “roodbroe-
ken” komt pas op 4 november tegen VDZ. 
De gasten uit Arnhem beginnen fanatiek 
aan de wedstrijd. Het is echter Antoon Mid-
delkamp die met prachtige reddingen zijn 
doel schoon houdt, “waarvoor hij telkens 
een applaus in ontvangst had te nemen”. 
VDZ komt met 0-1 voor, maar het is links-
binnen Harm Nijenhuis die voor rust gelijk 
maakt. Na rust is de druk van VDZ groot, 
maar zijn de aanvallen van De Zweef ge-
vaarlijker. Op een schitterende voorzet van 
Woesthuis scoort Nijenhuis (doorgeschoven 
naar de spits) opnieuw en wint De Zweef 
met 2-1.

Halverwege de competitie staat de ploeg 
echter onderaan met 6 punten uit 9 wed-
strijden. Weliswaar moet men nog veel 
inhalen (het Zweefveld is niet best en er zijn 
regelmatig afgelastingen), maar het ziet er 
somber uit. Terwijl bovenin EMOS en De 
Treffers een beslissingswedstrijd moeten 
spelen om het kampioenschap (men werkt 
dan nog niet met doelgemiddelde), speelt 
De Zweef om degradatie. 

In april 1936 is er namelijk verlies tegen 
Vosta en dat betekent nacompetitie. Hierin 
speelt De Zweef tegen Lobithsche Boys, 
Losser en Eendracht uit Wijchen. 

In april is de degradatiewedstrijd tussen De 
Zweef en Losser (mogelijk promovendus). 
Het Twentsch Volksblad kondigt de wed-
strijd aan met een neergestort zweefvlieg-
tuig en een piloot die zich afvraagt: “Zal De 
Zweef(vlieger) het na de noodlanding op 
de laatste plaats nog redden in de degra-
datiewedstrijden?” De Zweef verliest met 
maar liefst 5-0. 

Dat niet alleen. De Zweef bakt er in de 
hele nacompetitie niet veel van. De tweede 
wedstrijd tegen Lobithsche Boys gaat ook 
verloren, net zoals de wedstrijd een week 
later tegen Eendracht. Een hele bijzondere 
wedstrijd. De Zweef begint niet slecht en 
komt via Hobert op 1-0. Eendracht maakt 
gelijk, maar dan kunnen de Nijverdalse 
roodbroeken door Heuver en Hobert jr. op 
3-1 komen. 

Gelopen race denkt iedereen, maar dan 
komt de scheidsrechter de show stelen. 
Bij een overtreding fluit hij voor een vrije 
schop. Een van de Eendracht-aanvallers 
schiet in tussentijd de bal in het doel, 

waarbij de Zweefkeeper deze laat lopen; 
er is immers gefloten. De scheids fluit dan 
opnieuw en geeft De Zweef een doeltrap 
en keurt direct daarna de goal alsnog goed. 
Dan stort het aan Nijverdalse kant in en 
kan Eendracht uiteindelijk zelfs met 3-4 
winnen. Na drie wedstrijden staat de ploeg 
met welgeteld één punt op de onderste plek. 
Degradatie is het gevolg.

 “Men kon het niet tot een overwinning 
brengen, waaraan de onderlinge verstand-
houding ook wel eens debet was”, meldt 
het jaarverslag. De Zweef gaat terug maar 
de tweede klasse. Het tweede en derde doen 
het beter en promoveren net niet. Om het 
spelpeil te verbeteren trekt het bestuur 
een trainer aan in de persoon van Theo 
de Kreek uit Deventer, oudspeler van Go 
Ahead. Die moet het gaan maken.

Verplichte training
Het jaarverslag maakt dus ook melding van 
problemen bij het eerste elftal. ”Sommigen 
die voorheen tot de beste krachten be-
hooren, hebben geen lust meer voor licha-
melijke oefeningen. Zij gaan liever achter 
de kaarttafel zitten dan wekelijksch 1x een 
uur hun lichaam lenig te maken.” De gerin-
ge belangstellig voor de training is voor het 
bestuur aanleiding de vrije training voort-
aan verplicht te stellen. 

Het bestuur besluit ook dat wie zonder 
geldige reden verstek laat gaan bij een 
wedstrijd, een boete krijgt van f 1,-. De le-
denvergadering stemt in met het voorstel 
van het bestuur om een onderzoek- en 
strafcommissie te benoemen. Daarin ne-
men zitting: Herman Middelkamp, Willem 
Schwarte en Jan Nijenhuis. Deze commis-
sie wordt al weer heel snel opgeheven. Het 
waarom is onduidelijk, maar het bestuur zal 
zelf als “rechter” optreden.

Onderlinge Nijverdalse voetbalcom-
petitie
Ter vermaak en als extra inkomstenbron, 
is er in die jaren een onderlinge competi-
tie van clubs uit Nijverdal. Het jaarverslag 
1935-1936 maakt daarvan melding, maar 

op een manier waar-
op wel duidelijk is 
wie er niet heeft 
gewonnen: “Evenals 
vorig jaar werden 
er ook dit jaar weer 
onderlinge wedstrij-
den gehouden en om 
niet in het oneindige 
te treden, zullen wij 
de namen van de winnaars niet gaan noe-
men. Mogen degenen die geen prijs hebben 
gewonnen, zich nog eens extra op de oe-
feningen gaan toeleggen.” In het seizoen 
1936-1937 wint De Zweef deze competitie 
en dat meldt de secretaris uiteraard wel. De 
zilveren bal (ongeslagen gewonnen) gaat 
mee naar de prijzenkast bij Koedijk. 

1936-1937
Het seizoen 1936-1937 betekent voor De 
Zweef dat de club opnieuw met vier teams 
in de competitie speelt. Het bestuur en de 
elftalcommissie hebben echter ook nu weer 
de grootste moeite deze vier teams daad-
werkelijk in de wei te krijgen. Oorzaak is 
een heersende griepgolf en –volgens het 
jaarverslag- de laksheid van jongens, die 
om het minste of geringste afzeggen. In 
verschillende wedstrijden doen niet-speel-
gerechtigde spelers mee. Het bestuur 
neemt de nodige maatregelen om spelers 
te verplichten op te draven. Als blijkt dat 
voor sommige wedstrijden niet voldoende 
spelers beschikbaar zijn, keurt het bestuur 
het veld af.

De misère is nog niet ten einde. De Zweef 
beschikt over een bekende trainer, Theo 
de Kreek maar die bakt er echter  niet veel 
van18. In het jaarverslag staat: “de training 
was eveneens een fiasco. Het is jammer dat 
daar zooveel geld voor is uitgetrokken”. 
Door alle ellende is het aantal supporters 
bij wedstrijden van het eerste behoorlijk 
teruggelopen. “Opvoering van het spelpeil 
is een noodzakelijke eisch.”

Voetballend gaat het aanvankelijk prima. 
Na 5 wedstrijden staat De Zweef met 8 pun-
ten tweede achter Losser dat een wedstrijd 

18 De Kreek heeft veel 
succes als trainer, maar bij 
De Zweef lukt het niet. De 
invloed van de trainer in die 
tijd is overigens geringer 
dan nu. De elftalcommissie 
is bv. verantwoordelijk voor 
de opstelling, terwijl de 
trainer zelfs niet elke zondag 
aanwezig is. 
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meer heeft gespeeld en twee punten voor 
staat. Daarna echter gaat het bergafwaarts. 
Uiteindelijk eindigt De Zweef op de achtste 
plaats met 16 punten uit 20 wedstrijden. 
Kampioen dat seizoen is NEO, gevolgd door 
Achilles en Longa. HAC eindigt als laatste 
met 0 punten. Een na laatste is PH met 15 
punten.

1938-1939: Lager voetballen door een 
gebrek aan goede spelers?
Op zondag 4 september 1938 is na de 
hoogmis een ledenvergadering waarbij 
ook oud-voetballers aanwezig zijn, “die om 
verschillende redenen de voetbalschoenen 
aan den kapstok hadden gehangen”. Deze 
zijn met nadruk uitgenodigd. Het feit is na-
melijk, zo deelt voorzitter Jans Woertman 
mee, dat het bestuur van plan is het eerste 
elftal terug te trekken uit de tweede klasse 
IVCB. Er zijn niet genoeg spelers van ni-
veau om deze klasse aan te kunnen. 

Het bestuur 
overweegt 
het elftal 
lager te la-
ten spelen 
en wel in de 
eerste klasse 
RKUVB. 
Alleen als 
oudvoetbal-

lers de voetbalschoenen weer aantrekken, is 
spelen in de IVCB haalbaar. De vergadering 
vindt dat spelen in deze laatste competitie 
behouden moet blijven. Dat lukt ook, om-
dat een aantal oudspelers meedelen weer 
actief te willen gaan spelen. “Met het spee-
lersmateriaal waarover de vereeniging 
nu beschikt, hoeft de toekomst niet donker 
te worden ingezien, temeer daar men 

volgend jaar uit de junioren afdeelingen 
spelers beschikbaar heeft voor de hoogere 
elftallen”, verslaat de krant. 
Van de gelegenheid maakt men gebruik 
de elftalcommissie van nieuwe mensen te 
voorzien. De heren G. Machielsen en J. 
Middelkamp zijn nieuw en Gerard Willems 
blijft. 

Ondanks de terugkeer van enkele oud-spe-
lers is dit een rampseizoen. De ene neder-
laag volgt na de andere. Het is een wonder 
dat er geen degradatie volgt; althans niet 
door onderaan te eindigen.

Toch degradatie, maar dan vrijwillig
Door de crisis en de in Europa uitgebroken 
oorlog stelt de katholieke bond een nood-
competitie in. Het eerste van De Zweef 
speelt in 1939-1940 vrijwillig een klasse 
lager (1e klasse R.K.U.V.B.) en haalt de 
tweede plaats. De ploeg komt in de RKUVB 
uit tegen teams als Twenthe, Avanti, BEG, 
RKHSC2, Rood Zwart en Viktoria.

In 1940 zijn er 192 leden: 45 voetballers, 
130 leden van de gym en de rest is dona-
teur. Het bestuur bestaat uit: Jans Woert-
man (voorzitter), Gerard Willems, Herman 
Verschoor, Hendrikus Hobert en Johan 
Nijenhuis. Geestelijk adviseur is kapelaan 
H. Sterenborg

Nieuwe trainer voor De Zweef
Op zaterdag 27 mei 1939 meldt het Twent-
sch Volksblad dat De Zweef een nieuwe 
trainer heeft. Het is Frits Schipper, een be-
kende speler van Heracles Almelo en speler 
van het Nederlands elftal. Hij is dan al met 
zijn werk begonnen. Met het bestuur is af-
gesproken om voorlopig elke veertien dagen 
te trainen. 

De Zweef tegen militairen
In 1939 is de mobilisatie van het Neder-
landse leger. In de gemeente Hellendoorn 
komt een garnizoen te liggen: de soldaten 
en hun officieren krijgen onderdak in Huize 
Eversberg. De aanwezigheid van de mili-
tairen is duidelijk zichtbaar in de lokale 
gemeenschap. Met regelmaat trekken de 
soldaten marcherend door het dorp. En af 
en toe is er een potje voetbal.

Ter gelegenheid van de verjaardag van 
Prins Bernhard (29 juni) zijn er op het ter-
rein van De Zweef op de berg activiteiten 
voor jong en oud: zaklopen, touwtrekken, 
estafetteloop, behendigheidswedstrijden 
voor motoren enz. Burgemeester Witschey 

1938 De Zweef 1.
Boven vlnr: scheidsrech-
ter Gerrit Kaizer, Jan 
Broeks, Theo Veldhuis, 
Wilhelm Woesthuis, 
Gerrit Scholten, Harm 
Oogink.
Midden vlnr: Hennie Al-
ferink en Johan Arends.
Onder vlnr: Dikkie 
Scholten, Harmpie Ver-
schoor, Johan Woest-
huis, Gerrit Nijveld, 
Johan Alferink. 
De jongens van Schol-
ten en Woesthuis zijn 
broers; de Alferinks zijn 
neven. 

1939 De Zweef A-junio-
ren opnieuw kampioen.
Boven vlnr: Gerard Wil-
lems, Johan Haas, Anton 
Haas, Marinus Brinker, 
Theo Alferink, Antoon 
Alferink (van de kleer-
maker), Th. (Dorus) Gal-
genbeld, Henk Poppe.
Midden vlnr: Johan 
Middelkamp, Anton 
Middelkamp, A. Weste-
rik. Onder vlnr: Herman 
Koedijk, Gerrit Gescher 
en Gerrit Nijveld.
Anton Haas en Henk 
Poppe zijn van de elftal-
commissie.

1939 De Zweef 2.
Vlnr: Anton Schwarte, B. 
Lucassen, Hennie Kok, 
J. Schwarte, W. Mit-
tendorp, Herman Ver-
schoor, Johan Woest-
huis, Hans Souverijn, 
Hendrikus Hobert, Hen-
nie Alferink, Nico Maar-
tens en Jans Woertman 
(grensrechter).
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opent met een toespraak de feestelijkheden. 
Onder het talrijke publiek bevinden zich 
de directeuren van de KSW, de wethouders 
Boers en Otte en de lokale geestelijkheid.

Hoogtepunt die middag is de wedstrijd van 
de militairen tegen De Zweef. De thuis-
ploeg wint met 2-1, waarbij het Twentsch 
Volksblad opmerkt dat “de militairen zich 
kranig hebben geweerd”. Na afloop van de 
wedstrijd delen de soldaten cadeautjes uit. 
De muziekvereniging van de KSW omlijst 
het geheel. “Dat ook de soldaten dit op prijs 
stelden, bleek maar al te goed uit de vreug-
dedansen die op het terrein op de muziek 
werden uitgevoerd.”

Ondertussen is ook de naam Voetbalver-
eeniging omgezet in Sportvereeniging. Het 
wordt R.K.S.V. De Zweef en dat heeft te 
maken met de oprichting (waarschijnlijk in 
1929 of 193019) van een gymnastiek-afde-
ling voor jongens en mannen. Dit onderdeel 
van De Zweef heeft in 1930 ongeveer 75 le-
den. De wandelafdeling heeft ook een eigen 
bestuur, dat een afgevaardigde heeft in het 
hoofdbestuur. De “Gym- en Atlethiekafde-
ling” van De Zweef is kort na de oprichting 
al groter dan de voetbal.

Een belangrijke reden voor het bestuur om 
een gymnastiek- en atletiekvereniging op 
te richten is de wens om voor voetballers 
zaaltraining te kunnen houden. Niet alleen 
oefenen met de bal, maar ook het oefenen 
van de spieren. Derde voordeel is dat jon-
gens die nog niet mogen voetballen op deze 
manier een bezigheid wordt geboden als 
voorbereiding op de latere voetbalcarrière. 

Financieel heeft de gymafdeling het in het 
begin nog niet voor elkaar. Dat is ook lo-
gisch, want materiaal is duur. In februari 
1931 schrijven voorzitter Middelkamp en 
secretaris Woertman een brief aan burge-
meester en wethouders met een verzoek 
om subsidie. Met het oog op een uitvoering 
in april heeft men materiaal moeten kopen 

(een brug van f 150,-, een 
nieuwe rekstok ad f 37,50 
en een materiaalkist van 
f 20,60). En dan moeten 
er ook nog nieuwe matten 
gekocht worden. “En dezen 
zomer voor atletiek nog veel 
meer.” 

Per 1 mei 1931 benoemt de 
“R.K. Gymnastiek en Alth-
letiekvereeniging De Zweef” 
de heer J.A. Broekhuis tot lei-
der. Deze functie vervult hij tegelijkertijd 
ook bij concurrent OKK en later bij Olym-
pia in Apeldoorn. Hij blijft deze taak bij De 
Zweef heel lang vervullen. Voorafgaand aan 
zijn benoeming is Broekhuis al actief bij 
onze club. 

De eerste opvoering
Eind april 1931 is namelijk onder zijn lei-
ding de eerste grote opvoering van de nieu-
we sporttak. Het is een daverend succes. 
Geen plekje in het Vereenigingsgebouw is 
onbezet. Alle notabelen zijn aanwezig: Bur-
gemeester Van den Steen van Ommeren, 
pastoor Van der Borgh, de besturen van St. 
Lambertus, St. Elisabethsgilde, een afvaar-
diging van OKK, schoolhoofd Tijhuis en 
vertegenwoordigers van de regionale bestu-

ren van de gymbond.

Aan de opvoering gaan eerst 
de nodige toespraken vooraf. 
Voorzitter H.J. (Dieks) Mid-
delkamp van De Zweef heet 
welkom. De pastoor houdt 
–uiteraard- een vurig betoog 
over sport en God. Dan zijn er 
bloemen voor de pastoor en de 
heren Woertman en Broekhuis 
voor het vele goede werk dat ze 
gedaan hebben voor de nieuwe 
gymafdeling. Het optreden 
valt bij de aanwezigen –zo-
als opgemerkt- heel erg in de 
smaak. Iedereen voorspelt de 
gym een gouden toekomst. De 

1939 De Zweef 1. Boven 
vlnr: Harm Oogink, 
Willem Broens, Johan 
Middelkamp, kapelaan 
Sterenborg, Antoon Al-
ferink, Hennie Alferink, 
W. Albers, Dorus Gal-
genbeld, Willy Albers, 
Gerrit  Nijveld, Johan 
Woesthuis. Midden vlnr: 
Anton Middelkamp, Ger-
rit Gescher, Everhardus 
Krukkert. Onder vlnr: 
Theo Alferink, Gerrit 
Meenhuis (later schoon-
zoon van meester Tij-
huis), Herman Koedijk.

Gym- en atletiekafdeling en wandelen bij De Zweef

19 Er zijn geen gegevens 
bewaard over de exacte 
oprichtingsdatum van de 
gymafdeling. In augustus 
1942 moet de gym op last 
van de Duitsers worden 
opgeheven. Men spreekt dan 
van “opheffing na bijna 13 
jaar.”  Zeker is wel dat later 
(bij de viering van een aantal 
jubilea) een onjuiste datum 
is aangehouden. 
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gym treedt niet alleen op tijdens feestelijke 
vergaderingen, maar ook bij bijzondere eve-
nementen, zoals de opening van het terrein 
bij Dalzicht.

Gymnasten vallen van het toestel
De voorspelde “gouden toekomst” van de 
gymafdeling is er nog niet direct, want in 
januari 1932 is er opnieuw een uitvoering 
en die wordt door de recensent van het 
Twentsch Volksblad op vriendelijke wijze 
de grond in geboord. 

Deze oefening komt vlak na die van con-
current OKK en het valt de schrijver op dat 
je heel goed kan zien dat OKK al veel meer 
ervaring heeft. Een paar Zweef-optredens 
krijgen een positieve waardering, maar 
sommige zijn slecht. Veelvuldig vallen de 
gymnasten van een toestel en ligt de zaal 
dubbel van het lachen. Vooral de paard-
sprong voor heren valt helemaal in duigen. 

Damesafdeling bij de gymnastiek
Op 25 februari 1933 is de jaarlijkse uit-
voering van de gymnastiekafdeling van De 
Zweef. “Het Vereenigingsgebouw was tot 

in alle hoeken bezet.” 
Deze avond doet er een 
damesgroep mee van Una 
uit Almelo. Dat is aan-
leiding voor een groepje 
Nijverdalse dames om 
het bestuur te vragen om 
ook een damesafdeling 
op te richten. Dat kan 
natuurlijk alleen maar 

met toestemming van pastoor Leisink. Die 
stemt in en in maart is er al een damesafde-
ling actief.

Aanvankelijk heeft deze groep 70 leden. Dit 
aantal loopt in het jaar langzaam terug naar 
48. Het bestuur heeft daar wel een beetje 
rekening mee gehouden, “want zo gaat 
dat altijd bij nieuwe verenigingen”, staat 
in het jaarverslag 1933. Vooral veroorzaakt 
door de komst van de dames telt De Zweef 
in 1935 228 leden. Een jaar later zijn er nog 
maar 184 leden over (59 voetballers, 81 
gymnastiekleden, 43 ondersteunende leden 

en 1 erelid). In 1937 daalt het aantal leden 
nog naar 163 en stijgt vervolgens weer een 
beetje. Daarbij gaat het overigens vooral om 
donateurs.

De dames doen in juni 1935 voor het eerst 
mee aan de onderlinge wedstrijden binnen 
De Zweef. Bij de dames is de eerste prijs 
voor L. Wijnen, tweede is A. Albers en der-
de A. Hegeman. Bij de mannen wint Anton 
Huis in ’t Veld, gevolgd door J. Dielen en 
W. Woesthuis.

Gymoefening met dodenval
Eind februari 1933 geeft de gymafdeling 
van De Zweef in het Vereenigingsgebouw de 
derde oefening in haar bestaan. De recen-
sent van het Twentsch Volksblad vindt dat 
er ten opzichte van de vorige oefening veel 
verbeterd is. Hij heeft een compliment voor 
directeur (trainer) Broekhuis. De uitvoering 
is bijzonder door het optreden van de da-
mes van de Almelose gymvereniging Una. 

De uitvoering krijgt een spannend slot: “Als 
bijzondere attractie voerde de heer Hege-
man, een der beste turners van De Zweef, 
de zogenaamde ‘dodenval’20 uit”, meldt het 
Twentsch Volksblad.

Halverwege de uitvoering komt pastoor 
Leisink nog voor een stichtelijk woord. Hij 
is blij met gym, want dat staalt spieren en 
zenuwen. Je krijgt zo een gezond lichaam 
en daarin past een gezonde geest. Als er ook 
nog orde en tucht heerst, zijn sportmensen 
een vreugde voor de maatschappij. Het mag 
niet gaan om roem en eer en geld, dat is 
slecht voor de sport. 

Demonstratie van de gym bij voetbal
De voetbal en de gym trekken vaak samen 
op. Zo is er bv. op zaterdag 22 juli 1933 een 
demonstratie gymnastiek, gevolgd door een 
voetbalwedstrijd op het terrein op de berg. 
Het Twentsch Volksblad schrijft hierover: 
“Door de afdeelingen Gymnatiek en Voet-
bal van de R.K.S.V. De Zweef werd Zater-
dagavond ’n goed geslaagde sportavond 
gegeven op haar sportterrein op den berg. 
Tegen zes uur werd vanaf ‘t R.K. Vereeni-

gingsgebouw in keurige marsch naar het 
terrein gemarcheerd.” 

Het is die dag niet al te warm; een graad 
of 19 met regen, maar gelukkig die avond 
droog. De demonstratie begint met “enkele 
nummer athletiek door de jongere af-
deeling ten beste gegeven, waarbij het ons 
opviel dat de jeugd zich voor deze tak van 
sport bizonder interesseerde.” De oefenin-
gen van de gym vindt het Twentsch Volks-
blad allemaal “zeer correct uitgevoerd”. 

Hoofdmoot is een wedstrijd voetbal van De 
Zweef tegen een elftal militairen van de hier 
in garnizoen liggende mannen. Scheids-
rechter Kaizer voldoet goed en kort na de 
aftrap staat De Zweef voor door goals van 
Ter Hedde en Broeks. Verschoor (normaal 
linksback, maar nu gelegenheids-midvoor) 
maakt goede sier door drie goals te maken. 
Bij rust leidt De Zweef met 5-0. Na rust 
doet De Zweef het wat rustiger aan. De 
verdediging heeft geen probleem met de 
“doorzichtig opgezette aanvallen van onze 
landverdedigers”. Uiteindelijk wordt het na 
een goal van Broeks 6-1. 

Vijf jaar gymafdeling
Op zaterdag 10 november 1934 viert de 
Gymnastiekafdeling van De Zweef het 
5-jarig bestaan. Het Vereenigingsgebouw 
is tot de nok gevuld met Zwevers en intro-

ducees, die 15 cent entree hebben betaald. 
Voorzitter Dieks Middelkamp opent de bij-
eenkomst en roemt in zijn toespraak leider 
Broekhuis. Hij heeft, zo zegt Middelkamp, 
heel veel voor de vereniging betekend en hij 
hoopt dat Broekhuis nog lang zal blijven. 

Hij roept alle voetballeden van De Zweef 
op deel te nemen aan de zaaltraining, want 
met dat doel is vijf jaar geleden de gymaf-
deling opgericht. Hierna begint het feest. 
Acht dames voeren het stuk De Volen-
dammertjes op, het stuk Klavervier en een 
schimmenspel. De heer B. Phijffers speelt 
drie stukken die speciaal voor deze avond 
zijn  gemaakt. De beste heren geven een 
demonstratie.

Regionale wedstrijden
De gymafdeling is ook te vinden bij regi-
onale wedstrijden. Zo doet men in 1935 
weer mee aan de bondswedstrijden van de 
Nederlandse Gymnastiek Bond (N.G.B.). 
De wedstrijden zijn dat jaar in Hilversum 
en De Zweef is aanwezig met vier teams. De 
dames komen thuis met een eerste prijs in 
de vorm van een wisselbeker. De meisjes 
eindigen op de derde plaats en de heren op 
de tweede. “De groep knapen wisten hier 
het benoodigde aantal punten om voor een 
prijs in aanmerking te komen, niet te beha-
len”, schrijft de secretaris in het jaarverslag. 

In hetzelfde jaar reist een groep naar wed-
strijden in Arnhem. Zij komen terug met 
drie tweede prijzen en een derde prijs, 
“wat”, zo meldt de secretaris, “een heel 
goed resultaat is, temeer daar hier een 
groot aantal vereenigingen waren bij-
een gekomen om elkaar te bestrijden en 
waaronder zelfs vereenigingen waren die 
op gebied van gijmnastiek een heel goede 

20 Zittend op de rekstok je 
naar achteren laten vallen, 
draaien in de knieholte en 
tot stand komen. 

Niet helemaal zeker, 
maar waarschijnlijk 
mannen van de gymaf-
deling van De Zweef. 
Vlnr: Peet Wennemers, 
Anton Huis in ’t Veld(?), 
Jan Hegeman, Schol-
ten(?), Anton Wenne-
mers, onbekend, onbe-
kend, Woesthuis (van de 
Veldsweg).

1938 De Zweef gym bij 
bondswedstrijden in Cu-
lemborg.
Boven vlnr: Theo Alfe-
rink (slachtoffer bom-
bardement 1945), onbe-
kend, Westerik, Hendrik 
Woesthuis.
Onder vlnr: onbekend, 
Hegeman en Gerrit Nij-
veld.
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reputatie genieten. Het behaalde succes 
is dan ook naast jullie voor een groot deel 
te danken aan den leider de heer Broek-
huis, waarvoor hem een woord van dank 
zeer zeker toekomt. Moge dit succes voor 
hem en de leden een aansporing zijn met 
vernieuwde kracht en energie de Gijm-
nastieksport te beoefenen om dan op de 
volgende wedstrijden met een 1ste prijs 
huiswaarts te keeren.” 

Onderlinge wedstrijden gymnastie-
kafdeling De Zweef
Naast de oefeningen, bedoeld als propa-
ganda-avond, organiseert de gymafdeling 
ook onderlinge wedstrijden. In mei 1935 
bijvoorbeeld is er een onderlinge wedstrijd 
voor aspiranten. 

Jaarlijks gymuitvoeringen 
De gymnastiekvereniging geeft jaarlijks een 
uitvoering in het Vereenigingsgebouw. In 

1936 is de opkomst, volgens de recensent 
van Tubantia, niet slecht, maar ook niet 
best. De aanwezigen zien dat vice-voorzitter 
Jans Woertman het woord neemt en meldt 
dat voorzitter Dieks Middelkamp in Zwolle 
in het ziekenhuis ligt. Woertman zegt dat de 
voorzitter op hetzelfde moment een bloe-
menmand krijgt, “want de gedachten van 
den heer Middelkamp zullen thans zeker bij 
deze uitvoering zijn”.  

Gecombineerde uitvoeringen
Niet alleen houdt de gymafdeling uitvoe-
ringen rond voetbalwedstrijden, maar ge-
bruikelijk is ook een combinatie met andere 
activiteiten. In augustus 1936 bijvoorbeeld, 
is er een demonstratie tezamen met de 
Zenderensche Motorclub. Eerst is er een 
optocht door een deel van het dorp. Daarna 
marcheert men naar het terrein op de berg. 
Tussen de gymnastieknummers door treden 
de motorrijders op met acrobatische toeren.

Wandelafdeling in oprichting
Tijdens de algemene ledenvergadering op 
dinsdag 15 juni 1935 deelt voorzitter Mid-
delkamp mee dat er ook een wandelafdeling 
komt. Belangstellenden kunnen zich mel-
den bij het bestuur. Op dat moment geven 

25 personen zich spontaan op. Dagblad Tu-
bantia meldt dat de wandelafdeling van De 
Zweef is opgericht. Een beetje vreemd, want 
in de bestuursvergadering van 18 februari 
1941 besluit men bij de eerstvolgende le-
denvergadering het voorstel te doen zo’n 
afdeling op te richten. De vraag is dus wat 
er in die voorgaande zes jaren is gebeurd.

Extra donateurs, waaronder een bij-
zondere
De wereldwijde crisis laat ook z’n sporen 
na bij De Zweef. Moeilijkheden zijn ook het 
gevolg van chronisch geldgebrek. Voetbal 
en vooral gymnastiek zijn duur als het gaat 
om het aanschaffen van materialen en een 
contributie die niet te hoog mag zijn. De 
Zweef probeert aan extra geld te komen 
door donateurs te gaan werven voor f 1,50 
per jaar. Dat lukt aardig. De gemeente krijgt 
een brief met het verzoek om subsidie te 
geven. Het antwoord luidt “nee”, want voor 
sport geeft men geen subsidie. 

Een leuke actie van het bestuur is dat men 
op 7 februari 1931 burgemeester L.C. van 
den Steen van Ommeren een brief stuurt 
met het verzoek donateur te worden:

“Het bestuur van de R.K. Sportvereniging 
De Zweef te Nijverdal verzoekt beleefd 
aan U Edel Achtbare of wij u ook tot onze 
jaarlijkse donateurs mogen rekenen. Deze 
bijdrage zouden wij op zeer hoogen prijs 
stellen, om de sportvereniging “De Zweef” 
in stand te houden. 
Vooral de afdeling Gymnastiek is de eerste 
jaren zeer duur, door het aanschaffen van 
materiaal.
Hierbij ingesloten de kaart voor 1931. Bij 
voorbaat onzen oprechten dank.

Namens het bestuur van de R.K. Sportver-
eniging De Zweef.

Met de meeste hoogachting,

Voorzitter H.J. Middelkamp
Penningmeester J.A. Woertman
Van Limburg Stirumstraat 30, Nijverdal.” 

De burgemeester kan deze actie wel waar-
deren. Hij schrijft op 27 februari terug:

“In antwoord op Uw schrijven van 7 Fe-
bruarij 1931, bericht ik U, dat ik gaarne 
donateur word van Uw vereniging.
Ik reken er op dat het door mij verschul-

digde bij mij wordt 
geïnd.

Hoogachtend,
De Burgemeester van 
Hellendoorn
L.C. van den Steen van 
Ommeren.”

Het is geen eenmalige 
actie van de burgemeester. In het gemeen-
tearchief zit nog een brief van De Zweef uit 
1934 met de vraag of de burgemeester nog 
steeds donateur wil blijven. Dat wil hij. “Het 
geld ad f 1,50 kan ten mijnen huize in ont-
vangst kan worden genomen”, schrijft hij 
in de kantlijn van de brief van De Zweef.

Het geld is op 
De crisis gaat aan De Zweef dus niet onop-
gemerkt voorbij. De club blijft in geldnood. 
Gelukkig is er hulp vanuit de katholieke 
gemeenschap. Tijdens de 34e ledenvergade-
ring van St. Joseph21 doet voorzitter Veld-
huis van deze vereniging een goed woordje 
voor De Zweef die op dat moment bezig is 
met een donateursactie: Huis aan huis bij 
de katholieken vragen of men donateur van 
De Zweef wil worden. Een maand later geeft 
St. Joseph De Zweef een geldlening om ma-
teriaal te kunnen kopen. Voor al deze hulp 

Over het handballen bij 
De Zweef is in de versla-
gen, notulen en kranten 
niets terug te vinden. Er 
is alleen de getuigenis 
van mensen die zich dat 
herinneren plus deze ene 
foto, waarvan men zegt 
dat het de handbalafde-
lingin ongeveer 1930  is.
Boven vlnr: A. Huis in ’t 
Veld, H. Oogink, 
B. Engbers, G. Otte, 
B. Hoogers, R. Engbers, 
A. Morsink, D. Alferink
Onder B. Broekhuis 
(trainer), M. Alferink, 
J. Woesthuis, H. Albers.

De crisisjaren bij De Zweef

21 St. Joseph is de naam van 
de R.-k. Werkliedenvereenig-
ing. Deze vereniging heeft 
een eigen gebouw aan de 
Rijssensestraat. Katholieke 
jongens en mannen kunnen 
daar in het weekeinde ter-
echt voor een spelletje kaar-
ten of een potje biljarten. 
Onderdeel van St. Joseph is 
vanaf 1900 de toneelverenig-
ing Nut en Genoegen (namen 
uit die tijd: H. Schwarte, 
A. Otte, B. Velthuis, Th. 
Geurtse en J.R. Engbers). 
Eerst alleen mannen. Later 
komen de dames van het St. 
Elisabethsgilde erbij, die ook 
een toneelclub hebben. 



130 131

doet De Zweef wat terug. Bij het 35-jarig 
bestaan klimmen 25 jongste Zwevers in te-
nue op het podium, doen een declamatie en 
bieden een mooie bloemenmand aan.

De “Jonge Werkman” is ook een katholieke 
arbeidersorganisatie. Wie lid wil worden 
van St. Joseph moet eerst lid worden van 
deze organisatie. Dat is landelijk zo gere-
geld. In de Nijverdalse afdeling zitten na-
tuurlijk veel Zweefleden. Om de banden aan 
te halen en meer leden te krijgen besluit de 
Jonge Werkman samen te gaan werken met 
de voetbalclub. Dat gebeurt nadat secretaris 
Jans Woertman en de geestelijk adviseur 
een pleidooi hebben gehouden. De samen-
werking houdt in dat de heer Anton Huis 
in ’t Veld namens de Jonge Werkman en G. 

Evers namens het Jongenspatro-
naat in het bestuur van De Zweef 
komen. 
 
In februari 1931 is de jaarvergade-
ring van de textielarbeidersbond 
St. Lambertus. Daar wil men De 
Zweef een subsidie geven van tien 
gulden. De heer J. ter Elst maakt 
bezwaar. Hij vindt dat een vak-

bond geen subsidies moet geven, omdat dat 
precedenten schept. Bovendien vindt hij dat 
geen taak van zijn organisatie. Voorzitter G. 
Wennemers en de aanwezige penningmees-
ter van De Zweef, Jans Woertman, weerleg-
gen de bezwaren en zo De Zweef heeft weer 
een bijdrage in de knip.
De Zweef gaat door. In februari 1932 besluit 
St. Joseph om De Zweef een extra subsidie 
te geven van f 60,-.

Het tegemoet komen van werkloze spelers 
breekt De Zweef op. In september 1932 
is er een vergadering van alle plaatselijke 
katholieke verenigingen. Daarbij komt ook 
de slechte financiële toestand bij De Zweef 
aan de orde. “Zooals allen wel zullen be-
grijpen werd deze kwestie lang en breed 
besproken. Het slot was dat St. Joseph, St. 
Lambertus en onze Eerwaarde Adviseur 
elk een bedrag beschikbaar stelden om de 
financiële zorgen enigszins te verlichten 
en de jongens maar aan het voetballen te 

krijgen en de bondsgelden bij het I.V.C.S. 
bestuur te kunnen voldoen.”

In 1933 verandert er niets aan de situatie. 
“De crisis en malaise teistert nog steeds de 
wereld en doet ook haar gevolgen gelden 
in onze vereeniging. Verschillende leden, 
vooral rustende zagen zich genoodzaakt 
het lidmaatschap op te zeggen”, staat in 
het jaarverslag 1933. Door hard te blijven 

werken “voor onze mooie Roomsche sport-
vereniging, door de handen uit de mouwen 
te steken is er gewerkt en bezuinigd om 
onze vereeniging op het peil te houden 
waarop ze stond.” 

Ook over 1935 meldt het jaarverslag dat er 
geen tekenen van verbetering zijn in de fi-
nanciële en economische situatie: “Nergens 
is er nog eenige hoop op herstel en met dit 
al wordt het er voor onze vereeniging niet 
beter op vooral wat betreft het financieel 
gedeelte dat het bestuur soms groote zor-
gen baart.

Was het verleden jaar het Nijverdalsch elf-
tal waarin 4 onzer 1ste elftal spelers uitkwa-
men en ons door de moeilijkheden hielpen; 
dit jaar is het de Bazaarcommissie22 en de 
instelling van de plaatselijke competitie 
die ons er weer door helpen, maar zulke 
buitenkansjes zijn niet elk jaar te verwach-
ten en daarom willen wij met de gewone 
middelen van inkomsten een sluitende be-
grooting hebben.”

Het ledental van de vereniging is in het 
seizoen 1935-1936 sterk teruggelopen. Er 
zijn nog maar 184 leden over, inclusief de 
gymafdeling. De junioren inbegrepen zijn 
er nog maar 59 voetballers. 

In 1936 verandert de situatie. In het jaar-
verslag over 1936-1937 meldt De Zweef dat 
“er op dat moment geen leden meer zijn die 
niets doend langs de weg slenteren”. Dat 
wil niet zeggen dat alles weer goed is. Men 
hoopt dat die verbetering zich ook bij de 
club zal voortzetten, maar zover is het nog 
niet. De kas van de club blijft akelig leeg. 
Ook andere organisaties kampen met geld-
gebrek. 

Zo krijgt De Zweef een brief van het zie-
kenfonds van de KSW. In die brief staat 
dat men niet langer de kosten vergoedt als 
werklui als gevolg van een sportongeval 
een beroep doen op het fonds. Het bestuur 
van De Zweef besluit daarop zelf een on-
gevallenfonds in het leven te roepen “om 
uitblijven van schadeloosstelling zooveel 
mogelijk te voorkomen. Dit fonds werkt tot 
en met heden uitstekend. Enkele der leden 
hebben al reeds een uitkeering gehad.”

Tegemoetkoming voor leden zonder 
werk en met minder werk
Ondanks het tekort aan geld probeert De 
Zweef de leden zoveel mogelijk te helpen. 
In de ledenvergadering van augustus 1932 
komt de werkloosheid aan de orde: “zulks 
in verband met de slechte toestand hier 
ter plaatse in de fabrieken, waaronder 
ook onze vereniging te lijden had, doordat 
verschillende leden geheel werkloos waren 
en anderen gedeeltelijk. Besloten werd de 

leden met het betalen der contributie en 
reisgeld tegemoet te komen. Verder werd 
besloten een verloting te organiseren tot 
stijging van de kas. Jan Sterk en Bernard 
Alferink, Antoon Jannink en Jans Woert-
man stelden zich beschikbaar om de werk-
zaamheden hieraan verbonden, op zich te 
nemen.” 

In het jaarverslag 1932 bedankt secretaris 
Woertman deze heren meer dan uitbundig: 
”Mannen als deze die werken in het belang 
van onze mooie sport, hebben we vooral in 
deze tijden van crisis en malaise zeer nood-
ig, daarom vrienden, nogmaals onzen wel-
gemeenden dank voor alles wat gij deed in 
het belang van leden en vereniging.”

De door het bestuur in september 1932 uit-
geschreven verloting is een succes. Tijdens 
de feestavond op 3 december 1932 worden 
de prijzen uitgereikt. Echter niet nadat 
eerst nog ter plekke de laatste lootjes aan de 
man zijn gebracht en toneelvereniging Nut 
en Genoegen het komisch blijspel “Radio 
Mandjo” voor het voetlicht brengt. 

Johan Schwarte brengt “Op zijn Ameri-
kaansch”  (bij opbod, JPvV) een taart aan 
de man met als opschrift: “Hallo, Zweef, 
kampioen worden.” Bestuurslid Verschoor 
sleept deze lekkernij in de wacht. Daarna 
het hoogtepunt van de avond, de trekking 
van de loterij. Winnaar is de heer A. Koe-
dijk, die een prachtige elektrische lamp mee 
naar huis kan nemen. 

Dan is het nog niet afgelopen. Nut en 
Genoegen speelt niet alleen toneel, maar 
verrast door “Op humoristische wijze een 
feestmarsch te zingen op De Zweef. Een 
tweetal voordrachten door de heren Ter 
Hedde en Schwarte verhoogden de stem-
ming, waarna nogmaals een taart op 
zijn Amerikaansch werd verkocht, welke 
verkoop een aardig duitje in het laatje 
bracht.” Het oudst spelend lid Johan Jan-
nink biedt het hoogst en krijgt de taart.

22 Vanaf 30 april 1934 is er 
drie dagen een Bazaar bij De 
Zweef om de kas te spekken 
en een trainer aan te trekken. 
In het erecomité zitten: 
J.H.W. de Jong (bedrijfsdi-
recteur KSW), pastoor Leis-
ink (adviseur van De Zweef), 
A. Otte ( r.-k. wethouder), 
W.A. v.d. Berg, A. Tijhuis 
(hoofd der r.-k. school) en 
H. Tijhuis. De plannen voor 
de bazaar worden toegelicht 
door Gerard Willems, die 
voorstelt een organisa-
tiecomité in het leven te 
roepen. Dat gaat bestaan uit 
hem zelf als voorzitter, B. Al-
ferink als secretaris, J.Sterk 
als penningmeester en J. 
Meenhuis en H. Middelkamp 
als commissarissen. De 
bazaar in 1934 is een succes; 
daarom is er op 23,24 en 25 
april 1936 opnieuw een.
De bazaar duurt drie dagen. 
Bij de opening zijn besturen 
van verschillende vak- en 
standsorganisaties aan-
wezig. En uiteraard pastoor 
Leisink die een stichtelijk 
woord komt spreken.  Een 
welkomstwoord is er ook van 
secretaris Willems die de 
genodigden meeneemt over 
de bazaar. Daar zijn ver-
schillende artikelen te koop, 
maar er zijn natuurlijk ook 
stands met attracties, zoals 
sjoelen, schieten, biljarten, 
touwtjestrekken, werptent, 
verlotingen e.d. Ook is er een 
theeschenkerij.



132 133

Diefstal
De Zweef 3 speelt op zondag 21 december 
1930 tegen het tweede van MVV in Almelo. 
Na afloop van de wedstrijd ontdekt een spe-
ler dat hij zijn portemonnee kwijt is en een 
ander dat bij hem een gulden is gestolen. 

Oprichting Supportersvereniging
In 1931 komt een groep Zweefsupporters bij 
elkaar om een supportersvereniging op te 
richten. Doel is het belang van De Zweef te 

behartigen. Er komt een comi-
té van zeven mensen die gaat 
proberen deze wens in vervul-
ling te laten gaan. Voorzitter is 
H. Heuver, penningmeester H. 
Verschoor en secretaris is Ber-
nard Alferink. In 1932 komt 
de vereniging bij elkaar in 
aanwezigheid van het bestuur 
en spelende leden. Uit het fi-
nancieel overzicht blijkt dat de 
vereniging er slecht voor staat. 
Zo slecht dat niet betaald kan 
worden voor een aan te stellen 
trainer. Men besluit een lijst-

collecte te houden om aan geld te komen. 

Besturen van een vereniging kost veel 
tijd
Het besturen van een vereniging als De 
Zweef kost behoorlijk wat tijd; ook al is de 
vereniging een stuk kleiner dan nu. In het 
seizoen 1936-1937 bijvoorbeeld komt het 
bestuur 32 keer bij elkaar en zijn er vier le-
denvergaderingen, waaronder ook vergade-
ringen waarbij de nieuwe elftallen bekend 
worden gemaakt en aanvoerders gekozen. 
Elke week na de hoogmis komt het bestuur 
even bij elkaar om de lopende zaken (in-
gekomen stukken e.d.) te bespreken. In de 
loop van dit decennium groeit het aantal 
vergaderingen. 

Lijnen trekken voor vier gulden per 
wedstrijd
Het jaarverslag van secretaris Jans Woert-
man 1931-1932 geeft een beetje zicht op wat 
er in onze club zoal speelt. Hij begint met 

een verslag van de opening van het nieu-
we sportterrein boven op de berg. Daarna 
meldt hij over de ledenvergadering van au-
gustus 1930. 

In deze vergadering krijgt B. Lucassen tot 
taak lijnen te trekken, netten op te hangen 
en kaartjes te verkopen. Hij krijgt daarvoor 
vier gulden per wedstrijd. Een flink bedrag 
als je weet dat het gemiddeld loon 35 gul-
den per week is. Later stopt de club met 
deze diensten, omdat het te duur wordt. 

De Zweef wil proberen om weer met drie 
teams de competitie in te gaan. Wie wil 
voetballen moet zich melden en tegelijk 85 
cent bondsafdracht betalen. Later blijkt dat 
spelen met drie elftallen niet haalbaar is: 
De Zweef doet met twee teams mee in de 
RKVUB.

Matig bezoek aan vergaderingen
“Op 11 September 1931 werd een ledenver-
gadering gehouden welke zeer slecht was 
bezocht. Aan de orde was toen hoofdzake-
lijk het kiezen van aanvoerders en leden 
van den elftal commissie.” 
Antoon Middelkamp wordt aanvoerder van 
het eerste, P. Verschoor van het tweede. De 
heren Rieks Engbers en B. Evers worden 
herkozen in de elftalcommissie; Dieks Mid-
delkamp wordt daaraan toegevoegd.

“Op 7 Jan. 1932 hielden we weder een le-
denvergadering welke slechts matig was 
bezocht. Het doel van den bijeenkomst was 
het benoemen van verschillende commis-
sies voor de gymnastiekuitvoering die toen 
aanstaande was. Tevens werd besloten een 
verloting te organiseren tot stijging der 
kas, wat hoogst noodzakelijk was.”

Uitvoering gymnastiek
Over deze gymuitvoering meldt het jaarver-
slag: “23 jan.1932 gaf de afd. gymnastiek 
onder leiding van de heer Broekhuis een 
goed geslaagde openbare winteruitvoering 
in het R.K. Vereenigingsgebouw voor een 
tamelijk goed bezette zaal, al willen we 

erkennen dat het bezoek beter had kunnen 
zijn, maar de tijdsomstandigheden zullen 
hieraan wel debet zijn.” 

Even willen we nog aanstippen de rede 
die onze Eerw. Adviseur hield. Hij wees er 
vooral op dat sport alleen niet voldoende 
was, maar dat ook aan het geestelijk leven 
de noodige aandacht moest worden be-
steed, dat het huiselijk leven niet onder den 
sport mocht lijden. 

In de pauze werd een verloting gehouden, 
welke vlot verliep. Nogmaals betuigen wij 
onze hartelijken dank aan allen die toen 
medewerkten om de loten tot de laatsten 
toe aan de man te brengen.

Over de uitvoering zelf kunnen we tevre-
den zijn want er werd blijk gegeven dat er 
goed geoefend werd, hetgeen bleek uit het 
goede verzorgde programma. Vermelden 
we nog dat op de uitvoering tegenwoordig 
waren de Burgemeester L.C. van den Steen 
van Ommeren, Dr. V.d. Werf en diens zus-
ter; verder tal van andere genoodigden.

Laten we ook nog even de competitie de 
revue laten passeren. Dreigde een jaar te-
voren het degradatiespook voor ons eerste 
elftal, dit jaar werd de tweede plaats op 
het ranglijstje bezet, waaruit moge blijken 
dat de training van de heer Harmsen de 
jongens goed heeft gedaan.

Ons tweede elftal en de junioren waren 
minder gelukkig, maar de moed er in ge-
houden en in de komende competitie het 
beste beentje voorgedaan. De afd. gymnas-
tiek trok dit jaar ook naar Deventer maar 
moest met een schrale buit naar huis terug 
keren.

Zondag 14 Juli ging een groepje athleten 
naar de athletiekwedstrijden te Ensche-
de, welke aldaar door den Kring Twenthe 
waren georganiseerd. De heer Hendri-
kus Hobert en Rieks Engbers wonnen op 
de 1500 mtr hardlopen resp. een 2e en 3e 
prijs, zijnde een vergulde medaille. Onze 
gelukwenschen voor dit tweetal voor hun 

keurige prestatie. Ook de andere heeren 
hebben zeker hun best gedaan maar waren 
niet zoo gelukkig een prijs te winnen, maar 
de moed niet opgeven heeren, een volgende 
keer beter.

Tot slot het volgende, als we een terugblik 
slaan op het jaar dat achter 
ons ligt, dan kunnen we 
toch met eenige trotsch ge-
tuigen dat we vooruit zijn 
gegaan en daar moet het 
op aan, steeds voorwaarts 
om onze mooie Roomsche 
Sportvereeniging nog op 
grootere bloei te brengen. 
Werken wij allen daar zoo 
veel mogelijk aan mee en 
het komende jaar met nieu-
wen moed weer in. Allen die 
op een of andere wijze heb-
ben deelgenomen aan het 
vele werk verbonden aan 
onze vereeniging, zeggen 
wij onze hartelijken dank. 
Onze Eerw. Adviseur bren-
gen wij dank voor al het-
geen wat hij in belang van 
onze jongens heeft gedaan.”

Zorgen om de competitie: wie betaalt 
de reiskosten? 
Op 29 juli 1932 is de ledenvergadering in de 
kleine zaal van het R.K. Gebouw, “welke bij-
eenkomst evenals altijd weer slecht bezocht 
was”, schrijft secretaris Woertman in zijn 

Wat gebeurt er verder bij De Zweef

Begin van het kranten-
verslag (boven) over de 
uitvoering van de gym in 
1932. “Ze kunnen er nog 
niet zoveel van”. Daar-
over niks in het jaarver-
slag!
In dat verslag, hier-
onder, neemt Gerard 
Willems het op voor de 
gymnasten.
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jaarverslag. Desondanks is voorzitter Dieks 
Middelkamp positief in zijn toespraak. Re-
den is het stijgende spelpeil van het eerste 
elftal, dat de competitie afsloot op de twee-
de plaats van de ranglijst. Ook de goede 
geest onder de leden stemt tot vreugde.

De Zweef telt op dat moment 153 leden, 
inclusief de gymnastiekvereniging. Uit het 
financieel verslag komt naar voren dat er     
f 2755,56 aan inkomsten zijn genoteerd en 
f 2705,56 als uitgaven. Er is dus een batig 
saldo van f 50,-. Bij de bestuursverkiezing 
wordt voorzitter Middelkamp bij acclama-
tie herkozen. In de plaats van de heren H. 
Nijenhuis en A. Claassen komen als verte-
genwoordigers van de gymnastiek in het 
bestuur de heren Anton Huis in ’t Veld en 
J.M. Alferink. De heren B. Evers en Anton 
Nijenhuis worden gekozen in de elftalcom-
missie.

Het lijkt redelijk op orde bij De Zweef, maar 
niets is minder waar. Het bestuur maakt 
zich grote zorgen over de komende com-
petitie. Doordat relatief veel jonge jongens 
zijn ontslagen die geen werk krijgen in de 
werkverschaffing (geen kostwinners), heb-
ben steeds meer leden geen inkomsten. De 
vraag is wie de reiskosten voor de uitwed-
strijden betaalt en wie de afdrachten aan de 
bond. De Zweef zelf ziet geen kans dat alle-
maal op te brengen. Men besluit een loterij 
te houden en 2000 loten voor tien cent per 
stuk proberen te slijten.

S.v.p. naar de kerk
Tijdens de 13e jaarvergadering van De 
Zweef, in januari 1934, stelt de geestelijk 
adviseur voor om voortaan één keer per jaar 
een algemene H. Communie met H. Mis te 
houden voor leden en overleden leden. Dit 
voorstel haalt het met algemene stemmen.  

Zweeflid gaat voor priester studeren
Uit de ledenvergadering van januari 1935: 
Het lid de heer A. Bilman gaat de vereni-
ging verlaten, omdat hij de opleiding tot 
priester gaat volgen. Hij krijgt een woor-
denboek als afscheidscadeau. 

Belangrijkste punt in de vergadering hierna 
is “het in orde maken van een nieuw speel-
terrein”. Een commissie van vier mensen 
gaat dat verder voorbereiden. De vergade-
ring besluit verder te gaan deelnemen aan 
de bekerwedstrijden van de IVCB. 

Voor de zaaltraining voor voetballers 
melden zich 25 leden. Gymnastiektrainer 
Broekhuis zal deze verzorgen. Voorzitter 
Middelkamp deelt mee dat geprobeerd 
wordt in het nieuwe seizoen met twee juni-
orenteams uit te komen. 

15-jarig bestaan wordt gevierd
Begin mei 1935 is de ledenvergadering 
van De Zweef. Men spreekt af het 15-jarig 
bestaan op enigszins feestelijke wijze te 
vieren. Feest is er ook voor het tweede elftal 
dat kampioen is geworden. 
De heren Herman Verschoor en Johan 
Woesthuis gaan in het nieuwe seizoen de 
junioren trainen en de heren Middelkamp 
en Engbers ontfermen zich als trainer over 
de senioren.

Grote problemen in het bestuur; 
de onverklaarbare verdwijning van 
voorzitter Dieks Middelkamp
Het seizoen 1935-1936 is een moeilijk jaar 
voor het bestuur. Het gaat niet goed met 
het eerste elftal en er ontstaat (dus) grote 
kritiek op bestuur en elftalcommissie. Per-
soonlijke belangen en tegenstrijdige groeps-
belangen steken de kop op en het kost het 
bestuur grote moeite de gelederen gesloten 
te houden. Men krijgt te maken met spelers 
die niet meer willen trainen. 

Het bestuur moet boetes opleggen aan spe-
lers die zonder reden wegblijven bij wed-
strijden. Men valt van het een in het ander. 
De ledenvergadering herkiest de aftredende 
leden van de elftalcommissie, maar niet 
voor lang. Er heerst grote onvrede. “Hoe 
kan het bestuur zo’n elftalcommissie hand-
haven” is de teneur na deze vergadering. 

De eerstkomende vergadering eist het aan-
treden van een hele nieuwe commissie. Die 
komt er in de personen van B. Alferink Hzn. 

W. Otte, P. en J. Nijenhuis. Nog meer pro-
blemen: afscheid wordt genomen van  het 
bestuurslid Herman van Rhee, “die het bijl-
tje erbij neer heeft gelegd, omdat hem de 
mening was toegedaan dat hij de plichten 
die van hem gevraagd werden, niet kon 
nakomen.”

Het jaarverslag gaat slechts heel oppervlak-
kig en zeker niet concreet op de situatie 
in. Wel staat daar een heel verhaal in over 
leiding geven e.d. “Op de commandobrug te 
staan bij zonnig, stil weer en klaarlichten 
dag, dat is geen kunst. Maar in stikdon-
keren nacht, bij stormweer, bij bliksem en 
donderslagen, om dan het schip over de 
woeste baren in veilige haven te brengen, 
daar is stuurmanskunst voor noodig. En 
zoo’n storm komt vaak op het meest onver-
wachte oogenblik. Zoo ook in onze vereeni-
ging.”

Als in het 
seizoen erna 
Dieks Mid-
delkamp af-
tredend is als 
bestuurslid 
en hij niets 
van zich heeft 
laten horen, 
zou je de con-
clusie kunnen 
trekken dat 

de voorzitter het veld heeft moeten ruimen 
of dat hij zelf is vertrokken vanwege de 
problemen. De geschiedenis meldt ook dat 
Middelkamp tot 1935 bestuurslid is, waarna 
vanaf 1936 secretaris Jans Woertman de 
voorzittershamer hanteert. Diens opvolger 
is in 1941 J. Nijenhuis. 

De historie vermeldt niet wat er precies is 
gebeurd. Het plotselinge verdwijnen van 
Dieks Middelkamp is ook niet uniek. Zo 
verdwijnt ook Jans Woertman met stille 
trom. In tegenstelling tot Woertman komt 
Dieks Middelkamp weer in een functie te-
rug bij De Zweef is en hij een paar jaar suc-
cesvol trainer van het eerste elftal. 

In het jaarverslag een treurverhaal over de 
leden die kritiek hebben: “Het zijn degenen 
die wel buiten de vergadering en buiten de 
vereeniging bij voorkeur in een gezelschap 
hun afbrekende kritiek doen hooren, ter-
wijl zij zelf geen vinger uitsteken voor het 
vereenigingswerk.” 
 

Gratis toegang voor vrouwen
Tijdens de ledenvergadering in maart 1936 
besluit de vergadering om gehuwde spelers 
in het vervolg vrij te stellen van het betalen 
van reisgeld. Vrouwen en meisjes hebben in 
de toekomst vrije toegang tot de wedstrij-
den. In plaats van Herman van Rhee komt 
Hendrikus Hobert in het bestuur. 

Verzekering voor leden
De ledenvergadering van De Zweef in juni 
1936 staat in het teken van geld. De mensen 
die van de vereniging een vergoeding of 
loon ontvangen, krijgen te maken met een 
verlaging van 20%. Voor de zoveelste keer 
vergadert men over een verzekering voor 
voetballers. Nu hakt men de knoop door: 
er komt een verzekering. De leden betalen 
hiervoor 2 cent per week, terwijl men gaat 
proberen deze kas te spekken door bv. 
vriendschappelijke wedstrijden te spelen. 
Een voorstel van het bestuur om in het 
Vereenigingsgebouw voortaan wekelijks de 
uitslagen te publiceren, gaat niet door van-
wege de kosten. 

Nieuw tenue
Ook het jaar 1936-1937 is nog niet best; on-
danks het feit dat de werkloosheid behoor-
lijk is afgenomen. De vereniging krijgt een 
nieuw kostuum. Er wordt slechts zijdelings 
melding van gemaakt.  

De Zweef opnieuw in zwaar weer
In het jaarverslag over 1936-1937 schrijft 
secretaris Gerard Willems over donkere 
wolken die zich opnieuw samenpakken bo-
ven de vereniging. Het is onduidelijk wat 
er precies aan de hand is. Donkere wolken, 
“die zelfs een oogenblik aan een cycloon 
deed denken toen het zogenaamde prof 
voetballen23 onder elkaar werd besproken. 
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Men vond dat zulk een groot ongerief dat 
men het plan opvatte om onderling een 
vergadering te beleggen om zoodoende 
later beter beslagen ten ijs te komen voor 
de vergadering die hierop volgde.”

Of de ontwikkelingen in het Nederlandse 
profvoetbal hier aan de orde zijn, is ondui-
delijk. In het jaarverslag staat namelijk: 
“Ja, men ging zelfs zoo ver. Hier en daar 
hoorde men mompelen dan moet de voor-
zitter en zoo noodig de bestuursleden die 
erbij betrokken waren, maar opstappen.” 
De redevoering en beantwoording van vra-
gen van en door voorzitter Woertman klaart 
de lucht. “Hoe zwaar de lucht zich ook had 
samen gespant en de vereeniging ineen 
dreigde te storten, was hij het die een ieder 
bevredigend beantwoordde en weer veel 
recht maakte wat anderen met verkeerde 
voorlichting soms krom trokken en zoo 
deze kwestie van de baan maakte.”

Niet van lange duur, want opnieuw laait de 
kritiek op bestuur en elftalcommissie op. 
Verschillende spelende leden bedanken. 
Het wordt voor het bestuur onmogelijk alle 
elftallen in de benen te krijgen. Een aantal 
keer moet zelfs het veld worden “afgekeurd” 
om elders over voldoende spelers te kunnen 
beschikken.

“We hebben het reeds eerder gezegd; het 
was niet alleen de griep die deze moei-
lijkheid bracht, maar voor een groot deel 
voetbalmoeheid. En deze voetbalmoeheid 
moeten wij toeschrijven aan tegenslag en 

mislukking die heel gauw en erg depri-
merend op onze jongens werkt,” schrijft 
Willems. En dat leidt weer tot afzeggingen, 
waardoor ook goedwillende spelers de dupe 
zijn. Ook de supporters blijven thuis en het 
eerste speelt met maar heel weinig publiek.

“Doch wat baat dit al, wanneer men geen 
gehoor geeft aan de leidinggevende per-
sonen en wel het oor te luisteren legt bij 
hen die kwaad spreken en onrust stoken 
op allerlei gebied en zulk een groep –een 
kerngroep zelfs- treft men aan voor het 
Vereenigingsgebouw. Nauwelijks thuis 
zijnde van de eerste verrichte werkzaam-
heden begeeft men zich weer naar dit punt 
en waar het gesprek is voetbalpraatjes en 
nog eens voetbalpraatjes. Steeds is voetbal 
het leidend voorwerp en zij die daarmee 
in verband staan….. mijd zooveel mogelijk 
deze gevaarlijke plaats en personen; hoe 
aangenaam gij deze gesprekken ook vindt, 
toch is het bederf voor U zelf en voor de 
vereeniging.” 

Wat er allemaal is gebeurd, is niet meer te 
achterhalen, maar de problemen –ook in 
het bestuur- zijn groot. In het jaarverslag 
1936-1937 bedankt secretaris Gerard Wil-
lems alle bestuursleden voor hun inzet, 
ijver en werklust, “vooral aan onze emi-
nenten voorzitter (Jans Woertman, JPvV), 
die ondanks zijn drukke werkzaamheden 
enkele zware vergaderingen heeft geleid op 
een wijze die zeer zeker lof verdiend. Wij 
hoopen dan ook nog vele jaren een voorzit-
ter aan hem te hebben.” 

Jaarverslag 1938, 1939 en 1940
Er worden in 1938, 1939 en 1940 geen jaar-
vergaderingen gehouden. Er zijn in deze 
jaren nog wel een paar ledenvergaderingen, 
maar die worden steeds slechter bezocht. 
Bij de enige vergadering in 1940 komen 
slechts twaalf leden opdagen. 

De ledenvergadering in oktober 1938 is op 
financieel gebied redelijk positief. Hoewel 
er (doordat er nog een paar oude rekenin-
gen betaald moeten worden) een negatief 
saldo is, is secretaris-penningmeester Ge-

rard Willems tevreden. Door het gebrek 
aan geld is het nog steeds niet mogelijk een 
terreinknecht aan te trekken. Het bestuur 
roept de spelers met klem op dat werk dit 
jaar nog zelf te doen. “Wanneer er Zondag 
’n thuiswedstrijd plaats heeft, zal het elftal 
dat spelen moet, Zaterdagsmiddags het 
terrein in orde maken. Hiertoe werd beslo-
ten.” 

In deze vergadering komt ook het probleem 
nog aan de orde dat het voor gehuwde spe-
lers vaak (financieel) moeilijk is om voet-
balschoenen te kunnen kopen. De leden 
stellen voor een fonds te stichten waaruit 

hulpbehoevenden een bijdrage kunnen krij-
gen. Het bestuur zal zich daarover beraden. 
Wat ervan gekomen is, is onduidelijk; de 
verslagen maken daarvan geen melding. 

In 1941 brengt secretaris Willems een ver-
slag uit over de jaren 1938,1939 en 1940. 
Drie redenen noemt hij voor het uitblijven 
van verslagen: drukke werkzaamheden, 
het feit dat voorzitter Woertman onder de 
wapenen is en een groot gebrek aan belang-
stelling van de leden. Het bestuur vergadert 
in deze periode aanvankelijk elke veertien 
dagen en later elke maand.

 

 

23 Zeker is dat er in 1937 
in Nederland een stevige 
discussie bestaat over 
profvoetbal. Dat bestaat in 
veel Europese landen. Bep 
Bakhuys is de eerste Neder-
lander die in het buitenland 
een profcontract tekent. In 
1934 al speelt de “kwestie 
Bakhuys”, waarin de com-
missie amateurbepalingen 
een grote rol speelt. Er zijn 
meer spelers die willen en 
ook gaan. Calvinistisch Ned-
erland spreekt met afschuw 
over deze ontwikkelingen.
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ALGEMEEN

Nijverdals team met spelers van DES, Nijverdal en De Zweef
Tussen de clubs in Nijverdal bestaat de nodige rivaliteit. Ook buiten het veld staat het club-
belang nogal eens voorop. Enkele supporters van DES, Nijverdal en De Zweef krijgen een 
goed idee. Zij bedenken dat het voor de onderlinge sfeer goed zou zijn als de clubs in een 
onderlinge competitie de strijd aangaan. Zij nodigen de besturen van de drie clubs uit om 
daarover van gedachten te wisselen. 

“Het doel van deze vergadering”, zo staat te lezen in het Twentsch Volksblad, “is de ver-
eenigingen nader tot elkander te brengen door het houden van wedstrijden tegen elk-
ander. Gelukkig waren de bestuursleden der vereenigingen zoo verstandig hieraan niet 
mede te werken, want het middel zou immers erger blijken dan de kwaal.”

“Dienaangaande is besloten een Nijverdalsch elftal te vormen met spelers uit de alhier 
bestaande vereenigingen.” Het hele feest gaat uiteindelijk niet door, omdat het bestuur 
van Nijverdal alsnog besluit niet mee te doen. Men is niet in staat spelers te leveren, omdat 
er nog vriendschappelijke wedstrijden, nederlaagtoernooien en de opening van het nieuwe 
veld op het programma staan.

In 1935 pakken de besturen van DES, Nijverdal en De Zweef de draad toch 
weer op en besluiten een combinatieteam samen te stellen dat aan het einde 
van het seizoen wedstrijden speelt tegen een paar sterke eerste of tweede-
klassers. Er is eerst een proefwedstrijd van twee teams uit de drie Nijverdalse 
clubs om een selectie te kunnen maken wie in de uiteindelijke ploeg mag spe-
len. Zo gezegd, zo gedaan en er volgt een serie wedstrijden waarvan het verslag 
van de laatste (tegen PEC 2) bewaard is gebleven. Het blijkt een matige wed-
strijd te zijn geweest. Hoogtepunten: het optreden van de KSW muziek, twee 
goals van Nijverdalse kant (Heuver en Middelkamp) en de slotstand van 2-2.

Wedstrijden om het kampioenschap van Nijverdal
Naast deze competitie zijn aan het einde van elk seizoen onderlinge wedstrij-
den van de vier clubs om het kampioenschap van Nijverdal. In 1936 wint De 
Zweef de onderlinge Nijverdalse voetbalcompetitie. Voorzitter Woertman kan 

trots zijn op zijn ploeg. De Zweef speelt gelijk tegen DES, verliest één wedstrijd van Nij-
verdal en wint de rest. De tweede plaats in deze competitie is voor Nijverdal, gevolgd door 
DES en Volharding. In bijna alle wedstrijdverslagen maakt de verslaggever overigens mel-
ding van  slecht spel. 

In 1937 speelt DES de finale om het kampioenschap van Nijverdal tegen De Zweef. Het 
begint mooi voor De Zweef dat met een goal van J. Heuver op 0-1 komt. Daarna is het af-
gelopen en maakt DES korte metten: doelman Woesthuis moet maar liefst vier keer vissen: 
drie goals van DES-spits Dorgelo.

Door de wedstrijd tegen Ajax (zie verderop) doet VV Nijverdal in 1938 niet mee om het 
kampioenschap van het dorp. In de finale spelen DES en De Zweef tegen elkaar. Het wordt 
een rommelige wedstrijd, waarbij twee Zwevers het veld moeten verlaten, omdat ze het 
niet eens zijn met de leiding. DES wint uiteindelijk met 6-5. 

Andere bijzondere wedstrijden
Een Nijverdal-combinatie speelt in april 1938 tegen een team van de NSB, de stoomble-
kerij. De combinatie wint simpel met 5-2, “terwijl dubbele cijfers niet vreemd zouden zijn 
geweest”, staat in het verslag.

Op tweede paasdag 1939 is op het terrein van DES een wedstrijd tussen een “Twentsch CN-
VB-elftal en een Twentsch R.K.-elftal”. In het CNVB-team spelen G. Arends (doelman en 
latere voorzitter van DES), Schuurman (Volharding), W. Dorgerlo (Volharding) en Bulters 
(DES). Bij de katholieken slechts twee Nijverdalse spelers en wel doelman Antoon Middel-
kamp en verdediger Harm Verschoor van De  Zweef.  In het wedstrijdverslag staat te lezen 
dat de katholieken meer één team zijn en de CNVB-ers het moeten hebben van individuele 
uitblinkers. Verschoor wordt met name geroemd om zijn verdedigend werk. Eigenlijk is het 
CNVB-elftal geen partij voor de katholieken. Bij rust staan de “Roomschen” met 2-0 voor. 
Einduitslag: 6-1. 

NIJVERDAL

Van alle Nijverdalse verenigingen timmert Nijverdal het meest aan de weg, De vereniging 
is prominent aanwezig in de dorpsgemeenschap. Het is de eerste club die begint met junio-
renvoetbal. Je kan gratis voetballid worden mits je voor 5 cent in de week lid wordt van de 
gymvereniging van Nijverdal. Voor alle leden organiseert de club een lezing met lichtbeel-
den over de voetbalspelregels. Dat gebeurt in Hotel Hofstee. Van alle Nijverdalse vereni-
gingen staat deze club het vaakst in de krant. 

Nijverdal kampioen
Nijverdal heeft last van het overstappen van spelers naar De Zweef in de 
jaren twintig. In de jaren daarna gaat het weer beter met de club. Aan-
voerder en linksbuiten Bouwhuis schopt het zelfs tot een basisplaats in 
de Twentse selectie, terwijl spil Blikman als reserve wordt opgeroepen. 
Het seizoen 1929-1930 brengt Nijverdal het kampioenschap in de eerste 
klasse van de TVB. Het feest viert men in het R.K. Vereenigingsgebouw. 
Na het spelen van de Olympiade-marsch door de KSW-harmonie opent 
voorzitter G. Praas de feestavond. Namens De Zweef spreekt Dieks Mid-
delkamp, die daarna een bloemenmand aanbiedt.

G. Molenaar biedt namens de supporters en donateurs alle spelers van het kampioensteam 
een foto in lijst en een zilveren medaille aan. Het is de burgemeester Van den Steen van 
Ommeren die de medaille bij elke speler persoonlijk op de borst speldt.

Door het kampioenschap in de eerste klasse TVB verhuist deze club (als de bond het veld 
goedkeurt) als eerste vereniging in Nijverdal naar de KNVB. Behalve in de eigen klasse, 
wordt Nijverdal overigens ook kampioen van Twente. Tegen Unisson wordt het 1-2 en 2-1. 
De beslissingswedstrijd wint Nijverdal uiteindelijk met 4-2. 

Nijverdal doet het goed in de KNVB. Het eerste jaar staat de ploeg na zeven wedstrijden 
tweede op de ranglijst; één punt achter Eilermark, dat twee wedstrijden meer heeft ge-
speeld. Deze positie handhaaft de club tot het einde van het seizoen.

Nieuw speelveld
Na te hebben gespeeld op de Eversberg, daarna ’t Stort aan de huidige Karel Doormanweg, 
komt de club terecht aan een nieuw terrein op de Spiesplas aan de Veenweg, nu Willem de 

Andere Nijverdalse voetbalclubs
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Clercqstraat. De heer Bouljon keurt in oktober 1930 het veld goed en prijst 
de schitterende ligging ervan. “Nijverdal zal nu wel spoedig aan de com-
petitiewedstrijden deelnemen. Het wordt ook tijd!” schrijft Tubantia. De 
bond heeft natuurlijk geen enkel probleem met het spiksplinternieuwe veld 
en de KNVB opent z’n deuren voor de oudste Nijverdalse club. 

Op zaterdag 6 september 1931 opent Nijverdal dat nieuwe veld met veel 
bombarie. Voorafgegaan door muziek trekt het gezelschap daar naar toe. Het kampioen-
schap van Nijverdal is aanleiding voor het nieuwe veld, waarvoor enkele supporters en do-
nateurs verantwoordelijk zijn. 

Nijverdal kampioen vierde klasse KNVB (1932-1933)
Op 27 februari al schrijft Tubantia dat “het wel raar moet lopen als Nijverdal geen kampi-
oen wordt”. De ploeg staat na de 4-0 overwinning op Lonneker op de bovenste plaats met 
een voorsprong van vier punten op De Tubanters.

In april 1933 gaat de vlag uit: het eerste elftal is kampioen. Nijverdal wint tegen PJ uit Los-
ser met maar liefst 7-2. Als duidelijk wordt dat de Tubanters met 4-2 hebben verloren van 

Wilhelminaschool, is het kampioenschap van de vierde klasse KNVB een 
feit. In de voorgaande twee seizoenen behaalde Nijverdal telkens een twee-
de plaats. 

Het kampioenschap nu is het gevolg van het aanstellen van een trainer, de 
heer Veldkamp sr. uit Enschede. Hij verbetert het technisch deel van de 
Nijverdalse voetballers. De eerste 12 wedstrijden blijft het team ongesla-
gen. Daarna volgen maar liefst vier verliespartijen, maar ook naaste con-
current De Tubanters verliest. Na drie seizoenen vierde klasse is Nijverdal 
kampioen: “Was het wonder dat er des avonds een gezellige stemming 
heerschte in het clublokaal?”  vraagt het Twentsch Volksblad.  

Ajax naar Nijverdal
“Liefhebbers van technisch en tactisch voetbal konden hun hart ophalen”, staat in de 
krant. In juli 1938 komt Ajax naar Nijverdal. “Zeker zeven spelers van het eerste elftal zul-
len meedoen aan een wedstrijd tegen de voetbalclub Nijverdal, die zich ter gelegenheid 
van deze wedstrijd heeft versterkt.” Niet met spelers van andere Nijverdalse verenigin-
gen, maar met spelers van RV uit Rijssen en een van Sportclub Enschede. Nijverdal biedt 
goed partij, maar de verdediging van Ajax staat goed. De Amsterdammers gaan met een 
0-3 voorspong de rust in. Na rust kan Nijverdal twee keer scoren, maar dat doet Ajax ook. 
Einduitslag 2-5.

DES

Bij het 10-jarig bestaan van DES in 1932 telt de club 46 leden en 120 donateurs. De club 
wordt door voetbalkenners ook wel de “Kweekbak van Nijverdal” genoemd, omdat met 
regelmaat spelers de overstap maken naar de zondagclub van deze naam. Op een gegeven 
moment vertrekken zeven spelers in één keer naar Nijverdal.

• In augustus 1930 speelt het tweede van De Zweef tegen de reserves van DES. Deze 
laatste ploeg wordt met maar liefst 8-1 verpletterd. De reden voor de grote nederlaag, 
zo meldt het Twentsch Volksblad is de “DES-doelman, die van keepen totaal geen ver-
stand had.” 

• DES vraagt in oktober 1930 aan de TVB 
om een zaterdagcompetitie in te stellen. 
Die is er dan nog niet. De bond stuurt een 
berichtje terug dat men zal kijken of er 
in de buurt andere clubs zijn die ook de 
zaterdag verkiezen boven de zondag. Dat 
lukt echter niet zo goed en DES neemt ini-
tiatief. Het bestuur zegt het lidmaatschap 
van de TVB op en DES treedt toe tot de 
Christelijke Voetbalbond waar uiteraard 
wel een zaterdagcompetitie bestaat.

• Eveneens in oktober vraagt DES aan de 
gemeente of de club een stuk grond kan huren dat de gemeente heeft gekocht van de 
familie Rutgers. Dit terrein (“Het Stort”) grenst direct aan het veld van DES op het 
oude kerkhof (waar De Zweef ook speelde). De gemeente stemt toe en DES krijgt het 
veld voor 10 gulden per jaar. 

• In juli 1931 speelt De Zweef vriendschappelijk tegen DES. Het wordt 2-2. “Door het be-
tere spel en speciaal door het feit dat de Zweevers meesttijds iets vlugger waren dan 
de D.E.S.-mannen, hadden de roodbroeken wel een overwinning verdiend”, schrijft 
het Twentsch Volksblad. Dat De Zweef beter kan, blijkt enkele weken later als de te-
genwedstrijd gespeeld wordt. De Zweef wint met maar liefst 8-1. In het begin gaat het 
redelijk gelijk op, maar De Zweef geeft gas en DES het nakijken. 

• DES speelt in de competitie tegen Sparta uit Rijssen. Deze ploeg 
is veel sterker en komt met rust op 3-1 voorspong. Na rust gaat 
het iets beter met DES, dat twee strafschoppen krijgt. De Spar-
ta-keeper stopt beide. Door heel hard werken wordt het uiteinde-
lijk 3-3. DES tekent protest aan omdat de scheidsrechter de straf-
schoppen had moeten laten overnemen. De keeper heeft namelijk 
beide keren te vroeg bewogen. Vooruitlopend op een beslissing 
van de bond laat de scheidsrechter na afloop dus van de wedstrijd, 
de twee strafschoppen overnemen en beide keren scoort DES. Het 
verslag eindigt met de mededeling dat DES dit protest zeker gaat 
winnen. 

DES in de jaren dertig
Boven vlnr: onbekend, 
A. van Keulen, G. Schol-
ten Gzn., J. Preuter, 
Hosmar, G. de Ruyter, 
W. Tijhof, G.J. van der 
Kolk. 
Onder vlnr: onbekend, 
M. Toeters, J. Kranen-
borg en M. Velner.
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• Op de dag na kerstmis (27 december) 1932 neemt DES het nieuwe terrein aan de 
Spoorstraat (waar nu Albert Heijn is gevestigd) feestelijk in gebruik. Na de opening 
door de burgemeester is er een wedstrijd tussen DES en Sparta Rijssen.

• Voor het eerst in het seizoen speelt DES in 1933 tegen Volharding. Het wordt uiteinde-
lijk 1-1. Bijzonder is dat Volharding het eerste deel van de wedstrijd speelt met 10 man, 
omdat hun spilspeler te laat is.

DES kampioen van Nederland
DES heeft een wereldteam met spelers als Dorgelo, 
Scholten en Braakman. Het team wordt in het sei-
zoen 1933-1934 kampioen in de 3e klasse van de Ne-
derlandse Christelijke Voetbalbond. Het tweede hijst 
de kampioensvlag in de tweede klasse. Groot feest 
dus, dat DES viert met een wedstrijd gekostumeerd 
voetbal op het nieuwe terrein aan de Spoorstraat. ’s 
Avonds is er voor de leden een feest in de zaal van T. 
de Jonge aan de Rijssensestraat. “Met het oog op de 
tijdsomstandigheden, welke geen hooge uitgave toe-
staan, werd dit kampioensfeest op bescheiden schaal 
gevierd”, meldt Tubantia. 

Door het kampioenschap mag DES meedoen voor 
het districtskampioenschap. Sparta Enschede wordt 
met 1-2 winst in de uitwedstrijd en 7-3 winst in de 
thuiswedstrijd aan de kant gezet. De club mag daar-
na door voor de volgende ronde op weg naar het 
kampioenschap van Nederland van zaterdagclubs. 

DOS Kampen is de tegenstander. Thuis wint DES met 1-0. Dat lijkt op het randje, maar de 
Nijverdallers laten veel kansen liggen. De uitwedstrijd gaat niet door omdat DOS door de 
bond uit deze competitie wordt gehaald. De reden is dat “DOS heeft deelgenomen aan een 
op Zondag gehouden wandeltocht”.

DES denkt dat men daardoor onmiddellijk in de finale terecht is gekomen, maar dat blijkt 
niet waar. Ajax Veenendaal neemt de plaats van DOS in en DES moet opnieuw twee keer 
aan de bak. Ook in deze duels is DES de beste: in Veenendaal wordt het 1-2 en thuis 6-3. 
De deur naar de finale staat wijd open.

Die finale speelt de ploeg “op onzijdig terrein te Apeldoorn”, schrijft het Twentsch Volks-
blad. Tegenstander is DVV uit Utrecht. In de eerste helft gaat de strijd gelijk op. DES is iets 
beter en gaat met een 2-1 voorspong de rust in. Na rust komen de Nijverdallers met een 
geheel nieuwe voorhoede het veld in en binnen de kortste keren is het 5-1. DVV scoort nog 
twee keer, maar dat is voor de statistieken. DES is kampioen van Nederland.

Het is een prachtig seizoen voor de Nijverdalse ploeg, want eerder al wint de club voor de 
derde keer het Bondstoernooi in Amersfoort. De grote zilveren wisselbeker mag definitief 
mee naar Nijverdal. Ook het tweede van DES wint in dit toernooi de eerste prijs.

De Zweef verslaat landskampioen met 5-0
Leuk is natuurlijk dat een week later De Zweef vriendschappelijk tegen DES speelt en de 
roodzwarten met 5-0 het nakijken geeft. Voorafgaand aan de wedstrijd krijgt DES een 
bloemenmand als geschenk voor het behalen van het landelijk kampioenschap. Dan is 
het afgelopen met de vriendelijkheden. De Zweef speelt in een veel hoger tempo en staat 
bij rust met 3-0 voor. Na rust maken de mannen het af met een eindstand van 5-0. Het  
Twentsch Volksblad meldt: “Na rust was het voetbalspel zoo mat en lusteloos dat velen 
van het publiek reeds lang voor het einde heen gingen.” Voor de wedstrijd en in de rust 
geeft de gymvereniging van De Zweef een mooie demonstratie.  

De Zweef – DES (2)
Later dat jaar treffen de teams elkaar opnieuw. Nu op het veld van DES. Vooruitlopend 
op het nieuwe seizoen organiseert De Zweef nederlaagwedstrijden met DES en Nijverdal. 
De ploeg die De Zweef de meeste nederlagen toebrengt, wint. Aangezien De Zweef zelf al-
les wint, is er ook geen winnaar. Het dichtst bij is DES.  In het begin van dit duel trekt De 
Zweef stevig ten aanval en scoort via Hoogers. 

Even later keurt de scheidsrechter een Zweefgoal goed, terwijl iedereen ziet dat de bal 
tegen de paal kwam. Door twee strafschoppen komt DES langszij. Keeper Middelkamp 
“kreeg het soms zwaar te verantwoorden, doch het werk was hem wel toevertrouwd”, 
staat in het verslag van het Twentsch Volksblad. Een kwartier voor tijd maakt Antoon Jan-
nink de 3-2 voor De Zweef en dat is ook de eindstand.

12,5 jaar DES
In april 1935 viert DES het 12,5 jarig bestaan. Dat gebeurt tijdens een feestvergadering 
voor leden, donateurs en genodigden. Bij dit jubileum zijn van de oprichters nog vijf men-
sen actief: J. Bossink, D.J. Toeters, H. Braakman, T, Braakman en H.J. Karkdijk. Voorzit-
ter op dat moment van DES is J. Kranenborg, terwijl de rest van het bestuur bestaat uit G. 
Scholten, J. Bosssink, M. Velner, D. Dorgerlo en A.H. Scholten.
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Voorzitter Middelkamp van De Zweef bezoekt de feestvergadering en voert het woord. Hij 
wijst erop dat ook DES moeilijke tijden heeft gekend, “doch zich er dapper doorheen ge-
slagen heeft. Toen voor 14 jaar te Nijverdal nog maar een vereeniging op voetbalgebied 
bestond, kon men slechts met moeite twee elftallen op de been brengen. Thans is het ge-
heel anders geworden en zien we daarin een vingerwijzing dat we in dezen op den goede 
weg zijn; niet alleen wat betreft het aantal voetballers, doch ook dat het bezoek sterk is 
toegenomen.”  

In mei 1937 (het jaar waarin deze club 15 jaar bestaat) wordt DES kampioen in de eerste 
klasse, afdeling 3, van de CNVB.

VOLHARDING

Sportvereniging Volharding is opgericht op 4 oktober 1928. Net als alle andere verenigin-
gen ontstaan uit een groep jongens die voor de lol wedstrijden tegen andere groepen spe-
len. De vereniging begint onder de naam “Volharding”, maar moet deze na de oorlog van 
de KNVB wijzigen. Vanaf dat moment heet de club SVVN, waarbij men de oorspronkelijke 
naam heeft gehandhaafd. Wie kent SVVN niet onder de naam “Volharding” of op z’n plat 
“Vladding”? 

Ook Volharding heeft zijn plek in Nijverdal moeten veroveren. Natuurlijk doet de club mee 
in de competitie en aan de strijd om het kampioenschap van Nijverdal. Daar spelen ze te-
gen de “grote jongens” DES, Nijverdal en De Zweef. Op 9 september 1934 speelt De Zweef 
vriendschappelijk tegen Volharding. Boven op de berg wordt het 5-2.

In het seizoen 1935-1936 is Volharding kampioen. Echter niet voor lang. De reden is dat Be 
Quick uit Coervorden zich op het allerlaatste deel van de competitie terug trekt. De tegen 
deze ploeg gehaalde punten vervallen, waardoor in Nijverdal de vlag niet uit kan. 

Volharding doet z’n naam eer aan en is aan het einde van de jaren dertig een geduchte te-
genstander. Dat onderstreept de club door in 1938 voor het eerst Nijverdals kampioen te 
worden. 

Vlak voor het tienjarig bestaan, verhuist de club op 1 oktober 1938 van ’t Kattenbos naar 
een nieuw terrein aan de Ericaweg. Althans, het eerste elftal, want de lagere elftallen blij-

ven nog even op de oude plek. In ieder geval gaat een langgekoesterde 
wens in vervulling. SVVN blijft aan de Ericaweeg tot de verhuizing in 1977 
naar Groot Lochter. 

Het Twentsch Volksblad besteedt uitgebreid aandacht aan de opening van 
het nieuwe complex aan de Ericaweg, dat in enkele weken tijd door de le-
den zelf is aangelegd. Het programma meldt de officiële opening om 15.30 
uur door burgemeester Ed. C. Witschey. Aansluitend speelt Volharding 
tegen Sparta Enschede en daarna DES tegen De Zweef. Voor de muzikale 
omlijsting van het geheel zorgt Advendo. 

In die tijd is Volharding nog geen echt grote vereniging. Er zijn zo’n 85 
leden. Daarom ook kan het bestuur de ledenvergaderingen houden in de 
kleedkamer, die na wedstrijden (als de spelers zich weer hebben aange-
kleed) ook dienst doet als kantine. 

Tien jaar Volharding
In 1938 viert de club het tienjarig bestaan. Dat gebeurt met een jubileum-
feest in hotel Hofstee, dat tot de nok is gevuld. Na de opening door voorzit-
ter Schuurman volgt een rij van sprekers die allen de Volharding feliciteren. 

Voetbal bij de Volharding (door Henk op den Dries)
Interessant om te lezen is de beschrijving van de Volharding door Henk op 
den Dries, die we eerder in dit boek al aanhaalden. Hij woont aan de Mo-
lenweg, toen zo’n beetje de rand van Nijverdal. Zo rond 1935 staan in die 
omgeving nog boerderijen, zoals er zoveel staan in en rond het centrum. In 
een van die boerderijen wonen “onze helden; voornamelijk Hans en Henk 
die leden waren van onze geliefde voetbalclub “De Volharding” De naam 
zegt het al. Ze gaven nooit op. Ik denk dat dit kwam omdat een zekere fa-
milie ontzaglijk veel invloed had op het doen en laten van de spelers met 
het gevolg dat de spelers te bang waren om uit zichzelf een beslissing te nemen en dat is 
altijd bedenkelijk. Voetbal was alles voor ons en Henk en Hans waren onze hoop en glo-
rie van een grote toekomst voor onze geliefde Volharding. Deze club had een voetbalveld 
naast de vuilnisbelt, maar de club was te arm voor een kleedkamer zodat vriend en vij-
and zich achter de dennenbosjes aan- en uittrokken. Het vrouwelijk element was meestal 
aanwezig om een helpende hand te bieden (in geval van nood) en die nood kon op de on-
verwachtse momenten uitbarsten met al de gevolgen van dien.  

Henk was de back en zijn personaliteit imponeerde de vijandige partij met groot ontzag 
maar de tegenpartij waren ook geen Lilliputters zodat de clash van de Titans gehoord 
kon worden in wijde omtrek. Wij hielden ons vaak vast aan strohalmen in hoop voor 
een betere toekomst en het optimisme was groot toen een nieuwe goalkeeper op het to-
neel verscheen. Dit was een magere man van over twee meter en hij kon zich wringen in 
de onmogelijkste bochten zodat hij de erenaam kreeg van Slangenmens. Helaas kon de 
Slangenmens onze geliefde club ook niet redden. Ze waren en bleven op de tweede plaats, 
want ik heb het al eerder gezegd “De leiding deugde niet!!!”

Het was altijd een grote vreugd als wij mee mochten strijden op het veld van eer als een 
van onze vrienden een echte voetbal had, maar dat gebeurde niet zo erg vaak want wij 
zaten toen in de crisisjaren. Wij moesten meestal wachten op slachtdag wanneer de sla-
ger een varken slachtte. Wij moesten de varkensblaas hebben en het was altijd een feest 
als die man de bloedige hand over het hart streek en ons dat begeerde voorwerp overhan-
digde. Het was gewoonlijk een bloederig voorwerp en erg kliederig maar dat hinderde 
niet voor de voetbalenthousiasten. Vandaar ging het naar ome Henk de fietsmaker voor 
een fietspomp en een ventiel om lucht in de situatie te brengen. Dit lukte in de meeste ge-
vallen als ome Henk tenminste in een goede stemming was.  

Het spreekt van zelf dat de slager zich niet druk maakte over de stukjes vet en vlees die 
aan de blaas hingen en het was geen prettige gewaarwording als je de bal moest koppen 
en de stukjes vet en vlees om jouw oren sloegen maar dat duurde nooit zo lang en verbe-
terde al gauw als onze voetbal wat opdroogde en wij werden een paar uur opgenomen in 
de hogere sferen van professional voetbal. Dat duurde totdat de blaas te droog werd en 
zo poreus dat het geen lucht meer wilde houden. Dat was het eind van de vreugd en wij 
moesten wachten tot de sterfdag van het volgende varken. “De een zijn dood is de ander 
zijn brood” oftewel “des varkens smart gaf ons weer hart.”
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Het gebeurde een enkele keer dat een van onze vrienden een echte voetbal kreeg en dan 
kon het gebeuren dat de grotere jongens in de buurt, zoals buurman Henk en zijn vrien-
den ook van de partij waren. Dan werd het een lust voor de ogen. Die grote kerels vlogen 
over het slagveld met klompen zo groot als sleepboten terwijl het kleine grut zo als ik tus-
sen de goalpalen werden gezet. Dit ging eerst heel beleefd in het begin totdat de hitte van 
de strijd die kerels opzweepten tot een hoogte waardoor ze alle voorzichtigheid overboord 
gooiden en de kreet ging dan op: “Eerst de man en dan de bal.” 

Wat er dan gebeurde is met geen pen te beschrijven Ze schopten elkaar de benen blauw 
en de kleine keepers zoals ik en het slachtoffer aan de ander kant werden met bal en al 
heen en weer geschopt zodat het bloed er af liep. Als die mannen bloed zagen werden ze 
opgezweept tot ongekende kracht toeren en de kreet werd aangeheven ‘bloed aan de pa-
len’.” 
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De Tweede Wereldoorlog (1940-1945) en de periode daarna bepaalt 
alles wat er gebeurt in deze periode. Zware tijden; ook voor De 
Zweef. Vijf jonge leden overlijden in deze periode; vier daarvan 
tijdens een zwaar bombardement van de geallieerden dat aan het 
einde van de oorlog een groot deel van het Nijverdalse centrum 
verwoest. De club ziet het ledental instorten. De gymvereniging 
wordt opgeheven. 

Dat de oorlog na 1945 nog verder gaat (in Indië) is voor velen 
bijzaak, hoewel ook Zwevers (verplicht) afreizen naar “de Oost” 
om daar voor het vaderland te vechten tegen mensen die graag een 
eigen land willen. Zonder koloniale invloed uit een ver land.

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog verrijst De Zweef als een 
Phoenix uit z’n as. De bevrijding brengt mensen samen. De oorlog 
is overleefd en mensen willen het gevoel van samen zijn en vrijheid 
koesteren. Dat kan heel goed bij een vereniging. Binnen de kortste 
keren groeit De Zweef naar een paar honderd leden. 

Tijdens de ledenvergadering in oktober 1945 treden alle leden 
van het bestuur en de elftalcommissie en bloc af. Ze zijn allemaal 
aftredend en herkiesbaar en dat gebeurt. Zo maakt men schoon 
schip met het “oorlogsverleden” en zet een nieuwe stap in de 
toekomst. Voetballend is er de kraker in 1947 tegen Nijverdal om 
het kampioenschap; een wedstrijd die heel lang in het geheugen 
blijft.

Omgekomen Zwevers 1940-1945
Theodorus Alferink (23, zoon van Bernard Alferink), Anthonius Otte (28, zoon van 
wethouder A.Otte), Franciscus Westerik (19) en Hendricus Lubbers (16) zijn slacht-
offers van het bombardement op 22 maart 1945. 
Verder komt Zweeflid Albert Tijhuis (16 jaar, zoon van meester Albertus Tijhuis) om 
bij een explosie van een V2-raket in Luttenberg. Hij gaat kijken bij een neergestorte 
raket, die explodeert als hij erbij staat. Omdat vader Tijhuis in het verzet zit en de 
Duitsers op hem loeren, kan die de begrafenis van zijn eigen zoon niet bijwonen.
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Wat gebeurt er in de wereld en in Nederland acties, waarbij de Nederlandse regering dienstplichtige militairen inzet om dat doel te be-
reiken. Deze operaties vinden plaats op de eilanden Java en Sumatra in de periode 21 juli 
tot 5 augustus 1947 (eerste actie) en 19 december 1948 tot 5 januari 1949 (tweede actie), en 
zijn onderdeel van de militaire confrontatie tussen Nederland en de Republiek Indonesië 
(bron: Wikipedia).

Ook Nijverdalse jongens gaan met de boot naar de andere kant van de wereld om daar te 
ontdekken dat alles anders is dan hier aan hen is verteld…..  Zwevers reizen als soldaat 
naar Indië. Veel jongens hebben er geen zin in, maar weigeren is niet aan de orde. Dienst-
weigeraars worden zwaar gestraft en verdwijnen de gevangenis in. Peter Wennemers ver-
telt: “Van Wezep tot Amsterdam stond aan beide kanten van de spoorlijn 
marechaussee om te zorgen dat niemand op het laatste moment zou vluch-
ten.” Sommige weigeraars laten zich overhalen toch naar Indië af te reizen. 
Anderen blijven volharden. De een om politieke redenen; de ander omdat hij 
eenvoudig teveel heimwee naar huis heeft.

Weigeraars worden in ons land afgeschilderd als lafaards. De “jongens over-
zee” krijgen alle steun die mogelijk is. Zo betalen heel wat mensen mee om 
kerstpakketten te sturen. Katholieke en protestante organisaties werken sa-
men. Onder het motto “Ons hart is bij hen” kun je voor f 5,- een kerstpakket 
kopen dat (met jouw naam erop) naar een militair in Indië gaat. Inhoud: 
sigaretten, stroopwafels, roggebrood, kaas, pepermunt, versnaperingen, pot-
lood, zakagenda, fotoalbum en kerstgroet. 

De oorlog in Indië houdt het land in z’n greep. Nederland krijgt wereldwijd 
weinig steun voor de militaire acties overzee. De groots aangekondigde 
Oranjefeesten in de eerste week van september 1947 in Nijverdal gaan niet 
door vanwege de ontwikkelingen in Nederlands Indië. Gevraagd is om so-
berheid. Dat betekent dat het Lunapark niet doorgaat. De Oranjevereniging 
trekt z’n conclusies en blaast ook de andere activiteiten af.

In december 1949 moet Nederland toegeven en wordt Indonesië definitief 
een zelfstandige staat. De jongens komen naar huis. Dat gaat met de boot en 
in Nijverdal meldt het Twentsch Volksblad wekelijks wie er weer bij moeder 
terug zijn. In elk gezin is het feest. De buurt doet mee en de vlag gaat uit. 

Molukkers komen naar Nederland en Nijverdal
In de jaren na de soevereiniteitsoverdracht van 1949 komen ongeveer 3.500 Molukse mi-
litairen met hun gezinnen naar Nederland. Reden hiervoor is dat de eilandengroep de Mo-
lukken de zelfstandigheid hebben uitgroepen; iets dat Indonesië niet wil. Dit nieuwe land 
is bang dat de Molukkers in dienst van het Koninklijk Nederlandsch Indisch leger KNIL, 
gelegerd op Java, naar huis gaan en daar gaan strijden voor de onafhankelijkheid. Ze zitten 
vast en kunnen geen kant op. 

De Nederlandse regering haalt deze militairen met hun gezinnen naar Nederland. Voor-
lopig voor een half jaar. Men hoopt dat de problemen tussen Indonesië en de Molukken 
dan zijn opgelost. Kort na aankomst in ons land krijgen de militairen hun ontslag. Op dat 
moment zijn ze al geen KNIL-militair meer. Zij hebben bij het opheffen van het KNIL op 
26 juli 1950 tijdelijk de status van onderdeel van de Koninklijke Landmacht gekregen. Dat 
is dan nodig om hen onder Nederlands gezag te houden. Maar ook die situatie wordt opge-
heven. 

De Tweede Wereldoorlog
De belangrijkste gebeurtenis in dit decennium is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. In 
Nederland van 1940 -1945. Nazi-Duitsland onder Adolf Hitler probeert Europa geheel in 
zijn macht te krijgen. Het trieste resultaat is de verwoesting van Europa en de bijna tota-
le eliminatie van het joodse volk in de door de nazi’s bezette gebieden. Van 1941 tot 1945 
vindt de Holocaust plaats: tussen de vijf en zes miljoen Joden uit Duitsland en de bezette 
landen worden vermoord. Daarnaast worden nog miljoenen anderen, zoals zigeuners, ho-
moseksuelen, krijgsgevangenen, politieke tegenstanders en gehandicapten om het leven 
gebracht. 

In juni 1944 landen geallieerde troepen in Frankrijk en begint de bevrijding van dit deel 
van Europa. In april 1945 is Twente vrij; op 5 mei einde van de Tweede Wereldoorlog in 
Nederland. Amerika gooit atoombommen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. 
Hierdoor capituleert Japan en is de Tweede Wereldoorlog echt voorbij.

Na de oorlog gebeurt er met name in Europa van alles. Allereerst is er natuurlijk grote 
blijheid en vreugde na het einde van een verschrikkelijke periode. Door de “verdeling” 
van Europa tussen de geallieerden en Russen rukt echter het communisme op. Het westen 
(onder aanvoering van Amerika) ziet dat als een hele grote bedreiging van de wereldvrede. 
Mede daarom richt men de NAVO op. 
Verder levert Amerika (om “zieltjes te winnen”) economische en financiële hulp aan Euro-
pa door middel van het Marshallplan. In de onderhandelingen over nieuwe grenzen na de 
oorlog wordt in het Midden-Oosten een grens getrokken en een gebied toegewezen aan de 
Joden: de staat Israël is geboren. 

Een “nieuwe orde” in Nederland gaat niet door
Na de oorlog hoopt in ons land een grote groep mensen op een nieuwe staat met een nieu-
we politiek en met minder invloed van de oude, vertrouwde zuilen. Dat lukt niet, mede tot 
verdriet van koningin Wilhelmina die in Londen aan de basis van deze gedachte zou heb-
ben gestaan. Geen “nieuwe orde” dus, want binnen de kortste keren zijn de zuilen terug. 
KVP1-politiek voor de katholieken, CHU voor de hervormden en ARP voor de gereformeer-
den. Maar ook de KRO voor katholieken, NCRV en VPRO voor protestanten. Ieder z’n ei-
gen clubje. Dat betekent ook dat katholieken in Nijverdal brood halen bij Mulder, vlees bij 
Hegeman, schoenen bij Ebben, zich laten knippen bij Geurtse, sigaren kopen bij Krukkert 
en ga zo maar door.

Woningnood ontzagwekkend groot; gezinnen groeien en distributie blijft
De verwoestingen van de oorlog en het stilvallen van de woningbouw tijdens de bezetting 
zorgen voor een enorme woningnood. De regering dwingt mensen met grote huizen door 
middel van noodmaatregelen tot onderverhuur aan daklozen. 
In de bevrijde landen worden veel uitgestelde huwelijken gesloten. Er ontstaat een geboor-
tegolf die we nu kennen als de “babyboom”. De bevolking neemt sterk toe. Dat kunnen de 
fabrieken niet bijbenen en tot nog jaren na de oorlog is distributie van consumptiegoede-
ren nodig.

Naar Indië om deze kolonie te behouden
In 1945 is de oorlog voor Nederland nog niet afgelopen. Tal van oude koloniën worden 
zelfstandig. In Nederlands Indië roepen Soekarno en Hatta in 1945 de Repoeblik Indone-
sia uit. Nederland wil “zijn” kolonie houden en dat is het begin van een aantal politionele 

1 KVP = Katholieke Volks Partij, 
CHU = Christelijk Historische 
Unie, ARP=Anti Revolutionaire 
Partij, KRO = Katholieke Radio 
omroep, NCRV = Nederlandse 
Christelijke Radio Vereniging 
en VPRO = Vrijzinnig Protes-
tantse Radio Omroep.
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Bovenaan de stencils die de mannen krijgen, staat daarom ook dat zij ontslagen zijn uit 
de Koninklijke Landmacht. Het ontslag is een grote klap in het gezicht van de Molukse 
militairen en in hoge mate de bron voor alle wantrouwen vanuit de Molukse gemeenschap 
jegens de Nederlandse overheid. Zij zien het als een belediging.

De militairen en hun gezinnen worden de eerste tijd opgevangen in kampen en later vaak 
in aparte woonwijken. Zoals opgemerkt is hun verblijf aanvankelijk tijdelijk. Ze hopen op 
terugkeer naar een eigen Molukse republiek. Daarom moeten ze van de regering in kampen 
wonen. In onze omgeving is dat de Vossenbos in Wierden. 

Als blijkt dat het als tijdelijk bedoelde verblijf van de Molukkers een langduriger status 
krijgt, verandert ook het overheidsbeleid van een opgelegd isolement in woonoorden naar 
een gedwongen integratie in de vorm van kleine Molukse woonwijken binnen een nieuw-
bouwwijk van een gemeente. De integratie gaat moeilijk voor de eerste en tweede generatie 
en leidt tot veel problemen.

Vanaf 1961 komen de eerste Molukse gezinnen naar Nijverdal. Zij krijgen een van de vijftig 
huizen die gebouwd zijn aan de Spoelerstraat, Fabrieksstraat, Paulus Potterstraat en het 
Rembrandtplein. Nijverdal is voor een aantal niet onbekend, omdat ze er eerder zijn ge-
weest. Zo speelt in juni 1952 een team Ambonezen uit de Vossenbos op het oude DES-ter-
rein (aan de Spoorstraat waar nu Albert Heijn is) tegen een voetbalteam van de KSW. “De 
Ambonezen staken wat betreft lichaamsbeheersing, uithoudingsvermogen en snelheid ver 
boven de KSW-ers uit en de 6-2 overwinning was volkomen verdiend”, meldt de krant. 

Voor De Zweef betekent de aanwezigheid van de Molukkers (in Nijverdal nog steeds vaak 
“Ambonezen”2 genoemd) dat later talentvolle voetballers met namen als Joël, Latul of 
Papilaya bij onze club komen spelen. Zowel in het veld als in de zaal laten ze hun kunsten 
zien: technisch en snel.

Nieuwigheden
De oorlog brengt ook veel nieuwigheden die hier nog niet bekend zijn. De nylonkous ver-
overt snel de markt ten koste van de zijden kous. Kauwgom is vanaf dan niet meer weg te 
denken. In 1946 bouwt Amerika de eerste elektronische computer.

Naar Engeland om aan te sterken
Veel kinderen zijn ernstig verzwakt als gevolg van honger en aangeslagen door de ellende 
die ze om zich heen hebben gezien. Talloze kinderen gaan naar gastgezinnen op het platte-
land om weer aan te sterken. Ook uit het buitenland komt hulp voor verzwakte kinderen. 
Meer dan 30.000 gastgezinnen in Zweden, Denemarken, Engeland, Zwitserland en Frank-
rijk nemen Nederlandse kinderen (vooral uit het westen van ons land) voor enkele maan-
den in hun gezin op. De kinderen doen niet veel, maar genieten vooral van rust, regelmaat 
en reinheid. En eten, vooral veel eten. Het Twentsch Volksblad publiceert een artikel waar-
in Nijverdalse kinderen verslag doen van hun verblijf in Engeland.

Marshallplan redt Europa en plant de invloed van de USA 
De West-Europese landen stellen in september 1947 samen een economisch herstelplan 
op dat vervolgens aan de Amerikaanse Senaat wordt overhandigd. Dit leidt na overleg met 
Europese ministers tot een uitgewerkt programma, dat de Senaat in maart 1948 aanvaardt; 
het Marshall Plan. Het plan is een grootscheepse financiële hulpverlening in principe 
voor heel Europa, inclusief West-Duitsland. In 1948 treedt het plan in werking en loopt 
tot 1952. Het houdt globaal in dat de VS in die periode 12,6 miljard dollar aan materialen, 

grondstoffen en voedsel naar de destijds 16 landen die meedoen stuurt. 80% van het geld is 
een gift en 20% is een lening. 

Voor West-Europa is deze steunverlening niet alleen economisch van grote betekenis, 
maar ook politiek. Het versterkt de band met de Verenigde Staten in een tijd waarin de in-
ternationale spanningen tussen oost en west toenemen. Het welvaartspeil draagt er toe bij 
dat de lust tot socialistische experimenten sterk afneemt. Nederland krijgt naast 1 miljard 
dollar ook de mogelijkheid te profiteren van Amerika’s kennis in wetenschap en techniek. 
Het plan draagt er toe bij dat in 1949 bijna de gehele rantsoenering wordt afgeschaft in ons 
land. Nederland is overigens een van de weinige landen die de 20% lening heeft terugbe-
taald aan de VS. 

Marshallhulp betekent dus dat de VS heel wat te zeggen krijgen in Europa. Voor Nederland 
dreigt deze hulp twee keer voortijdig te eindigen. In 1949 dreigen de Verenigde Staten met 
het intrekken van deze hulp naar aanleiding van de politionele acties in Nederlands-Indië. 
Als Amerika in 1950 de Koreaanse Oorlog tegen het communisme begint, vraagt het aan 
Nederland om troepen te sturen. Als Nederland dit weigert, dreigt Amerika opnieuw de 
Marshallhulp op te zeggen. Ook voor Frankrijk en Italië stellen de VS duidelijke voorwaar-
den aan de hulp. Zo verdwijnen in mei 1947 onder deze druk de communisten uit de Fran-
se regering. Een maand later krijgt ook de Italiaanse regering een anti–communistisch 
gezicht.

Emigratiegolf door oorlogsellende en angst voor communisten
Heel wat Nederlanders zien het na de oorlog niet meer zitten in eigen land. Men is het zat. 
Vooral ook omdat er oorlogsdreiging blijft vanuit het oosten waar men de communisten 
ziet als het grootste gevaar. Gezinnen en zelfs hele families pakken hun spullen en emigre-
ren naar verre landen als Australië, Canada3 en Amerika. Veel daarvan zijn ook na een paar 
jaar weer terug, want het leven in den vreemde is ook niet alles. Heimwee is een van de 
belangrijkste redenen om op de schreden terug te keren. Met de boot weer terug naar huis. 

Emigreren is in die tijd iets dat heel diep ingrijpt in het leven. Mensen die vertrekken zien 
vaak hun familie nooit meer terug. Telefoneren is onbetaalbaar (als men al een telefoon 
heeft). Voorzieningen als Skype, What’s App, mailen enz. zijn er natuurlijk niet. Geld om 
even naar huis te gaan al helemaal niet. Iedereen moet heel hard werken om de eindjes aan 
elkaar te knopen. Je moet geluk hebben dat de Canadese omroep je interviewt, zodat je 
familie misschien via via je stem kan horen. 

Ook uit Nijverdal vertrekken veel mensen. Canada is een populaire bestemming. Een voor-
beeld is de familie Op den Dries. Vader Derk is een bekende Nijverdaller; onder meer voor 
de Anti Revolutionaire Partij lid van de gemeenteraad en actief in de vakvereniging naast 
zijn voorzitterschap van Unitas. Met zijn vrouw Geertje en 9 kinderen verlaat hij zijn huis 
aan de Molenweg om af te reizen naar het “beloofde land”. Op den Dries is dan al wat ou-
der, want het Twents Volksblad maakt melding van het feit dat zijn oudste zoon Jan (die 
al getrouwd is) niet mee gaat. Een van de jongens (Henk op den Dries) heeft zijn herinne-
ringen aan de reis en de aankomst in Canada opgeschreven op een website (https://www.
bakkerct.nl/odd/memoires/boek1.htm ).

Een paar weken later staat in de krant een verslag van een uit-
zending van de “Canadese omroep voor Nederland”. In deze 
uitzending die speciaal voor Nederlanders is, komt mevrouw 
Op den Dries-Ekkel aan het woord. Zij vertelt dat ze “zeer 

2 Hoewel 90% van de militai-
ren van het eiland Ambon 
kwam, is Molukker een 
betere benaming, want die 
dekt alle mensen die vanuit 
Indonesië naar Nederland 
zijn gehaald. 

3 Eerder al (in 1910) is er een 
“emigratiegolf” naar Cana-
da. Het Nieuws van de dag 
schrijft op 3 maart van dat 
jaar: “Van Nijverdal vertrok-
ken Woensdagmorgen een 
groot aantal personen naar 
Canada. Allen zullen gaan 
wonen in de staat Alberta 
waar ook vroeger reeds 
verscheidene ingezetenen uit 
de gemeente Hellendoorn 
gingen wonen. Een ontzaglij-
ke menschenmassa woonde 
het vertrek bij.”

Beeld bij Bunga Tand-
jung aan de Smidsweg. 
Opschrift: “Ter herinne-
ring aan zowel de Mo-
lukse KNIL-militairen en 
hun gezinnen die 60 jaar 
geleden op dienstbevel 
(tijdelijk) naar Neder-
land zijn overgebracht: 
1951-2011, als aan 50 
jaar Molukkers in Nij-
verdal: 1961-2011
Nijverdal 18-06-2011.”
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voldaan” is over de reis op de Kota Inten en de ontvangst in Canada. De familie is dan nog 
niet op haar eindbestemming. Dat is het stadje Nobleford in de provincie Alberta. Men 
gaat daar werken bij de familie G.H. Withage, die ook afkomstig is van Nijverdal en in de 
jaren twintig al is geëmigreerd. 

Nieuwe spelling
In de loop van 1947 verandert in Nederland en Vlaanderen de spelling. Zo verdwijnt de 
sch-uitgang bij bv. het woord “mensch” of “Twentsch”. Ook verdwijnt de dubbele klinker in 
woorden als “vereeniging”. 

Koningin Wilhelmina treedt af
In het voorjaar van 1948 maakt koningin 
Wilhelmina bekend dat zij na 50 jaar ko-
ningin te zijn geweest, in het najaar afstand 
zal doen van de troon. Haar dochter Juli-
ana volgt haar op. Aan het einde van haar 
regeerperiode geeft Wilhelmina twee keer 
wegens vermoeidheid het roer tijdelijk over 
aan Juliana (1947 en 1948). Het is dan ook 
logisch dat zij het gouden regeringsjubi-
leum in september 1948 aangrijpt om te 
stoppen en het koningschap definitief over 
te dragen.

Aan het begin van de oorlog wordt er nog wel gesport, maar hoe langer de strijd duurt, hoe 
minder men sport. Lang niet alles wat is gepland, vindt nog plaats. De Olympische Spelen 
die in 1940 in Helsinki gehouden zouden worden, gaan bv. niet door wegens het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog wordt sport weer belangrijk. Bij De Zweef is er 
een explosie van nieuwe leden en dat is overal zo. 

Nederland schaatst nog wel. Op 30 januari 1940 winnen Durk van der Duim, Cor Jon-
gert, Piet Keijzer, Auke Adema en Sjouke Westra met zijn vijven de zesde Elfstedentocht. 
De vijf schaatsers hebben in Dokkum afgesproken samen te zullen finishen, een afspraak 
die bekend blijft als het “Pact van Dokkum”. Op 6 februari 1941 wint Adema de zevende 
Elfstedentocht; dit keer alleen. Ook in 1942 is er een Elfstedentocht (Sietze de Groot) en 
doordat zijn vier voorgangers gediskwalificeerd werden, wint Jan van der Hoorn de Elfst-
edentocht van 8 februari 1947.

Piet Roozenburg wordt in 1948 wereldkampioen dammen en daarmee Sportman van 
het jaar. Hij blijft de wereldkampioen tot 1956. Ook grote toernooien komen weer op de 
agenda. Fanny Blankers-Koen, de Vliegende Huisvrouw of The Flying Dutchmam, wint 
vier gouden medailles tijdens de Olympische Zomerspelen in Londen in 1948. Ondanks 
het ontbreken van grote wedstrijden zijn de oorlogsjaren sportieve topjaren voor Blank-
ers-Koen: ze vestigt in 1942 wereldrecords op het verspringen 
en de 80 m horden, in 1943 op het ver- én hoogspringen en in 
1944 op de 100 yard en de estafettenummers 4 x 110 yard en 4 x 
200 m. Maar ook in 1944 zijn er geen Olympische Spelen. Als ze 
op haar 28e in 1946 haar tweede kind krijgt, lijkt haar loopbaan 
voorbij. Dat vrouwen aan atletiek doen wordt inmiddels geac-
cepteerd, maar een moeder van twee kinderen die topprestaties 
levert, dat lijkt uitgesloten 
 
Op de eerste Olympische Spelen na de Tweede Wereldoorlog 
wint Fanny Blankers-Koen goud op de 100 m, de 200 m, de 
80 m horden en de 4 x 100 m estafette. Omdat het wedstrij-
dprogramma ongunstig uitvalt, kan ze niet meedoen aan het 
verspringen, waarin ze de grote favoriete zou zijn geweest. Volgens sommigen had ze ook 
de gouden medaille op het hoogspringen en de vijfkamp kunnen winnen als ze meegedaan 
had, maar zelf zegt ze dat ze daarvoor nooit de kracht zou hebben gehad. 
 
Bij terugkomst in Nederland krijgt Fanny Blankers-Koen tot haar eigen verrassing een 
enthousiast onthaal van een grote menigte. Van het gemeentebestuur krijgt ze een gedenk-
boek van het regeringsjubileum. Haar buurt in Amsterdam, geeft haar als blijk van erken-
ning een degelijke fiets omdat ze “nu lang genoeg gelopen heeft” (bron: Wikipedia). 

Sport wereldwijd

Koningin Wilhelmina.

Fanny Blankers-Koen.
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De voetbalbonden in de oorlog 
Door de verplichte fusie van de voetbalbonden in 1940, komt een einde aan de verzuiling 
en wijzigt de verhouding van de verschillende volkomen autonome bonden tot de NVB 
(Nederlandsche Voetbal Bond). De andere bonden worden van gelijkwaardige partner om-
gezet in afdelingen (Inventaris van het archief van de KNVB 1889-1979). 

Het einde van de verzuiling betekent dat alle leden van de R.K.F., I.C.V.B. en diocesane 
bonden, de Christelijke N.V.B., de afdeling voetbal van de N.A.S.B.  (Nederlandse Arbei-
ders Sportbond) en N.V.F.(Nederlandse Voetbal Federatie) voortaan lid zijn van de Neder-
landse Voetbalbond (N.V.B.). 

De katholieke en christelijke voetbalbonden verdwijnen dus. Alles komt onder één noemer. 
Dat dat niet zomaar gaat, is logisch. Zonder de macht van de bezetter zou het ook niet zijn 
gelukt. Nu moet men wel, maar het gaat moeizaam. De discussie gaat over details; muggen, 
die echter in de ogen van de bijzondere bonden hele grote olifanten zijn. 

Vooral de katholieken laten zich horen. Er is stevige druk van de kerk om zoveel mogelijk 
van de katholieke identiteit in ere te houden. Dat betekent bv. dat er katholieke verenigin-
gen mogen blijven bestaan met de bijbehorende katholieke identiteit. Moeilijker gaat het 
bij de verdeling van de poppetjes in de besturen. 

In de afdeling TVB (Twentse Voetbal Bond) van de NVB gaat het er hard aan toe. De be-
sprekingen over de samenvoeging gaan eerst in goede sfeer, maar slaan om als een blad 
aan de boom als de TVB in de ogen van met name de katholieken een heel andere weg in 
slaat en eigenlijk alleenheerser wil worden. De katholieken lopen zelfs kwaad weg uit de 
vergadering.

In een uitvoerige brief stellen ze later dat er in Twente 146 NVB-clubs zijn en 148 bijzon-
dere clubs. Dat rechtvaardigt een eerlijke bestuursverdeling: 6 personen van de NVB en 6 
personen met een katholieke/christelijke achtergrond. Verder wil men een tweede admi-
nistrateur en wel een met een katholieke/christelijke achtergrond. 

Na de oorlog; KNVB wil blijven bestaan
Na de oorlog is het niet vanzelfsprekend dat de situatie zo blijft. Direct na de bevrijding 
roeren de kerken zich en roepen om terugkeer van de vooroorlogse situatie. De in 1946 
weer tot Koninklijke omgedoopte NVB onderhandelt met het Verbond van Christelijke 
Voetbalverenigingen in Nederland en met het Nederlands Episcopaat (alle Nederlandse 
bisschoppen samen) over de fusiebepalingen, zoals deze in 1940 zijn vastgesteld. 

Het Episcopaat maakt zich bijzonder sterk en bedingt dat in elke afdeling van de KNVB, 
waar katholieke verenigingen deel van uitmaken, een Commissie Katholiek Voetbal zal 
komen. Het voortbestaan van de Koninklijke Nederlandsche Voetbal Bond hangt aan een 
zijden draadje, maar wordt vooral gered door een toespraak van de vroegere voorzitter van 
de RKF (dan vice-voorzitter van de KNVB) ir. H.F. Hopster. Deze toespraak zorgt ervoor 
dat de eenheid van de voetbalbonden zoals die sinds 1940 bestaat, op de bondsvergadering 
van 3 augustus 1946 kan worden voortgezet. 

Aanvankelijk willen de confessionele verenigingen namelijk de fusiebepalingen van 1940 
niet bekrachtigen. In 1946 wordt als voortzetting van de verzuiling zelfs de Nederlandsche 

Katholieke Sportbond opgericht. Hoewel men dus met de fusie instemt dringt het Episco-
paat in 1948 er sterk op aan, dat katholieke scholieren alleen lid worden van rooms-katho-
lieke verenigingen.

In 1946 bestaat de KNVB uit twintig afdelingen, waarbij 7.031 elftallen zijn aangesloten. 
Maar de KNVB heeft niet het alleenrecht. Net als voor de oorlog ontstaat weer de situatie 
waarbij fabrieks- en bedrijfsverenigingen worden opgericht er zelfs een nieuwe categorie 
van voetbalverenigingen ontstaat. De Nederlandse Studenten Voetbalbond blijft een geheel 
eigen plaats in de voetbalwereld innemen. De rol van de afdelingen is van groot belang. 
Daarbinnen is een doorstroming naar de hogere regionen in de bond mogelijk doordat ver-
enigingen vanuit de afdelingen naar de KNVB kunnen promoveren. 

Overigens hebben de afdelingen in de praktijk een grote zelfstandigheid. Dit komt ook 
doordat het Bondsbestuur de supervisie over de activiteiten in de afdelingen voor een be-
langrijk deel aan het sectiebestuur afdelingen delegeert. Op de organisatie van het omvang-
rijke jeugdwerk en de werkzaamheden rond de voetbaltoto na, doen de besturen van de 
afdelingen en van de KNVB vrijwel hetzelfde werk.

Reorganisatie van de voetbalsport in Nederland

1949 Susum Corda eerste prijs Loenen 2e afdeling.
Onder vlnr: Gerrit Mulder, Siska Verschoor, onbekend, Jo Evers, Nijenhuis, Everhard Krukkert (dirigent), Riek Klein Rou-
weler (zijn latere vrouw), Mini Jannink, Annie Bouman.
Tweede rij vlnr: Jeannette Zinsmeijer, Jan Kolman, Jo Souverijn, Morsink, onbekend, Marietje Sterk, kapper Geurtse, 
Harry van Rhee, Mies Tielbeke.
Derde rij vlnr: kapelaan Smit, Kolman, Woertman, onbekend, Marietje Evers, Woesthuis, Marietje Harmeling, onbekend, 
onbekend, Annie Geurtse, Bertha Nollen.
Vierde rij vlnr: Hegeman, Hegeman, Grada Morsink, Grada Hegeman, Offenberg, onbekend, Hegeman, onbekend, onbe-
kend, onbekend, Dientje Lucassen, Annie Nahuis, Nel Krukkert.
Vijfde rij vlnr: Marinus van Rhee, Mulder, Verschoor, onbekend, onbekend, Reinders, onbekend, onbekend, Herman van 
Rhee, onbekend, Rein Fraaij, Herman Klink, Leo Geurtse, Nijenhuis.



De geschiedenis van Nijverdal

GYMUITVOERING
In februari 1940 is de jaarlijkse 
uitvoering van de gymnas-
tiekvereniging van De Zweef. 
“Het programma bevatte vele 
nummers die zeer in de smaak 
vielen. Het toestelturnen en de 
meer vrije oefeningen getuig-
den van gedegen voorberei-
ding.”

HOBERT
Hendrikus Hobert is 25 
jaar rangeerder bij de 
Nederlandsche Spoor-
wegen. Behalve van zijn 
baas krijgt hij een “blij-
vend aandenken van de 
R.K. Sportvereeniging De 
Zweef, waarvan de heer 
Hobert bestuurslid is”. 

KOU SLAAT TOE
De eerste oorlogsjaren zijn heel koud. In februari 1942 
besluit het bestuur van de Christelijk Nationale Schoolver-
eeniging de drie scholen in Nijverdal te sluiten. Door een 
griepepidemie zijn veel kinderen al thuis en bovendien is er 
een groot tekort aan brandstof. De KSW helpt koude arbei-
ders. “De directie heeft een gebouw ter beschikking gesteld 
voor het personeel dat te ver van de fabrieken woont om bij 
dit barre winterweer de schafttijden door te kunnen brengen. 
Het gebouw is aangenaam verwarmd en gezellig ingericht.”

FIETS INLEVEREN
In 1942 vorderen de Duitsers alle heren-
fietsen. Iedereen moet zijn fiets komen 
inleveren, behalve als je kan aantonen 
onder de uitzonderingsregels te vallen. 
Dat is bijvoorbeeld het geval als je voor 
de Duitsers werkt, bij de politie bent of 
je fiets nodig hebt voor je werk, zoals het 
rondbrengen van brood. 

MIDDENSTANDSVERENIGING
De R.K. Middenstandvereeniging St. 
Antonius viert het tienjarig bestaan. De 
feestvergadering is op 2 april 1940 in het 
Vereenigingsgebouw. Het bestuur bestaat 
dan uit voorzitter Jans Woertman, secre-
taris B.A. Mulder, penningmeester Arnold 
Claassen, tweede voorzitter B. W. Koop-
man en de leden W. A. van den Berg en  
G. H. Meijer.

erger. Duitsland was inderdaad Holland binnengevallen! De buren groepten samen en de 
een wist dit en de ander weer wat anders maar niemand wist precies wat er aan de hand 
was.

Ik had het een poosje geleden over de verdedigingswerken bij ons op de brug met inge-
metselde putringen en de anti-tankobstakels. De trots van de Hollandse ingenieurs? Die 
werden zelfs niet aangeraakt. De vijand kwam van het zuiden en een smid werd later ge-
dwongen om de ijzeren balken af te snijden met een lasapparaat en de putringen werden 
gewoon aan de kant geschoven. Er werd geen schot gelost. 

De eerste vijandelijke afdeling kwam bij ons door het dorp om ongeveer half tien ‘s mor-
gens. De Slangenmens (voormalige keeper van de Volharding -onze geliefde voetbalclub-) 
zat op de eerste motor met zijspan. Hij was een paar jaar eerder teruggeroepen naar 
Duitsland zoals zo veel andere zogenaamde Rijksduitsers met hem. Veel van deze knapen 
hadden onze gastvrijheid genoten en kwamen ons nu bevrijden want wij hadden het zo 
slecht. De Slangenmens was ook een van die helden. Hij kwam nu terug om de gastvrij-
heid van het Nederlandse volk terug te betalen om als overwinnende held ons te bevrij-
den. Van wat? Hij is later gesneuveld toen ze probeerden de IJsel over te steken. Mijn neef 
heeft nog met hem gesproken toen hij bij ons doortrok. Hij was toen de vriendelijkheid 
zelve.
 
In de oorlog kregen wij de ene verordening na de ander te horen en te verwerken. Alle 
mensen moesten na acht uur binnen blijven. Alles wat buiten was na die tijd zou gearres-
teerd worden en dit was vast geen ijdele dreiging. Niemand mocht wapens hebben. Allen 
die gepakt werden met wapens zouden doodgeschoten worden. Iemand die geallieerde 
personen voorthielp zou ook doodgeschoten worden. Een ieder die een Jood voorthielp 
zou gedood worden. Enz.

Wij konden er toen nog het nut niet van in zien maar hebben later begrepen dat ze abso-
luut meenden wat ze zeiden. Van de kerk waar ik naar toe ging zijn er velen doodgescho-
ten of dood gemarteld.
Wij hebben aan de lijve ondervonden wat de nieuwe orde betekent heeft. Alle ramen 
moesten verduisterd worden zodat er geen spatje licht meer naar buiten zou schijnen. Wij 
begrepen die order in de eerste dagen ook niet, maar wisten na een paar jaar wel degelijk 
waar dat voor was. Zo werd het donker om ons heen letterlijk en figuurlijk. Er was geen 
toekomst meer.”

Gestuurde berichtgeving in Twentsch Volksblad
Voor de oorlog staan in het Twentsch Volksblad artikelen die zicht geven op wat er gebeurt 
in de lokale gemeenschap. Na mei 1940 is dat afgelopen. De krant moet verplichte medede-

OPNIEUW UITVOERING
In het voorjaar 1941 geeft de 
gymafdeling van De Zweef een 
grote uitvoering in het R.-K. 
Vereenigingsgebouw. De hele 
vereniging doet mee, van jong 
tot oud laat men zien wat men 
kan. De heren op de hoge 
brug stelen de show, zoals zo 
vaak tijdens uitvoeringen. 

Aan Nijverdal gaat de oorlog zeker niet zonder meer voorbij. Eind juni 1940 bijvoorbeeld, 
loopt het hele dorp uit bij de begrafenis van Teunis Braakman, die als soldaat in de eerste 
oorlogsdagen aan de voet van de Grebbeberg is omgekomen. Aanvankelijk krijgt hij een 
graf in Dieren, maar met vereende Nijverdalse krachten komt het stoffelijk overschot naar 
zijn geboorteplaats. De begrafenis is tegelijk een vorm van protest tegen de bezetter. De 
belangstelling overweldigend: duizenden mensen komen naar de begraafplaats. Onder hen 
de burgemeester, wethouders, directeuren van de KSW, bedrijfsleiders van Spinnerij en 
Bleekerij, leden van Jongelingsvereeniging Het Vischnet en nagenoeg heel DES waarvan 
Teunis lid was.

De hele oorlog heerst er veel angst. Voor de ongrijpbare vijand die iemand zomaar kan ar-
resteren. Voor bombardementen die het dorp vele malen teisteren. De spoorlijn is daarbij 
het belangrijkste gegeven. Eerst voor de Duitsers voor de aanvoer van onder meer materi-
aal voor de lancering van V1’s vanaf onze berg. En in het laatste oorlogsjaar voor de gealli-
eerden die het spoorwegemplacement bombarderen. Het gevolg is veel doden en heel veel 
schade in het dorp. 

Maar dat niet alleen. De oorlog grijpt diep in in het dagelijks leven. Alles wat je wil kopen is 
op de bon. Hoe langer de oorlog duurt, hoe minder voedsel er is te krijgen. Mensen lijden 
honger. Fietsen worden gevorderd en die er nog zijn, rijden op massieve banden. 

Volharding-keeper “Slangenmens” blijkt een verrader
Henk op den Dries van de Molenweg beschrijft in zijn herinneringen (zie ook het vorige 
hoofdstuk) ook over het begin van de oorlog: “Wij werden uit bed gehaald om ongeveer 

vier uur in de morgen. Een onheilspellend gebrom 
verstoorde de morgenstond en veel bezorgde mensen 
stonden in groepjes met elkaar te praten over dit on-
gewoon verschijnsel. De lucht was vol vliegtuigen en 
er waren er zoveel dat de hele Hollandse luchtmacht 
nooit zo veel vliegtuigen bij elkaar zou kunnen krij-
gen en dus sprak het van zelf als het geen Hollanders 
waren moesten het Duitse vliegmachines wezen.

Was er oorlog uitgebroken tussen Duitsland en En-
geland of was het zo dat de Duitsers ons land binnen 
trokken? Een verre donder rommelde door de hel-
dere morgenlucht, maar helaas het was geen don-
derbui die zich in de verte afspeelde. Het was veel 

De gebroeders Op den 
Dries op jonge leeeftijd. 
Boven schrijver Henk 
en Adolf. In de kar Dik 
en Bertus.  Voor Jantje 
Schipper en Johan op 
den Dries. 
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lingen van de Duitsers publiceren, maar kan zich ook niet meer veroorloven commentaar 
te geven op gebeurtenissen. Veel ruimte is daar overigens ook niet meer voor in de krant. 
De mededelingen van de Duitsers en andere mededelingen nemen namelijk wekelijks veel 
ruimte in. Grote stukken met daarin een opsomming tegen welke bonnen welke levens-
middelen of kleding kunnen worden gekocht. Daar komt nog bij dat krantenpapier en inkt 
schaars worden en het Twentsch Volksblad dus steeds dunner; ook al door minder adver-
tenties van de lokale middenstand. 

Samenscholingsverbod
De Duitse bezetter doet alles om de wind eronder te houden 
en te voorkomen dat verzet ontstaat. Zo kondigt burgemees-
ter Witschey aan dat met ingang van 26 juli 1941 het verbo-
den is om op zaterdagmiddag tussen 15.00 en 18.00 uur met 
meer dan drie personen samen te scholen of samen te lopen 
op de openbare weg. Daarbij wordt uitvoerig uitgelegd wat 
onder “openbare weg” wordt verstaan. 

Gewone leven gaat door
Ondanks de bezetting en alles wat daarbij hoort, probe-
ren de mensen het dagelijkse leven zoveel mogelijk op te 
pakken. Jaarlijkse bijeenkomsten en feestelijkheden gaan 
gewoon door. In augustus is er weer een week vakantie, die 
in 1941 letterlijk in het water valt. Activiteiten die niet door-
gaan zijn natuurlijk de Oranjefeesten die altijd in augustus 
plaatsvinden. 

Zingende muis in bakkerij Berentschot
Bijna alle Nederlandse kranten maken in juli 1940 melding van de aanwezigheid van een 
zingende muis in de bakkerij van de heer R. Berentschot aan de Grootestraat in Nijverdal. 
“Erg schichtig is deze aria-zanger schijnbaar niet, want ‘s avonds als het eenigszins stil 
begint te worden, begint zij met haar gezang en wanneer men het een beetje voorzichtig 
aanlegt, kan men het diertje zien zitten. Het geluid lijkt inderdaad op gezang, want het is 
niet het eentonig piepen, doch het zijn geluiden van verschillende toonaarden en trillers.” 
Een ander muizenverhaal verschijnt overigens in 1947. In de krant staat dat in het Hellen-
doornse gemeentehuis muizen het concept van de gemeentebegroting hebben opgepeu-
zeld, zodat een nieuwe moet worden gemaakt.

Kerstgaven voor de arbeiders
Als tegemoetkoming voor de ontvangst van minder loon krijgen de arbeiders van de Ne-
derlandse Stoom Bleekerij (Oude Bleek) met kerst 1940 een extra gave. Ook de KSW maakt 

MEVROUW WIT-
SCHEY
De vrouw van burge-
meester Witschey over-
lijdt op de leeftijd van 
45 jaar aan een ernstige 
ziekte. Het halve dorp 
loopt uit om –ondanks 
de kou- de begrafenis 
mee te maken. 

ANTON OTTE
In januari 1943 gaat Anton Otte, 
vader van Zweefvoorzitter Ger-
rit Otte en oud-wethouder, met 
pensioen als bedrijfsleider van 
de Coöperatieve Verbruiksver-
eeniging Ons Belang; de winkel 
van de fabriek. Meer dan 35 jaar 
is hij betrokken geweest bij de 
coöperatie.

VLIEGEREN
Jongelui kunnen in het 
Twentsch Volksblad lezen 
dat het streng verboden is 
te vliegeren. De boodschap 
staat in de krant omdat door 
het mooie weer veel kinde-
ren het vliegeren niet kun-
nen laten. 

dergelijke gebaren. Zo ontvangen grote gezinnen met vier of meer kinderen beneden de 14 
jaar in april 1941 een vaatje inmaakgroenten.

Vertrek kapelaan Sterenborg
De populaire kapelaan Sterenborg krijgt van de bisschop te horen dat hij is overgeplaatst 
naar Jutphaas. Katholiek Nijverdal ziet hem begin 1942 met lede ogen gaan. Uiteraard is 
er een afscheidsbijeenkomst in het Vereenigingsgebouw. Het Twentsch Volksblad heeft dat 
nog nooit zo vol gezien. Mensen zitten op de tafels en alle staanplaatsen zijn bezet. Een da-
verend gejuich breekt los als Sterenborg de zaal in komt. Opvallend is de aanwezigheid van 
veel jongelui, wat aangeeft hoe populair de kapelaan is geworden in de slechts tweeënhalf 
jaar dat hij in Nijverdal is geweest. Sterenborg’s opvolger is P.J. van Waterschoot.

Evacuees en verzwakte kinderen uit het westen naar Twente
In Twente raakt de oorlog de mensen relatief minder dan in met name de grote steden in 
het westen van het land. Vooral in de laatste oorlogsjaren heerst armoede en groot gebrek 
aan eten. Heel wat evacuees en kinderen uit Rotterdam en Amsterdam vinden hun weg 
naar Nijverdal. Voor evacuees houden verschillende verenigingen uitvoeringen en organi-
seren andere activiteiten om de zinnen een beetje te verzetten. 

Natuurlijk zijn de geëvacueerden blij met deze activiteiten. Maar voor sommigen kan het 
nooit te veel zijn. Zo meldt het Nieuwsblad van het Oosten, editie Reggestreek, in april 
1943 dat tijdens de bonte avond voor deze groep mensen in hotel Hofstee uit de jaszakken 
van de burgemeester een paar suède herenhandschoenen is verdwenen. Het blad vraagt 
om aanwijzingen die kunnen leiden tot het terug bezorgen van de handschoenen.

Soldaten moeten terug in dienst 
Op 29 april 1943 maken de Duitsers bekend dat Nederlandse 
oud-militairen (die gevochten hebben in mei 1940) zich moeten 
melden voor krijgsgevangenschap en arbeidsinzet in Duitsland. 
Na het tekenen van de capitulatie, vijf dagen na het uitbreken 
van de oorlog, mochten nagenoeg alle Nederlandse militairen 
naar huis. De bezetter neemt geen krijgsgevangenen. Als echter 
het grootste deel van de Duitse mannen in het leger zit, is er ernstige behoefte aan arbeids-
krachten en in Nederland lopen nog 300.000 ex-militairen rond.

Een van de maatregelen die de bezetter dus neemt is het terugvoeren van al die militairen 
in krijgsgevangenschap. In de Reggestreekeditie van het Nieuwsblad van het Oosten komt 
een mededeling dat personeel van het 2e, 3e, 9e en 11e beneden de rang van officier Regi-
ment Infanterie zich moet melden. Veel soldaten doen dit, want het alternatief is onderdui-
ken en daarmee de kans op zware straffen. 

MEELZAKKEN
Hoe langer de oorlog duurt, hoe groter de tekorten. De firma A. 
Van Keulen aan de Kerkstraat in Nijverdal plaatst een adver-
tentie dat molenaars en bakkers hun kapotte zakken bij hen 
kunnen laten maken. “Wij repareeren nog met goed garen, dus 
prima werk” meldt men trots. Zo heel veel van dat goede garen 
heeft Van Keulen echter niet, want kapotte zakken van kolen-
boeren en kunstmestzakken worden niet aangenomen.

STROOMJUBILEUM
In augustus 1943 herdenkt Hellendoorn 25 jaar 
elektriciteit. In 1918 is de toevoer van petroleum 
door de oorlog stil komen te liggen. Mensen zijn voor 
licht aangewezen op een kaars of carbid. Wethouder      
Schwarte bedenkt dat de aanleg van een elektriciteit-
snet uitkomst zal bieden. Hij belegt een bijeenkomst 
in het St. Jozefgebouw om de belangstelling te peilen. 
Die is er en na een jaar hebben Nijverdal en Hellen-
doorn stroom.

Kapelaan Sterenborg.
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De mededeling dat militairen terug moeten in  krijgsgevangenschap komt in Nijverdal op 
30 april 1943. Het is maar even en men volgt het voorbeeld van arbeiders in Hengelo: uit 
protest legt iedereen onmiddellijk het werk neer, zoals dat na Hengelo ook gebeurt in En-
schede, Almelo, Oldenzaal en Haaksbergen. De dag daarna verschijnt de Grüne Polizei en 
schiet op mensen. Duidelijk wordt gemaakt dat het beter is weer aan het werk te gaan. 

Nog meer arbeiders nodig
Het terugvoeren van de militairen in krijgsgevangenschap is niet het enige dat de Duitsers 
doen om arbeidskrachten te krijgen. Bijna alle Nederlandse mannen moeten zich melden 
voor de “Arbeidseinsatz”. Zo roept de bezetter in de Reggestreek van juni 1943 alle mannen 
op die geboren zijn in 1920. 

Zij moeten zich melden bij het Arbeidsbureau Hengelo. De formulieren daarvoor kunnen 
in Nijverdal worden opgehaald maar moeten persoonlijk worden ingeleverd in Hengelo. 
Ook Zwevers melden zich voor deze arbeidsinzet. Sommigen (zoals secretaris Willems) 
hebben geluk en kunnen in eigen omgeving of net over de grens aan het werk. Zij kunnen 
elke avond naar huis. Anderen komen in fabrieken verder in Duitsland en zien hun familie 
pas weer terug na de bevrijding.

Nijverdal en steun aan de Duitsers
In zijn boek “Stampende laarzen” schrijft Willem Poorterman dat de steun van Nijverdal 
aan de Duitse bezetter niet groot is. Het aantal leden van de Nationaal Socialistische Bewe-
ging (NSB) is klein. Poorterman telt 18 leden in 1941. Bij verkiezingen krijgt de NSB tussen 
de 100 en 150 stemmen. Groter is het aantal mensen dat lid is van organisaties die verbon-
den zijn aan de NSB, zoals de Winterhulp4,  Nederlandse Volksdienst5 e.d. 

Het gering aantal volgelingen van het nationaal socialisme is geen garantie voor veiligheid. 
Niemand weet precies wie in welk kamp staat. In Nijverdal zijn onderduikadressen en 
mensen die betrokken zijn bij het verzet of hulp bieden aan de bemanning van neergestorte 
geallieerde vliegtuigen. In archieven van de Duitsers zijn anonieme briefjes gevonden met 
tips om op bepaalde dagen en tijdstippen naar een bepaald adres te gaan, om daar meneer 
X tegen te komen die buitgemaakte bonnenvellen bij zich heeft.

Er zijn verschillende legerinstanties die zich met malversaties bezig houden, maar ook 
civiele organisaties. Om te controleren of iedereen zich netjes houdt aan de oproep te ver-
schijnen om mee te doen aan de Arbeitseinsatz bestaat de Arbeidskontroledienst (AKD). 
De AKD wordt geleid vanuit het strafkamp Erica in Ommen en bestaat uit ex-kampbewa-
kers, de zogenaamde Ommen-politie. 

TABAKSPLANTEN
Al in het tweede oorlogsjaar zijn si-
garetten en tabak niet of nauwelijks 
meer te krijgen. In de krant staan 
instructies hoe je zelf tabaksplanten 
kunt kweken om daar later tabak van 
te kunnen maken. In het Twentsch 
Volksblad adverteert C. Kapteijn, 
bloemist, met deze planten. Prijs 
f 2,50 voor 100 stuks.

EVERSBERG
Na de brand die het landgoed Duivekate 
in de as legt,  brandt eind december 1943 
ook havezate Eversberg tot de grond toe af. 
Eigenaar Baron van Heerdt tot Eversberg is 
diepbedroefd. De bewoner op dat moment 
is de heer Kempenaar. Diens kunstcollectie 
kan worden gered, maar dat is alles. Als de 
brand meester is, staan slechts geblakerde 
muren overeind.

NVB ZIT FOUT
Door een fout van de NVB spelen 
in april 1944 zowel Wierden als 
Neo in de tweede ronde van de 
beker. Dat kan niet, want beide 
teams zaten in eenzelfde poule 
waarvan alleen de nummer 1 de 
volgende ronde kon halen. 

GEVRAAGD
Een “flinke niet onbe-
middelde boerenzoon 
wenscht kennismaking 
met flink plattelands 
meisje” en een pasbe-
noemde onderwijzeres 
aan de gereformeerde 
school zoekt een kost-
huis.

Willem Poorterman (1924-2006)

Het leven van de Nijverdalse journalist en schrijver H.W. - Willem - Poorterman wordt 
in belangrijke mate bepaald door de Tweede Wereldoorlog. De onderscheidingen van de 
Canadese Royal Air Force, de Amerikaanse regering en de Koninklijke Onderscheiding in 
de Orde van Oranje Nassau tonen al aan dat Willem Poorterman zich in de oorlogsjaren 
niet onbetuigd laat. Hij is samen met Henk Jansen de oprichter van de verzetsgroep De 
Eversberg. Poorterman helpt vele piloten 
na een crash het land weer uit. Daarnaast 
werkt hij mee aan de dan illegale krant 
Trouw. Schrijft er artikelen voor en helpt 
mee de krant te verspreiden. 

Schrijven is de Nijverdaller na de oorlog 
blijven doen. In eerste instantie blijft hij 
als sportjournalist verbonden aan Trouw, 
nadien schrijft Poorterman op freelance-
basis voor de Twentsche Courant, onder ander de rubriek “Klein Journaal”, en Dagblad Tu-
bantia. Vele jaren is hij ook verbonden aan het Twents Volksblad. Van zijn hand verschij-
nen ook boeken: onder meer in 1978 “Van bezetting naar bevrijding”, in 1981 “Stampende 
laarzen op de grens van Twente en Salland” en twee boekjes getiteld “Thank you Canada”, 
in 1995 en 2000. Een ander boekwerk, “Anderhalve eeuw Nijverdal”, schrijft Willem in 
1985 samen met Albert Hartkamp, die dan de organisator is van de herdenkingsfeesten. 

Als oud-collega ben ik (JPvV) Willem nog steeds dankbaar voor zijn hulp toen ik begin 
1974 in deze plaats verslaggever werd voor de Twentsche Courant. Via zijn onuitputtelijke 
kennis van zaken over het toen en nu heb ik Nijverdal en de inwoners beter leren kennen. 

AKD-ers jagen op mensen die de Arbeitseinsatz ontlopen en andere onderduikers. Ze tre-
den ook eigenmachtig op en gedragen zich bijzonder bruut en meedogenloos, ongevoelig 
voor het veroorzaakte leed (bron: Wikipedia). Een van hen is Berend Kerkdijk uit Nijverdal 
die in 1948 tot levenslang wordt veroordeeld. “Kerkdijk was voorheen een klein, onaan-
zienlijk schildertje, doch werd in de oorlog een gewetenloos individu, dat op de meest 
laaghartige wijze op mensenjacht is uitgegaan, vooral in Twente en de Achterhoek”, 
schrijft het Twents Volksblad.

Voor Joden verboden
In 1942 verordonneren de Duitsers dat Joden lang niet alles meer mogen wat de andere 
landgenoten wel mogen. Overal verschijnen bordjes “Voor Joden verboden”. Op gebouwen, 
bij verenigingen. Burgemeester Witschey noteert dat de bevolking nogal onder de indruk is 

MOEDERDAG
In 1944 is de oorlog vier jaar oud en is niet veel meer 
te koop. Voor Moederdag biedt bloemist Valk tomaten-
planten en diverse koolplanten te koop aan. Bloemist 
Kapteijn probeert het nog met “eenige bloemen voor 
Moeder”. In dezelfde krant deelt de voetbalclub Hellen-
doorn mee dat de inschrijving voor de oprichting van 
een elftal voor junioren vanaf 12 jaar is begonnen. De 
Christelijke Nationale U.L.O. heeft de inschrijving voor 
het nieuwe schooljaar opengesteld.

5 De Nederlandsche Volks-
dienst (NVD, 1941) wordt 
opgericht op initiatief en met 
hulp van de Duitse bezetter. 
Het gaat de bezetters om de 
nazificering van het maatsch-
appelijk werk in Nederland. 
Door zich in te zetten voor 
de NVD, steunt men in feite 
de vijand. Het doel van de 
NVD is: de verzorging van 
alle Nederlanders, uit een 
oogpunt van zorg voor het 
volk en de welvaart. In de 
praktijk komt de zorg neer 
op steun aan slachtoffers van 
bombardementen, verstrek-
king van voedsel, kleding en 
babyuitzetten aan aanstaan-
de moeders, jeugdtandver-
zorging en wijkverpleging. 

4  Winterhulp (opgericht in 
1940)  is de benaming van 
de Stichting Winterhulp 
Nederland (WHN), de na-
tionaalsocialistische organ-
isatie die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog alle maatsch-
appelijke hulpverlening van 
de overheid, particuliere en 
kerkelijke organisaties in 
Nederland moet overnemen. 
Onder het nationaalsocial-
isme kan er volgens de leer 
geen armoede bestaan, al-
leen in tijden van winterkou 
zal extra liefdadigheid in de 
vorm van voedsel, kleding en 
dergelijke nodig zijn.

161160



van deze maatregel. Voor DES en Volharding is het verplicht ophangen van het bord reden 
om het bijltje erbij neer te gooien en zich terug te trekken uit de competitie.

Leven in angst 
Zo leven veel mensen in angst. Is het niet omdat men iets illegaals doet (daaronder valt 
bv. ook het stiekem bij een boer halen van melk), dan is het wel angst voor bommen. Nij-
verdal ligt strategisch aan het spoor en vanuit de berg lanceren de Duitsers V1- en V2-ra-
ketten. 

Uit de herinneringen van Henk op den Dries: ”…toen er plotseling een donde-
rend lawaai om ons losbrak. Het was als of er twintig treinen over ons heen 
zouden gaan vliegen. Toen zagen wij iets dat nooit eerder vertoond was. Nog 
geen twee kilometer van ons af begon de hele avondlucht te branden en een si-
gaarvormig voorwerp begon heel langzaam boven de bomen uit te komen. Het 
was omgeven met een krans van veel kleurige wolken in kleuren die wij nooit 
eerder gezien hadden. Eerst leek het alsof het neer wilde komen en toen begon 
het al sneller op te stijgen en binnen de vijf minuten was het uit het gezicht 
verdwenen. Wij waren voor de eerste keer getuige geweest bij het afschieten 
van de beruchte V2. Later hebben wij ze bijna elke dag zien opstijgen maar het 

heeft nooit weer de zelfde indruk op ons gemaakt als die koude winteravond in het half- 
donker.” 

De munitie voor de V1 en V2’s komt via het spoor. Het is logisch dat de geallieerden de 
spoorlijn willen uitschakelen. Dat betekent dat vanaf 1943 met regelmaat bommen vallen. 
Op 6 en 7 oktober 1944 zijn er aanvallen op de Reggebrug en later op het stationsemplace-
ment. Het regent bommen op en nabij de Grotestraat. Katholiek Nijverdal krijgt een zware 
slag want deze bombardementen maken het Vereenigingsgebouw met de grond gelijk. 
Zware schade is er aan de Antoniusschool, pastorie en de kerk. Erger is dat er doden vallen.

In zijn boek citeert Willem Poorterman plaatsgenoot M. Hemmink die in brieven aan zijn 
familie in Amerika nauwgezet bijhoudt wat er in hun geboortedorp gebeurt. Hij schrijft 
over vrijdag 6 oktober 1944: “Vanmorgen om kwart over acht waren er weer vliegtuigen 
in de lucht. Ik keek boven uit het raam en jawel, in de richting van de brug stegen huizen-
hoge kolommen van zand, stof, rook en wat het verder zijn mocht. Het was gemunt op 
de spoorbrug. Nauwelijks waren de vliegtuigen weg of onze Henk is in de richting van 
de brug gefietst. Het huis van Dieks Tijhuis was finaal verdwenen. De vrouw van Dieks 
en een paar onderduikers zaten in de kelder. Hij zelf had nog iets willen grijpen in zijn 
kantoor, maar het was te laat. Zeer zwaar gewond heeft men hem gevonden. Hij heeft 
nog even geleefd, is bediend en daarna gestorven. Zijn vrouw en nog zes anderen waren 
zwaar gewond. 

ST. JOSEPH
In november 1946 viert de Katholieke Arbeiders Beweging het 
50-jarig bestaan. De KAB is de oudste arbeidersbeweging in 
Nijverdal. Ze is opgericht door de heren J. Veldhuis en H. Sch-
warte. Zij zijn in 1896 in Almelo. Zien daar op een gebouw staan 
“RK Werkliedenvereeniging St. Joseph”. Nieuwsgierig gaan ze 
naar binnen om een biertje te drinken. Daar spreekt de aanwezige 
geestelijk adviseur hen aan. Ze worden enthousiast voor het op-
richten van een vereniging in Nijverdal en voegen de daad bij het 
woord als ze weer terug zijn. Later wijzigt de naam in KAB.

Dieks Tijhuis (broer van de hoofdmeester) wordt samen 
met zijn vrouw begraven; zij heeft het ook niet gered. De 
onderduikers wel en die zijn weg gesmokkeld. Hemmink 
meldt: “Er viel ook een bom op het RK Vereenigingsge-
bouw, dat totaal vernield werd. (Toone) Kolman (beheer-
der en conciërge van het Vereenigingsgebouw, JPvV) en 
zijn vrouw en hun 10 kinderen lagen achter het gebouw en 
het is onbegrijpelijk dat ze niet meer dan wat huidwonden 
hebben opgelopen.” 

Betsie Tijhuis, (jongste dochter van meester Albertus Tij-
huis) schrijft in haar oorlogsherinneringen6 een iets ander 
verhaal over het gebeurde met ome Dieks: “Tante Anna, die onderaan de trap stond riep 
nog eens “Kom nou, Hendrik, bombardement… maar toen was het al te laat. Een voltref-
fer, een splinterbom, trof hun huis. Tante Anna, die door het roepen nog net niet in de 
kelder stond, liep zware inwendige kneuzingen op. Oom, die juist de trap af daalde, kreeg 
de volle laag.

Oom  heeft nog een uur geleefd, buiten kennis. Tante Anna is zo gauw mogelijk naar het 
ziekenhuis in Almelo gebracht. Met paard en wagen… De specialisten in Almelo konden 
weinig doen voor haar. Zij was te zwaar verwond met al die inwendige kneuzingen. 
Daarom hebben ze haar verteld dat haar man Hendrik was overleden aan de verwondin-
gen. Een dag daarna stierf ook tante Anna… ze lagen samen opgebaard bij ons in de sa-
lon….ik hoorde later van zus Marietje dat oom, die drie Joden die nog in bed lagen, eerst 
gewaarschuwd had… Alle drie kwamen met de schrik vrij.”

Herinneringen van Marietje Jannink (1927)
Marietje Jannink woont met haar broers, zussen en ouders aan de Grotestraat en krijgt dus 
alles mee wat er in het centrum van Nijverdal gebeurt. Pratend over die periode komen de 
verschrikkingen van de oorlog boven; met name die van de bombardementen, waarbij zo-
veel doden vallen en het halve dorp in puin gaat. Het is een wonder dat de familie Jannink 
met al die kinderen de oorlog zonder verlies is doorgekomen.

Wonend met het spoor in de achtertuin gebeurt er het een en ander dat in de herinnering 
is blijven hangen, zoals de briefjes die Joden op transport door spleten in de wagons naar 
buiten gooien met boodschappen voor de achtergebleven familie. “Die stuurden we altijd 
door.” 

Of die keer dat de ondergrondse de spoorlijn had opgeblazen, de daders bij Jannink op 
zolder schuilen en Duitsers de hele nacht rond het huis lopen, terwijl de familie in het pik-

WEDEROPBOUW
In september 1946 presenteert de Stichting Opbouw Nijverdal zich tijdens een vergadering in 
Hotel Moddejonge. Voorzitter is burgemeester Witschey. Verder bestaat de stichting uit Nijverdal-
se bestuurders en notabelen, zoals gemeente-architect Boontje, architect H. Boxman, wethouder 
P. Molenaar, wethouder H. Visscher, architect A. Ponsteen, H.J. Vierdag, H.R.A. Kleijssen, J.W. 
Ekelenkamp, L. de Vries, A. Horstman, D. op den Dries en H. Podt. Doel van de stichting is de hele 
bevolking (en niet alleen de mensen die hun huis verloren) te betrekken bij de plannen voor de 
wederopbouw en uitbreiding van Nijverdal. Bedenker van deze plannen en “supervisor” (zo wordt 
hij genoemd, want onder invloed van de Canadezen is het stoer om af en toe een Engels woord te 
gebruiken….) is ir. Kloos uit Haarlem.

OORLOGSFILM
De film over de 
Slag om Arnhem 
trekt in december 
1946 zoveel bezoe-
kers dat deze drie 
keer moet worden 
vertoond.  

V1-installatie bij Nijver-
dal.

Schade aan de r.-k. kerk 
na de bombardementen 
van 1944.

6 “Ons gezin tijdens de oor-
log in Nijverdal en Hellen-
doorn” door Betsie Tijhuis 
(1926); speciale uitgave van 
de Reggesproake, cultuurhis-
torisch tijdschrift van de His-
torische Kring Hellendoorn 
– Nijverdal 2015. 
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kedonker doodstil moet  blijven zitten tot het gevaar is geweken…. Of leukere dingen zoals 
het krijgen van een parachute, waarvan moeder Jannink een mooie communiejurk maakt 
voor dochter Fien.

Vader Jannink verkoopt niet alleen radio’s, maar bouwt ze ook zelf. Het is zijn lust en zijn 
leven. Later komt dat op menig spannend uurtje te staan. In de oorlog krijgt hij regelmatig 
bezoek van Duitsers die hem ervan verdenken stiekem naar de radio te luisteren, wat im-
mers is verboden.

Het is een terechte verdenking, maar gepakt is hij nooit. “We werden altijd op tijd ge-
waarschuwd. De radio stond in mijn kamer. Toen de Duitsers een keer kwamen, was ik 
zogenaamd ziek. Had een zwaar besmettelijke ziekte en moest in het donker liggen. Dat 
hielp, want ze durfden mijn kamer niet binnen te komen. We hadden trouwens ook onder-
duikers. Die klommen bij een razzia op het dak en lagen plat achter de schoorsteen.”

Herinneringen Nel Krukkert (1927)
Nel Krukkert, dochter van Dieks, vertelt in 2016: “Het lijkt net zo alsof er in de oorlog een 
regel was: Is het mooi weer, dan vallen er bommen; is het slecht weer, dan schieten de 
Duitsers V1 en V2-raketten af.  Dat ging ook wel eens mis en dan moeten we ook schuilen. 
Ik weet nog dat mensen die daarvoor bij de Duitsers werkten, ook moesten schuilen. Die 
lagen bij opoe voor in de droge sloot. 

Op een gegeven moment waren Everhard (voor jullie: “Eddie”) en zijn zusje Hermien 
naar buiten gegaan. Zij hadden van die mensen een echte witte boterham gekregen met 
jam erop. Dat was wat. Die kinderen hebben heerlijk zitten smullen en ik zie het nog zo 
voor me: Hermien had de hele snoet met jam. Eddie pakte haar beet en heeft haar hele 
gezicht schoon gelikt!”

Niet alleen angst
Het is niet zo dat in het dorp voortdurend angst heerst. Voor jonge jongens heeft de oorlog 
ook iets spannends. Bertus ten Hove (geboren in 1932): “Wij hebben lang aan de Wolters-
kampweg 26 gewoond. Daar woonden wij ook in de oorlog. Ik weet nog dat we op het 
dak klommen en daar zaten te kijken naar de acties van de gevechtsvliegtuigen. We klom-
men via het duivenhok op de schuur en zo op het dak van het huis. Ach, we waren jonge 
venten…. Nee, toen de grote bombardementen kwamen, zijn we daar niet gaan zitten.” 

Het grote bombardement van maart 1945
Het zwaarst wordt Nijverdal getroffen op donderdagmiddag 22 maart 1945. Maar liefst 18 
Amerikaanse Mitchell bommenwerpers voeren drie maal een aanval uit op het centrum 
van het dorp. Het is de vijftiende keer dat bommen vallen op Nijverdal. Doelen zijn nu de 

VERZETSHUWELIJK
In oktober 1946 trouwen 
Gerrie Piksen en de heer W.J. 
van Asselt. Op zich geen groot 
nieuws, maar Van Asselt is de 
voormalig commandant van de 
ondergrondse strijdkrachten 
en Gerrie is koerierster; beiden 
hebben elkaar in het verzet 
leren kennen. 

ONGEVAL
Twee jonge mannen van Calkhoven (17 en 
19 jaar) komen om door een ongeval met 
munitie. Zij vinden in de berg een projec-
tiel en proberen dat te demonteren. Als 
dat niet lukt, slaan ze er met een steen op 
waarna een ontploffing volgt. De 19-jarige 
jongen uit de Dillenburgstraat is op slag 
dood. Zijn neef van 17 van de Trompweg 
overlijdt later in het ziekenhuis. 

gereformeerde school die dient als munitie-opslag en de militaire telefooncentrale aan de 
Rijssensestraat. Wrang is dat een groot deel van de munitie een paar dagen voor het bom-
bardement naar Rijssen is verhuisd.

De drie aanvallen laten een spoor van dood en vernieling achter. Uiteindelijk overlijden 72 
Nijverdallers door het bombardement en is nagenoeg het hele centrum getroffen of zelfs 
helemaal verdwenen. Ooggetuigen melden nog nooit zo iets verschrikkelijks te hebben 
meegemaakt. Overal brand, ontploffingen, schreeuwende mensen, paniek, doden op straat, 
mensen met afgerukte ledematen.

Hoe kan het dat zoveel mensen verongelukken? Inwoners van Nijverdal zijn gewend aan 
overvliegende bommenwerpers. Honderden keren gebeurt dat in de oorlog. Vandaar dat 
op 22 maart 1945 niemand vlucht als er vliegtuiggeronk klinkt. Tenminste, dat vermoedt 
de heer H. Hemmink, directeur van het Gemeentelijk elektriciteitsbedrijf (GEB), die in die 
tijd een dagboek bijhoudt. In het boek “Stampende laarzen” citeert schrijver Willem Poor-
terman Hemmink dat het gebied tussen de Mensinkweg en boer Nahuis aan de Koersen-
dijk (nu Bowlingboerderij) tijdens drie raids7 getroffen wordt door honderden bommen.  

Marietje Jannink: “Kwam Dinie Alferink na het eerste bombardement vragen of we haar 
man Theo hadden gezien. Ze was heel ongerust. Toen wij zeiden dat we hem niet hadden 
gezien, ging ze hem zoeken. Even later het tweede bombardement. Dinie en Theo allebei 
dood.”

PRINSES MARIJKE
Op 18 februari 1947 ziet prinses Marijke (later Christina) het levenslicht. 
Fabriekssirenes beginnen te loeien, kerkklokken worden geluid. Dat 
leidt tot onmiddellijke en spontane vreugde. Iedereen steekt de vlag uit. 
Mensen die onderweg zijn naar het werk gaan weer naar huis. Om 11 uur 
verzamelen burgemeester en wethouders en het bestuur van de Oran-
jevereniging zich bij het bekende terrein op het Stort. Daar worden 50 
mortierschoten afgevuurd. Dan gaat iedereen snel naar huis, want het is 
met -10 overdag veel te koud. Daarom ook wordt de feestelijke rondgang 
door het dorp van alle muziekverenigingen afgelast. 

7 Een raid (in dit geval) is 
een verrassingsaanval met 
vliegtuigen, waarbij de vlieg-
tuigen achter elkaar vliegen 
en bommen loslaten. 

Grote schade door het 
bombardement hoek 
Rijssensestraat-Zwarte-
weg.
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Henk op den Dries maakt dit alles mee als toeschouwer. 
Hij schrijft later: “De dag van 22 maart 1945 begon als een 
prachtige dag. Wij stonden naast het huis om wat stro te 
vlechten. Niet dat er zo veel vraag voor tassen was maar 
wij moesten toch wat doen en dus stonden wij daar geza-
menlijk tegen de buitenmuur van het schuurtje. Alles was 
vredig om ons heen en er was absoluut geen teken dat deze 
dag anders zou worden dan andere dagen. 
 
Plotseling en zonder waarschuwing begon er een huilend 
geluid uit de heldere blauwe lucht naar beneden te komen 

in een fluittoon die hoger en hoger werd en tenslotte over ging in een paar daverende 
ontploffingen. Ik had dat geluid al wel eens eerder gehoord toen ik in het bombardement 
bij mijn vriend Dirk was. Dus ik wist direct dat er een bomaanval gaande was en dekking 
moest zoeken. 

Mijn broer en ik lagen eensgezind tegen de muur te wachten op de dingen die komen. 
Ongeveer vier huizen van ons af stond de hele straat in de brand en het eerste wat wij 
zeiden was.” Wij moeten daar naar toe om te helpen met brand blussen!” Maar Hans die 
een beetje nuchterder was zei tegen ons: “Daar is de brandweer voor. Die mensen hebben 
ervaring en weten wat zij doen.” 

Deze woorden hebben ons zo goed als zeker het leven gered want noch geen vijf minu-
ten later hoorden wij een vliegmachine hoog in de lucht en toen voor de tweede keer het 
gierende geluid van andere series bommen. Wat er daarna gebeurde is met geen pen te 
beschrijven.  

Ze zeggen wel eens dat de hel was losgebroken (ik weet niet hoe de hel is) maar ik weet 
wel dat ik voor die tijd nooit zoiets had gehoord en na die tijd ook nooit weer. Het was een 
donderend, rommelend geluid dat je hoofd bijna uit elkaar scheurde en ik dacht op dat 
moment zeker dat mijn einde gekomen was. 

De hele omgeving golfde op een storm van geluid en het was alsof het een eeuwigheid 
duurde terwijl het in werkelijkheid misschien vijf of tien minuten geduurd heeft. Dat wa-
ren waarschijnlijk de vreselijkste minuten in mijn leven! Na afloop liep ik met gonzende 
oren naar buiten om te zien of ik ergens kon helpen en wat ik toen gezien heb was het 
ergst wat ik in mijn hele leven gezien heb. 

Voor ons huis bij de zogenaamde molensteen lag een buurjongen met een open gescheur-
de buik. Hij hield met zijn eigen handen zijn buik dicht omdat anders z’n ingewanden uit 

GRENSCORRECTIE
Bij de gemeente komt een brief binnen van Gedeputeerde Staten. Zij herinneren aan een brief van 1940 waarin de ge-
meentegrens met Wierden ter discussie is gesteld. In 1947 komt men op deze brief terug. GS signaleren dat er aan de 
rand van de gemeentegrens van Wierden een soort “randstad” is ontstaan. Het gaat daarbij om de fabriek aan de huidige 
PC Stamstraat en de huizen aan de “lange Jan”. Dit is in de ogen van het provinciebestuur een foute situatie. Vooral ook 
omdat de mensen die daar wonen “in sociaal-economisch en cultureel opzicht onderdeel uitmaken van de nederzetting 
Nijverdal”. Men stelt voor dat er een grenscorrectie tussen de gemeenten Hellendoorn en Wierden plaatsvindt waarbij de 
gemeentegrens in oostelijke richting opschuift en Nijverdal er 9 ha industriegrond bij krijgt. Het duurt nog een paar jaren, 
maar dan is de grenswijziging een feit. Het is begrijpelijk dat Wierden ernstig bezwaar maakt tegen de correctie. Deze 
gemeente verliest daarmee in één klap 2300 inwoners. 

zijn lichaam zouden rollen. Zijn moeder was bij hem en had de armen om hem heenge-
slagen en deze jongen die iets ouder was dan ik huilde met een klagelijk geluid. “Moeder 
moet ik nu dood gaan?”’ Dit was vreselijk om aan te horen en ik stond machteloos er bij 
terwijl het moedertje mij vertelde dat ik maar door moest gaan want hier was niets meer 
te helpen. Dit was de zelfde vrouw die de Jood Jan van een zekere dood had gered en je 
vraag je zelf af “Waarom moet juist deze vrouw zo veel lijden?” 

Maar dit was nog maar het begin. Een einde verder op vond ik een dochter en haar ver-
loofde. Het meisje was een kind van deze zelfde vrouw. Dit paar stond dicht voor haar 
trouwdag en ik vond haar en haar toekomstige man op een plek waar ze door de lucht-
druk in een beukenhaag waren gedrukt. Ze lagen daar net alsof ze in bed lagen met dit 
verschil dat ze allebei dood waren. Ook hier kon ik niets doen. Een eindje verder vond ik 
een meisje van ongeveer elf of twaalf jaar. Ik kende haar wel goed. Ze had bijna geen ge-
zicht meer. Haar zusje is nooit weer gevonden. Ook zijn haar beide ouders omgekomen op 
deze rampzalige dag. 

Zover was alles wat ik gezien had buiten bereik van enige hulp dus liep ik maar weer ver-
der en ontmoette daar mijn broer die met mij aan het strovlechten was geweest. Alsof het 
zo wezen moest kwam op dezelfde tijd mijn oudste broer uit het midden van het gebom-
bardeerde gebied Hij sleepte een jonge man met zich mee die schijnbaar gewond was. 
Mijn oudste broer vertelde ons dat wij deze man buiten gevaar moesten brengen en dat 
hebben wij toen gedaan. 
 

PENSIOEN
In de vergadering van 27 november 1947 praat de gemeenteraad over het ver-
zoek van ex-wethouder Schwarte om een pensioen. Dat komt omdat de raad een 
pensioenvergoeding beschikbaar stelt voor de oud-wethouders Otte en Boers. 
Schwarte wil daar ook graag voor in aanmerking komen, maar vangt bot, want 
de meerderheid van de raad vindt dat je 25 jaar na een vertrek niet alsnog een 
vergoeding kan krijgen. Daar komt nog bij dat Schwarte na zijn wethouderschap 
een andere baan heeft gehad. Raadslid Woertman (ex Zweef-voorzitter) vindt 
dat Schwarte wel wat moet krijgen omdat hij zo verschrikkelijk veel werk voor 
de gemeenschap heeft gedaan. 

Vernielingen aan de Gro-
testraat.

BROOD VAN DE BON
Het brood gaat in 1947 van de bon. 
Daarmee is nog lang geen einde geko-
men aan het bonnensysteem dat nog 
blijft bestaan tot in de jaren 50. 
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Mijn broer ging direct terug naar het gebom-
bardeerde centrum om anderen te helpen als dat 
mogelijk was. Mijn andere broer en ik brachten 
deze man naar een jonge dokter die een eind 
van het gebombardeerd gebied bezig was om 
gewonden te helpen. Niet dat hij veel kon doen in 
de eerste ogenblikken want hij was ook helemaal 
overstuur en bleef maar steeds herhalen met de 
zelfde woorden. “Dit is geen oorlog meer maar 
dit is genocide.” 

De bommen die waren uitgeworpen zorgden 
voor een totale verwoesting. Dat ze zo iets heb-
ben willen gebruiken tegen een weerloze bevol-
king zal altijd wel een raadsel blijven. Ik begrijp 
het tenminste niet. Het word noch vreemder als 
je in overweging neemt dat er bijna geen Duit-
sers meer in de omgeving waren. Er heeft een 
verhaal de ronde gedaan (of dit waar is weet 
eigenlijk niemand) dat de ondergrondse door-
gegeven had dat er een Duitse telefooncentrale 
was in een klein gebouwtje. 

In dat gebouwtje hebben veel jonge mensen hun 
leven verloren. Er was een klein nauw gangetje 
tussen dit gebouwtje en het huis dat er naast 
stond. Een stuk of negen jonge mensen hebben 
geprobeerd om in dat gangetje te vluchten toen 
de tweede lading bommen naar beneden kwam. 

Ze hebben daar allemaal de dood gevonden. 

Mijn neef (een zoon van Oom Henk) was daar ook bij en ook de verzetsman die bij de 
familie van mijn vriend Dirk onderdak had gevonden. Ze waren allemaal in de bloei van 
hun leven en lagen daar verspreid als stukken in een genegeerd schaakspel. Alles was een 
grote chaos van verdriet en ellende. De doden werden naar een school gebracht om een 
eventuele uitbraak van besmettelijke ziekten te voorkomen. 
 
Gelukkig waren er geen van ons huisgezin bij en dat mag wel een wonder heten want 
wij waren met twaalf personen en die waren op deze rampzalige dag over het hele dorp 
verspreid. Dat was dus een kleine vertroosting in al deze ellende. Ons huis was wel zwaar 

beschadigd maar wij leefden allemaal nog. Het lijden en het verdriet om ons heen was 
bijna niet om aan te zien.
Ons huis was helemaal beschadigd want een luchtmijn was bij ons achter in het land ge-
vallen. Dat had zo’n groot gat gemaakt, dat wij ons hele huis er in hadden kunnen begra-
ven. Geen wonder dat wij niet erg rustig bij de buurman in de waskamer hadden gelegen 
want dit moet een hele kanjer zijn geweest. Bij ons was er geen pan meer op het dak en 
wij werden uitgenodigd om de nacht bij Alberts familie door te brengen. 

Vader en moeder zijn de volgende dag met een boerenwagen met sommige van onze be-
zittingen naar een neef in Den Ham vertrokken. Mijn broer en ik moesten nog een dag of 
wat achter blijven en we moesten proberen het dak een beetje dicht te maken met planken 
en zeildoeken en als het nodig was met kartonnen dozen. 

Een gevaar dat je niet zien kunt is overdraagbaar. Ik zou het later in Den Ham weer on-
dervinden toen de Canadezen met zwaar geschut over het huis waar wij waren. Die keer 
werd ik ook bijna dol van angst want ik kon het gevaar niet zien aankomen. Dit is mij 
noch jaren bijgebleven.  

Ons dorp werd beangstigend stil na dat laatste bombardement. De meeste mensen wa-
ren ergens anders naar toe getrokken en het was zo stil dat zelfs de vogels en de andere 
dieren hun normale activiteit gestaakt hadden. Wij konden een deur horen slaan aan het 
andere eind van het dorp toen wij zo bij ons huis bezig waren en al deze dingen werkten 
op onze zenuwen. Ik was dan ook blij toen wij achter vader en moeder naar Den Ham 
konden gaan een paar dagen later.”

Herinneringen van Nel Krukkert
“Wij woonden aan de Meijboomstraat; vlakbij de spoorlijnen Almelo-Zwolle en Hellen-
doorn-Neede, dus we hebben veel meegemaakt met schietende en bombarderende vlieg-
tuigen. Ik herinner me die zo goed. Op een gegeven moment waren we buiten en zagen 
jagers overvliegen. Pa vertrouwde het niet en zei: “Naar binnen, naar de kelder.” 

We hadden een hele grote kelder, daarin zat een raampje dat door de druk op een mo-
ment open klapte. Daardoor sneuvelde er een fles ammoniak. Het stonk verschrikkelijk. 
We dachten eerst aan gas of zo. Konden niet meer schuilen in de kelder en zijn onder de 
trap gaan zitten. Ik word er nog emotioneel van. Het was zo’n verschrikkelijk lawaai en 
er waren grote klappen. Wij hadden een granieten vloer in de gang en die golfde op en 
neer. 

Toen het afgelopen was, deden we de deur open en keken in de winkel. Alles kapot. De 
trottoirbanden lagen boven op het bed van mijn ouders. Toen we naar buiten keken, wis-

HUIZENBOUW
In Nijverdal bouwen gemeente en Woningstichting huizen in de Bloemenbuurt. 
Zo is op 9 juli 1948 de aanbesteding van de bouw van 16 arbeiderswoningen aan 
de Papaverstraat. Tekeningen van het bestek zijn te koop bij architect J.A. de Bel, 
Van Limburg Stirumstraat 1. Op zondag 15 augustus 1948 neemt aannemer/tim-
merman Anton Geurtse een kijkje bij de in aanbouw zijnde nieuwe huizen aan de 
Nijkerkendijk. Het valt hem tegen. “Vooral wat de afwerking betreft.” ’s Avonds 
tijdens een visite bij Johan en Riek Geurtse filosofeert het gezelschap over de 
bouw van twee landhuisjes voor hun gezinnen. Met een hypotheekaflossing kan 
zo’n huisje in 15 tot 20 jaar vrij komen.

VAN DER MUELEN
Begin november is directeur G. van 
der Muelen 25 jaar verbonden aan de 
fabriek. Het Twents Volksblad pakt 
uit met twee hele pagina’s (inclu-
sief de voorpagina) verslag van de 
feestelijkheden. Deze beginnen in de 
fabriekshal waar het voltallige perso-
neel verzameld is om de directeur te 
huldigen. 

MEISJESSCHOOL
Rond dit jubileum kondigt de pastoor 
aan dat er een katholieke meisjesschool 
gebouwd gaat worden aan de Paral-
lelweg. Deze school (de Mariaschool) 
opent in mei 1949 z’n deuren en lost 
daarmee de ruimtenood van de Antoni-
usschool op. 

SLAAPWANDELEN
Als een curiositeit plaatst Het Vrije Volk op 6 juli 1949 een bericht over de 
11-jarige dochter van groenten-handelaar W. aan de De Joncheerelaan in 
Nijverdal. Wie anders dan die W. kan dat zijn als onze oud-voorzitter Jans 
Woertman? Dochterlief klimt al slaapwandelend ‘s avonds uit bed, doet het 
raam open en springt eruit. Ze komt terecht in een bloembak, staat op en loopt 
al slaapwandelend de tuin van de buren binnen. Die zijn nog wakker, komen 
op het gescharrel af en brengen het meisje weer terug naar huis. “Een arts kon 
behalve enkele ontvellingen aan een der benen geen letsel ontdekken”, schrijft 
de krant.

Nel Krukkert.
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ten we niet wat we zagen: het huis en de winkel van Scholing helemaal weg. Er was niets 
meer van over. Toen zagen we de buurman liggen, half onder het puin met zijn armen 
beschermend om zijn vrouw en dochter. Allemaal dood.”

De oorlog laat na al die jaren nog steeds z’n sporen na. Niet alleen de verschrikkingen, 
maar ook andere voorvallen, zoals het waarschuwen van mensen voor razzia’s. “Ik fietste 
dan als jong meisje naar Oogink; dat was geen gevaar. Moest dan zeggen dat er een raz-
zia was en mensen moesten schuilen. Wij hadden ook zo’n plek in het pakhuis. Dat was 
heel groot. Daar stonden de voorraad beelden en een oude toonbank. Daaronder had 
mijn vader een gat in de vloer gezaagd. De onderduikers kropen daarin. Toonbank er 
bovenop geschoven met een paar beelden erop. Nooit iemand gevonden.” 

Het centrum van Nijverdal staat leeg
Na 22 maart 1945 is de angst voor nog meer bommen op het centrum groot. Bewoners van 
woningen en winkels in het centrum verhuizen naar familie of vrienden verderop in het 
dorp of daarbuiten. Daarna is er bijna geen woning meer bewoond. Mensen die het bom-
bardement hebben meegemaakt, blijven angstig bij elke vorm van oorlogslawaai. Voelen 
zich dan ook niet meer veilig op het schuiladres en verstoppen zich in het bos. In het Dok-
tersbos zijn dan verschillende schuilplekken.  

Geluk bij een ongeluk
Een ongeluk brengt ook altijd geluk. Zo zijn Miene en Gerard Hegeman, cafébaas van ons 
oude clubhuis, getrouwd als gevolg van de oorlog. Miene: “Ik kende Gerard al, want hij 
kwam hier altijd melk halen. Heel in de verte is hij familie van mij. Het is “aan” gekomen 
nadat aan het einde van de oorlog Nijverdal gebombardeerd was. Ook het café was ge-
raakt en Gerard kwam met zijn familie tijdelijk bij ons wonen. Op een gegeven moment 
zaten we hier wel met 30 man aan tafel. Ik ging Gerard beter leren kennen en in 1951 zijn 
we getrouwd. Zo werd het Hegeman-Hegeman. En dat niet één keer, want mijn broer 
trouwde ook een Hegeman.” 

Geallieerde landing in Normandië
Ook Nijverdal krijgt te horen van de landing van geallieer-
de troepen in Normandië. Uiteraard via de illegale radio 
Oranje, maar ook via officiële weg in de krant. De Regge-
streek meldt dat “Anglo-Amerikaanse” troepen op 6 juni 
1944 de verwachte landing hebben ingezet op de kust van 

Normandië. Ook zware bombardementen bij Calais en Duinkerken staan genoemd. Maar 
daar staat onmiddellijk bij vermeld dat de Duitse troepen de zaak in handen hebben en de 
vijand grote slagen hebben toegebracht. Nijverdal moet dan nog bijna een jaar wachten op 
de bevrijding.

Illegale bladen druk gele-
zen
Diverse illegaal gedrukte en 
gestencilde blaadjes en kranten 
melden nieuws en het vervolg 
van de geallieerde landing. Zo 
kunnen de mensen de bevrij-
ding volgen. Maar ook ander 
nieuws. Onder het kopje “Een 
voortreffelijk wapen” schrijft 
Het Parool in januari 1945: “In Nijverdal is onlangs een V2 onmiddellijk na de start recht-
standig naar beneden gekomen en op de afschietbatterij gevallen die met de bedienende 
manschappen vernietigd werd. Het geheim van dit geheime wapen is, dat het soms als 
een boemerang werkt.” Zo is dus misschien ook het hout van onze Zweeftribune aan z’n 
einde gekomen.

Bevrijding op 9 april 1945
De laatste maanden van de oorlog zijn niet alleen angstig, maar ook spannend. Eind 
maart/begin april 1945 is duidelijk dat geallieerde troepen onderweg zijn. Lang niet overal 

bieden de Duitsers weerstand. Ze kiezen voor een “tactische terugtrekking”. Dat betekent 
dat men beladen met alles wat men kan dragen het dorp doorkruist. Lopend, met paard en 
wagen en in overvolle treinen. 

OVERWERKEN
Op de fabriek is het druk en de directie vraagt de mensen of ze willen overwerken. Een dilemma voor velen. Timmerman 
Anton Geurtse is duidelijk: “Wij waren allen ertegen om ’s avonds te werken. Hoofdzakelijk omdat wij na de staking niet 
meer mochten overwerken en geen brandhout meer mochten meenemen. Ik was er echter voor om het helemaal niet te 
doen. Ze hebben voor ons klaar gekregen dat wij niet meer dan 48 uur mochten werken. Toen men langer moest werken 
was de dagtaak te lang, waarom nu dit met voeten treden? Na de middag kwam Henny Plomp en zei dat Jan Valk had 
beweerd dat er wel wat bij waren die zelfs graag wilden overwerken en dat was volgens Plomp laf. Nadat de consequen-
ties er waren, begonnen verscheidene personen hem te knijpen.”  Later ziet Geurtse dat Jan Valk, J. Dommerholt, J. Eike-
naar, H. Kroeze, J. Ekkelkamp en M. Kerkdijk overwerken. Hij vindt het maar min en is cynisch: “Reuze kerels zijn het die 
een pluim hebben verdiend. Strooplikkerij en egoïsme is de hoofdzaak. We zullen hopen dat ze allen een lesje krijgen.”

OPA VERSCHOOR
De dag voor Kerstmis in 1948 is de verjaardag van opa 
Theo Verschoor. Hij wordt dan 96 jaar en is de oudste in-
woner van Nijverdal. Trots poseert de krasse baas voor zijn 
huis aan de Bergleidingweg. Het Twents Volksblad meldt 
dat opa nog steeds gezond is en belangstelling heeft voor 
zijn omgeving. Hij leest nog dagelijks de krant. Het enige 
dat hem parten speelt is dat hij moeilijker loopt en daarom 
niet vaak meer naar de kerk kan. Achterkleinkind Anton 
Geurtse gaat hem feliciteren en schrijft dat in z’n dagboek.

BEROEMD
In september 1949 wordt de 91-jarige Nijverdaller Hendrik 
Nijkamp in één klap beroemd. “Ontdekt” wordt dat hij de 
enige nog levende persoon is aan wie Koning Willem III 
het nieuws heeft verteld dat hij een dochter heeft gekregen 
(Wilhelmina). Nijkamp is dan soldaat en belast met de be-
waking van paleis Het Loo. De koning vertelt Hendrik het 
nieuws en geeft opdracht alle 12 domein-boeren te waar-
schuwen en uit te nodigen om samen met de militairen ’s 
avonds een borrel te komen drinken.

Bevrijdingsfeesten 1945.
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Het hangt in de lucht. Vrijheid. Berichten sijpelen binnen dat de Canadezen op de stoep 
staan. Je kan nog gewoon telefoneren en een inwoner van Nijverdal heeft een familielid 
uit Hengelo aan de telefoon met de boodschap dat die stad is bevrijd. Op dinsdag 3 april 
al vertrekken veel Duitsers uit Nijverdal; soldaten, Landwachters en spoorwegmannen, zo 
meldt het Twentsch Volksblad “en ook pseudo-burgemeester Stevens achtte het toen maar 
raadzaam heen te gaan”. 

De dagen daarna zijn toch spannend, want op het Hexel posteren zich 400 man van de 
Göring-divisie. De dag later komen daar nog eens 800 man bij. Als er ook nog tanks ko-
men, de Duitsers de Van den Steen van Ommerenbrug opblazen en geschut in stelling 
brengen in de Wilhelminastraat, houdt heel Nijverdal z’n hart vast. “Wat blijft er van het 
dorp over als de Duitsers zich hier gaan verdedigen?”

Gelukkig trekken de Duitsers weg en op 9 april zijn de Canadezen in Nijverdal. Komend 
vanaf Wierden en later ook vanuit Rijssen. Op 10 april ’s morgens lopen mensen met oran-
je sjerpen om door het dorp. Vlaggen gaan uit. Ondanks de herinnering aan vele doden en 
het halve dorp in puin is het feest; de vijand is verslagen. 

Henk op den Dries weet nog heel goed hoe het er in 1945 aan toe ging: “De bevolking van 
Nijverdal was alsof ze dronken waren geworden van de wijn van de bevrijding. Mannen 
en vrouwen liepen of dansten op de straten tot in het midden van de nacht. Sommige 
buurtschappen hadden complete danspartijen op de straat georganiseerd en de onmo-
gelijkste instrumenten werden gebruikt om muziek te maken. Alles was mooi als er maar 
veel lawaai bij was terwijl de mensen zwolgen in het nieuwe gevoel om weer vrij te zijn.
 
Drank was er nog niet veel te krijgen en dat was in zekere zin een goed ding want feest-
vieren en drinken kan tot rare dingen aanleiding geven. De tiende mei werd vast gesteld 
voor de bevrijdingsfeesten. Ik ging in de avond de straat op om naar het hossen en dan-
sen te kijken. 
 
Zelf deed ik daar niet veel aan mee om de doodeenvoudige reden dat ik geen metgezel 
had. Dolf en Dirk waren al vroeg in de avond over de verre horizon verdwenen met een of 
andere wild-ogige vrouw.  

Vlaggen van rood wit en blauw met het onontbeerlijke oranje wapperden door het hele 
dorp en er waren heel wat kinderen en ook al oudere meisjes die helemaal in de oranje 
kleur gewikkeld waren. 
De burgemeester (Witschey was weer terug gekomen, JPvV) zou in de middag een be-
vrijdingsrede houden maar daar is niet veel van gekomen want hij werd gewoon van het 
podium gejouwd door een gebelgde menigte mensen. Het werd algemeen geloofd dat hij 

met de Duitsers had geheuld maar ik denk dat deze man het beste heeft proberen te ma-
ken van een kwade en moeilijke toestand. Het stond mij dan ook helemaal niet aan dat 
deze man op zo’n beledigende manier werd behandeld.” 

Diverse illegale kranten, zoals Trouw, De Waarheid en Het Parool schrijven op 11 april 
1945 dat de Canadezen Nijverdal hebben bevrijd. Behalve groot nieuws over de oorlog ma-
ken bladen ruimte voor kleiner nieuws. In De Vossenburcht van 15 april 1945 bijvoorbeeld 
laten de zusters Oblaten uit Hulsbergen weten aan hun leden van de Congregatie in Nijver-
dal dat zij allen in leven zijn en het goed maken.

De bevrijders
De bevolking krijgt veel gelegenheid de bevrijders toe te juichen en te bewonderen. En ook 
om kauwgom, chocolade en vooral sigaretten te bietsen. De Canadezen krijgen namelijk 
rust in Nijverdal. Als die voorbij is, blijft een contingent militairen aanwezig. Middelpunt 
van hun activiteiten is onder meer de Van Limburg Stirumstraat. 

Een van de bewoners in die straat is dan de heer Wevers (hij woonde op nummer 9, JPvV). 
Hij laat zien waar in het voorkamertje het luik zit waaronder onderduikers zich konden 
verstoppen als er een razzia was. Het luik is er overigens nog steeds. Trots is hij als hij  ver-
telt dat een Canadese officier in zijn huis woonde. Trots ook als hij vertelt over parades en 
muziek uit doedelzakken door zijn straat. 

Marietje Jannink herinnert zich dat Canadezen aan de Grotestraat om en om met twee per-
sonen worden ingekwartierd. “Bij ons zaten Bill Stasuk en Henri Mac Dade uit Ontario. 
En elke avond was het feest. Werd de werkplaats van mijn vaders fietsenmakerij opge-
ruimd en werd er gedanst op de muziek uit een opdraaigrammofoon.”  

Henk op den Dries weet te melden: “Als je tenminste in rekening wilt nemen dat er een 
ontzaglijke grote hoeveelheid oorlogsmateriaal door de straat rolde. Een verbijsterende 
hoeveelheid auto’s en tanks, kanonnen, gevechtswagens en alles wat daar bij hoort rolde 

KONINKLIJK BEZOEK
In oktober 1949 bezoeken de kersverse koningin Juliana en prins 
Bernhard Overijssel en komen ook in Nijverdal. Daar maken zij, 
begeleid door burgemeester Witschey een wandeling door het 
dorp. Duizenden mensen komen hierop af om het koningspaar 
toe te juichen. Ter gelegenheid van het bezoek verschijnt een 
extra uitgave van De Schakel, het personeelsblad van de KSW. 
Daarin een oorkonde aan Hare Majesteit met een opsomming 
van wat de fabriek maakt, hoeveel mensen er werken en hoe 
groot de productie is.

Parade van militairen in 
juni 1945 door de Van 
Limburg Stirumstraat.
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door de verwoeste Grotestraat en dat ging dag en nacht door zonder ophouden. Deze hele 
geweldige legermacht werd op precieze manier geregeld en begeleid door jonge Canade-
zen op zware motoren. Deze jongens hadden leren riemen om hun middel die wel dertig 
centimeters breed waren en heel wat van die knapen hadden grote revolvers om deze 
leren wonderwerken. Dit ging allemaal vergezeld met de olijf groene uniforms en de fleu-
rige baretten met vaak een rode pluim boven op de baret. 
 
Het is dus geen wonder dat de zware rupsbanden van de tanks de hele straat aan diggels 
maalden als ze door de bochten scheurden en een van die jongens in die tanks nam voor 
de verandering ook nog maar een stukje muur van een naburig huis mee om de verveling 
een beetje te breken. Wij werden nooit moe om daar naar te kijken maar het leven ging 
voort en wij konden niet van de wind gaan leven. Het werd tijd om weer aan het werk te 
gaan.”  

Processen
Direct na de oorlog beginnen processen tegen Duitsers die oorlogsmisdaden hebben ge-
pleegd. Zo staan drie SD-ers terecht voor de geallieerde rechtbank in Almelo. Zij hebben 
een Engelse militair en de Nijverdaller Bote van der Wal zonder enige reden uit de gevan-
genis in Almelo gehaald, meegenomen en even buiten de stad geëxecuteerd. De rechtbank 
veroordeelt de twee die daadwerkelijk hebben geschoten tot de dood door ophanging. Dat 
vonnis wordt enkele weken daarna voltrokken. De derde Duitser krijgt 15 jaar. 

In Nürnberg beginnen de geallieerden hun processen tegen de kopstukken van de nazi’s. 
Maanden en maanden kunnen de mensen deze processen volgen in de kranten en op het 
Polygoonjournaal in de bioscoop. 

Nijverdal krabbelt op
Langzaam krabbelt Nijverdal op. Het in puin gebombardeerde centrum wordt opgeruimd. 
Er moet gebouwd worden voor de vele gezinnen die door oorlogsgeweld zonder woning 
zijn komen te zitten. Katholiek Nijverdal moet de grote schade aan kerk, Vereenigingsge-
bouw en pastorie zien op te lossen. Eind augustus 1947 is er een grote fancy fair. De op-
brengst komt in het bouwfonds, waaruit die grote schade betaald kan worden. Men schat 
de schade op een bedrag van een kwart miljoen gulden. 

Kerk en pastorie worden door de katholieken zelf hersteld, maar het 
Vereenigingsbouw zal een zaak moeten worden voor heel Nijver-
dal. Terecht, zo stelt het Twents Volksblad, want er is niemand in 
Nijverdal (ook niet-katholiek) die geen binding had met dit gebouw 
“waar voor iedereen tal van activiteiten plaatsvonden”. De Zweef 
speelt voor het goede doel een wedstrijd tegen Avanti en krijgt met 
6-3 op de kop. Het 2e van De Zweef weet de collega’s van Avanti wel 
te verslaan. 

Het dagelijks leven begint te normaliseren. Er is werk en men ver-
dient weer geld. Veel artikelen zijn nog steeds op de bon, maar er is 
ruimte om –soms- te genieten van de herwonnen vrijheid. 

Mijlpaal
De eerste mijlpaal in de naoorlogse wederopbouw in Nijverdal is de opening van de Van 
den Steen van Ommerenstraat. Dat gebeurt door de Commissaris der Koningin in aanwe-
zigheid van burgemeester Witschey en de directeur van de wederopbouw in Overijssel. De 

huizen houden het een dikke vijftig jaar vol en gaan dan onder de slopershamer voor de 
aanleg van de auto/treintunnel, omdat de gemeente het terrein verhuurt voor de opslag 
van materiaal voor dit project. In 2018 verschijnen op deze plek nieuwe villa’s.

Vrijetijdsbesteding in de jaren na de oorlog
Anton Geurtse houdt in die tijd een dagboek bij, dat de sfeer 
ademt van het katholieke leven in die tijd. Netjes maakt hij 
melding van zijn kerkbezoek en dat van zijn vrouw Sientje. Als 
Anton niet aan het werk is of bezig is met klussen, is hij vaak 
te vinden bij de familie. Daarmee wordt gekletst, gekaart en 
andere spelletjes gedaan. Vrije tijd in die dagen betekent vaak 
dat mensen elkaar opzoeken. ’s Avonds even bijkletsen bij een 
kop koffie of thee. Af en toe is er een uitje naar de bioscoop of 
een feest.
Het is niet zo dat de sociale contacten zich uitsluitend beper-
ken tot de katholieke medebewoners van Nijverdal. Dat kan 
ook niet, want in bv. de fabriek staan alle geloven bij elkaar achter de machines. Vandaar 
dat Anton Geurtse naar de bruiloft van Frits Hofman en Greta Valk gaat met DES-mannen 
als Tonnij Heerdink, Willem Poorterman en Eppie de Ruiter. “We hebben veel plezier ge-
had. Per persoon gaven we f 3,-. Om 3 uur ’s nachts was ik weer thuis.”

Zondag rustdag. Ook bij de familie Geurtse. Sientje is op 27 juni 1948 ziek, dus geen kerk-
bezoek. “Na het middageten is Sientje met Mariejanne naar bed gegaan. Ze sliepen tot 
half vijf. In die tussentijd heb ik op Bernardje gepast. Na het avondeten met de bus van 
half acht naar Almelo geweest met Johan. Hier werd een mooie film gedraaid “Voor beu-
len geen genade” welke film nogmaals de Duitse terreur in Tsjecho-Slowakije weergaf. 
Om kwart voor twaalf weer thuis.”

Anton Geurtse met Ber-
nard op schoot. Sientje 
Geurtse-Alferink met 
Leo op schoot. Daar tus-
senin Marjan.

Anton Geurtse
Anton Geurtse is geen actieve Zwever. Hij is een schaker. Zijn “verschijning” in dit boek 
over De Zweef komt, omdat hij gedurende anderhalf jaar (van mei 1948 tot september 
1949) een dagboek bij houdt. Veel beslommeringen die een beeld geven van het dagelijks 
leven in die tijd. Bezoeken aan wedstrijden van De Zweef en de aanleg van sportpark Ga-
gelman. 

Verder onder meer een “live-verslag” van de ge-
boorte van zijn zoon Leo, ons latere bestuurs- en 
erelid. Het dagboek geeft een aardig beeld van 
het drukke leven van een 27-jarige man, die bij 
de fabriek werkt als timmerman (voor bijna f 50,- 
netto per week) . 

In de avonduren verdient hij een centje bij. Doet 
grote klussen, zoals het bouwen van een schuur 
voor Lodewijk Harmeling of interieur voor de ijs-
salon van Huisman, maar is niet te beroerd klei-
ne klussen aan te pakken, zoals een kippenhok 
voor Johan Geurtse of een poortje voor Gerrit 
Otte. Hij is getrouwd met Sientje Alferink van de 
Frederik Hendrikstraat.

Anton Geurtse aan het werk in de fa-
briek.
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Markt weer open
Op zaterdag 12 juni 1948 is het voor het eerst na de oorlog weer markt aan de Meijboom-
straat. Anton Geurtse gaat het bekijken: “Na het eten met de kinderen er naartoe geweest. 
Het was er zeer druk en er stonden 20 – 25 kramen. Vroeger is er op het markplein bij 
het gebouw voor Christelijke Belangen markt geweest. Er bestond toen echter niet veel 
belangstelling voor.”

Kapelaan Smit jubileert
In 1948 is kapelaan Smit 12,5 jaar priester. Hij is dan pas drie jaar in Nijverdal, maar heel 
geliefd. Groot feest dus waarbij alle notabelen komen opdraven. Namens De Zweef spreekt 
voorzitter Gerrit Otte. Uiteraard voert ook pastoor Graafsma het woord. Als zijn voorgan-
ger, pastoor Leisink, het podium beklimt, klinkt een donderend applaus en wordt diens 
populariteit onderstreept. Hopelijk voor Graafsma maakt het publiek niet al te duidelijk 
dat hij niet zo geliefd is…

Miene Hegeman en pastoor Graafsma
Een voorbeeld van iemand die niet gediend is van Graafsma 
is Miene Hegeman, vrouw van Gerard, uitbater van “ons club-
huis”. Zij is niet zo’n fan van Graafsma; “Ik ben Hegeman-He-
geman. Ja, dezelfde naam als Gerard en heel in de verte fami-
lie. Toen we gingen trouwen moesten we toestemming hebben. 
Pastoor Graafsma stond erop dat we konden aantonen hoe de 
familierelatie in elkaar zat. Ik snap niet waar die man zich mee 
bemoeide.” Miene vertelt dat ze netjes katholiek is opgevoed. 
Maar de familie is niet zo katholiek dat men klakkeloos over-
neemt wat de pastoor wil en vertelt. 

Priesters en nonnen komen er niet uit het gezin met 9 kinderen daar op de boerderij op ’t 
Hexel. “We moesten allemaal helpen op de boerderij. Melken, oogsten van haver, de aard-
appels uit de grond; alles. Ik kan je zeggen dat je daar niet slecht van wordt. Je wordt er 
rijper van en volwassener. Je leert omgaan met het weinige dat je hebt.

Vroeger had je op vrijdag bad- en loesdag (in bad en ontluizen). Komt op een gegeven mo-
ment de pastoor en ziet m’n broer en zus samen in bad en zegt tegen mijn vader dat dat 
toch niet kan. Twee kinderen in één bad en ook nog een jongen en meisje. Nou zegt mijn 
vader, je dacht toch niet dat ik elk kind apart laat wassen. Dit gaat veel sneller.” 

Waarschijnlijk weet pastoor Graafsma hoe strabant Miene is. “Wij woonden boven het café 
en mijn schoonmoeder beneden. Vroeg de pastoor na een jaartje aan mijn schoonmoeder 
waar de kinderen bleven. “Nou”, zei mijn schoenmoeder, “ik slaap er niet bij, dus ga het ze 
zelf maar vragen.” 

Burgemeester Witschey in oorlogstijd
Half juni 1946 is er voor het eerst weer een vergadering van een tijdelijke gemeenteraad. 
De laatste vergadering is gehouden op 17 juli 1941. Daarna heffen de Duitsers dit instituut 
op. Burgemeester Witschey mag blijven, maar hij moet wel naar hun pijpen dansen. Bin-
nen de perken van zijn  gezond verstand lukt dat in het begin nog wel, maar later komt een 
NSB-burgemeester. Eerst Henricus Peeze Binkhorst, daarna E.A. van Dalen, gevolgd door 
M. Stevens.

Willem Poorterman kijkt in zijn boeken terug: “Op 15 mei 1940 verscheen Oberleutnant 
Dr. Teuscher op het gemeentehuis, vergezeld van mr. J.C.Th. Resius van Gedeputeerde 
Staten van Overijssel. Daar had een onderhoud plaats met burgemeester E.C. Witschey 
en gemeentesecretaris D. Heeres. Teuscher deelde daarbij mee dat (….) hij kwam vragen 
of zowel de burgemeester als de gemeentesecretaris bereid waren op loyale wijze mee te 
werken aan het besturen van de gemeente en geen daden te verrichten die tegen het belang 
van de Duitse bezettingsoverheid zouden ingaan. Als beide functionarissen genegen waren 
deze verklaring af te leggen, zouden zij in functie kunnen blijven. De burgemeester en de 
secretaris verklaarden hoofdelijk tot loyale medewerking bereid te zijn en bezegelden dat 
met een handslag. De beslissing van de burgemeester werd met gemengde gevoelens ver-
nomen.”  

Tot mei 1943. Militairen moeten terug in krijgsgevangenschap. In heel Nijverdal wordt 
spontaan gestaakt. De Duitsers dreigen een groot aantal inwoners voor het Standgericht 
te brengen. De burgemeester verzet zich hier fel tegen. De mensen zijn  gered, maar hij 
moet het veld ruimen en plaats maken voor een NSB-burgemeester. In juni 1946 is hij weer 

Een pagina uit het dag-
boek van Anton Geurtse.

Burgemeester Witschey.
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terug. Om het feit te vieren dat er weer een democratisch bestuur actief is, presenteert de 
burgemeester aan alle raadsleden een sigaar. In augustus 1946 verdwijnt de tijdelijke raad 
en maakt plaats voor een pasgekozen nieuwe vertegenwoordiging.

Jubileum van de Antoniusschool en van Albert Tijhuis
Van groot belang voor de katholieke gemeenschap van Nijverdal is het zilveren jubileum 
van de Antoniuschool in 1948 en met deze school het jubileum van meester Albertus Tij-
huis, die in ons dorp een onvergetelijke indruk heeft achter gelaten. Dat is nog in de tijd 
dat een schoolhoofd behoort bij de notabelen van het dorp. Naast zijn onderwijzerschap 
bekleedt Tijhuis zo’n vijftien functies in het maatschappelijk leven; veelal als voorzitter of 
penningmeester. 

Meester Albertus Tijhuis is een rustige, vriendelijke man. Ook gek op voetbal. Als het 
schoolvoetbal is, mogen de jongens ook onder schooltijd trainen. Op de hoek van het ge-
bouw waar de hoogste klassen zijn, is een mooi speelveld. Daar wordt heel wat af gevoet-
bald. “Het was altijd een soort zaalvoetbal. Denk maar dat je daar techniek van kreeg”, 
vertelt Jan Winkels, in die tijd aanvoerder van het schoolteam. Het is overigens in die tijd 
gek als de katholieke jongensschool geen kampioen werd. “Alle jongens van De Zweef za-
ten daar op school; alle katholieke jeugd was daar verzameld. Zet dat eens af tegen twee 
of drie protestantse bassischolen. Daar was de spoeling dunner. Het was daarom ook niet 
zo moeilijk te winnen,” vertelt Jan.

Over Tijhuis wordt door anderen (Willie Scholten, Paul Souverijn) verteld dat hij onder 
schooltijd even de weg overstak om bij Buursink vlug even een borreltje te drinken. Hij had 
dan van die kleine, zwarte Pottertjes die hij daarna in zijn mond stak om te voorkomen dat 
het te ruiken was dat hij wat op had. De jongens haalden ook grapjes met hem uit. Pakten 
een sigaar uit meesters eigen sigarendoos en boden hem die aan: “Voor u, meester”. De 
bijnaam van meester Tijhuis is Jansswieten. Hoe en waarom, is onbekend. 

Albert Tijhuis.

Het personeel van de 
Antoniusschool rond 
het jubileum. Vlnr: Ger-
rit Kamp, Jan Nieland, 
Jan Kooyman- Truus 
Meijer-Schutte, Annie 
Velner (gehurkt)- Albert 
Tijhuis (hoofd), Hendrik 
Kleyssen. Sommigen 
noemen A.J. Kuipers op 
de plek van Jan Nieland.

ris-penningmeester, Herman 
Verschoor, Henk Hobert en Jan 
Nijenhuis. “Geestelijk adviseur 
der vereeniging is de Z. Eerw. 
Heer Kapelaan H. Sterenborg.”

Feest in november
Het bestuur van De Zweef vindt 
dat ondanks de oorlog, het ju-
bileum niet ongemerkt voorbij 
kan gaan. In plaats van in juni 
wordt besloten op vrijdag 22 
november een herdenkings-
bijeenkomst te houden en op 
zaterdag 23 november een 
uitvoering te laten geven door 
de 10-jarige gymnastiekafdeling, die op dat 
moment een bloeiperiode doormaakt. Na 
afloop daarvan komt “het tweede deel voor 
rekening van een gunstig bekend staand 
gezelschap uit Bussum”, zo luidt de aan-
kondiging. 

In het jaarverslag van de club staat een 
kort verslag van de viering van het 20-jarig 
bestaan. “Het eerste gedeelte van de fees-
telijke herdenking werd verzorgd door de 
afd. gymnastiek zelf. De afdeeling gymnas-
tiek met zijn eminente directeur heeft dit 
gedeelte op een zoodanige wijze verzorgd, 
dat de talrijke aanwezigen een program-
ma gymnastiek ten beste werd gegeven als 
nog nooit tevoren waarvoor de leden en 
leider zeker een woord van dank toekomt.

Het tweede gedeelte werd verzorgd door 
het gezelschap “De Spelewei” uit Bussum. 
Jammer was dit niet erg in de smaak viel 
bij het publiek en daarmede in het geheel 
een weinig afbreuk deed aan deze zoo goed 
begonnen herdenking.” 

Uit het verslag in het Twentsch Volksblad 
van deze avond blijkt dat dit gezelschap 
luistert naar de naam “Ghesellen van de 
Spelewei”. De schrijver is er niet van onder 
de indruk: “Dit gezelschap is niet meege-
vallen. Men had dit werk o.i. beter aan Nut 
en Genoegen kunnen toevertrouwen.” 

De Zweef 20 jaar (1940)

De Zweef is aanvankelijk van plan op zon-
dag 16 juni 1940 het 20-jarig bestaan te vie-
ren. Dat gaat vanwege de oorlog niet door. 
Nederland is net bezet. De oorlog heeft z’n 
tol geëist: militairen zijn gesneuveld en er 
zijn  burgerslachtoffers door de bombarde-
menten. De hoofden van de mensen staan 
niet naar feest.

Het Twentsch Volksblad schrijft op 15 juni 
nog wel een historische terugblik. Aanvul-
lend op eerdere historische feiten, weet 
men te melden dat tussen 1920 en 1930 
De Zweef na gebruik van het terrein aan de 
Hellendoornscheweg speelt in den Boon-
enkamp en later op een terrein achter Dal-
zicht. 

Uit het artikel in de krant blijkt dat het 
eerste elftal een moeilijke tijd doormaakt. 
In het seizoen 1935-1936 degradeert het 
team naar de 2e klasse I.V.C.B. en speelt 
het in 1940 op eigen verzoek in de 1e klasse 
R.K.U.V.B. (Rooms Katholieke Utrechtse 
Voetbal Bond). Reden hiervoor is de mo-
bilisatie waardoor spelers zijn opgeroepen 
voor militaire dienst. 

Groot is De Zweef dan nog niet. in 1940 telt 
de vereniging 192 leden: 45 actieve voet-
ballers, 130 leden van de gym en 24 onder-
steunende leden. Desondanks, zo meldt de 
krant “is De Zweef nog steeds een vereeni-
ging die er zijn mag en een sieraad is voor 
de R.K. sport in ‘t algemeen”.

Ten tijde van dit jubileum bestaat het be-
stuur, zo meldt het Twentsch Volksblad, 
uit Jans Woertman, voorzitter (“een der 
oprichters”), Gerard Willems, secreta-
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Tijdens de herdenkingsavond heeft voor-
zitter Woertman een extra woord van dank 
“aan de R.K. Werkliedenvereeniging, die 
De Zweef altijd had gesteund en bijgestaan 
als dat gevraagd werd. Spreker herdacht 
verder de heer Joh. Krukkert, die de eerste 
secretaris der vereeniging was en helaas 
reeds lang door den dood  aan de vereeni-
ging ontvallen is, en eveneens ’t trouwe 
lid, de heer J. Alferink. Eveneens richtte hij 
woorden van dank aan den oud-voorzitter 
H.J. Middelkamp, die veel voor de ver-
eeniging heeft gedaan.” Dieks Middelkamp 
voert later nog het woord en biedt namens 
St. Lambertus en KOMO een envelop met 
inhoud aan. 

Er is een rij van sprekers die de voorzitter 
volgt. De heer J. Veldhuis voert het woord 
namens de R.K. Werkliedenvereeniging 
St. Joseph. Geestelijk adviseur kapelaan 
Sterenborg praat over “gezond lichaam – 
gezonde geest”. W. Klompenmaker spreekt 
namens de Chr. Gymnastiekvereniging 
OKK en de heer Scholten komt namens 
DES de felicitaties aanbieden. De heer 
Schuurman voert het woord namens voet-
balvereniging Volharding en de heer Joh. 
Schwarte treedt op namens Nut en Genoe-
gen. 

Zoals gebruikelijk bestaan de geschenken 
uit enveloppen met inhoud en bloemstuk-
ken. Wat verenigingen in die tijd met die 
bloemstukken doen, is een grote vraag. Veel 
clubs hebben zelfs geen eigen clubgebouw 
of andere plek om die stukken neer te zet-
ten. Ze zullen wel door de bestuursleden 
onderling worden verdeeld.

Gymnastiekuitvoering De Zweef op 
zaterdag 23 november 1940
Om de uitvoering van de gym te kunnen 
meemaken, moeten bezoekers entree beta-
len. De avond van de jubileumvoorstelling 
op 23 november, zijn de entreeprijzen 
f 0,40 en f 0,25 (in de voorverkoop ook bij 
Dieks Krukkert aan de Meijboomstraat). 
Ouders van werkende leden hebben vrij 
entree. Om de zaal vol te krijgen gaat men 
bij de kerk 500 circulaires uitdelen. Bennie 

afgewerkt. De baloefening der dames mis-
lukte tot twee keer toe, wat jammer was, 
want dergelijke oefeningen zijn een lust om 
aan te zien, maar met dergelijk materiaal 
is het gevaarlijk werken; dat ondervonden 
de dames ook. We kregen echter de indruk, 
dat men de gedachten er nu niet bepaald 
geheel bij had. De oefening van de klei-
nen onder den titel “Doet als dezen” was 
een aardige afwisseling en viel wel in de 
smaak.

Door de heren Frans Geurtse, Hans Schol-
ten, Sinus Verschoor en A. Wennemers 
werd vervolgens ‘n individuele vrije oe-
fening gegeven. Dit was het beste van de 
geheele avond. De heeren hebben toch het 
leeuwenaandeel gehad, tenminste gezien 
vanuit gymnastiek-technisch oogpunt. 
Deze vrije oefening was werkelijk van de 
bovenste plank. We hebben van het begin 
tot het einde genoten van het werk van elk 
hunner. Veel krachtsverschil was er niet 
te constateeren. De jongens gaven direct 
daarna eenige aardige staaltjes aan de 
brug, welke veel beloven voor de toekomst.

Het volgende was weer meer een garnee-
ringsnummer van de dames, die gestoken 
waren in Tiroler costuums. De acht adspi-
rant-dames hebben deze oefening naar 

Alferink drukt die. De gymuitvoering staat 
zoals gebruikelijk onder leiding van de heer 
Broekhuis. Het grime-werk voor de “tone-
listen” (zo staat in het verslag) wordt ver-
zorgd door de heer S. Breed. Fietsenmaker 
Johan Jannink verzorgt de verlichting en 
mag van het bestuur één schijnwerper erbij 
huren om het nog mooier te maken.

In het bestuur ontstaat een behoorlijke 
discussie over de muzikale begeleiding van 
de oefeningen. De heren C. Arends en G. 
Geurtse lijken aangewezen om de oefening 
te begeleiden. Een meerderheid van het 
bestuur geeft daaraan geen goedkeuring. 
Motief: onvoldoende studie en niet geschikt 
voor een zaal en een uitvoering als deze. 
Slotsom van de discussie is dat beide he-
ren toch het voordeel van de twijfel krijgen 
en bij de generale repetitie kunnen proef 
draaien.  

Op die 23e november is er een meer dan 
volle zaal in het R.-K. Vereenigingsgebouw. 
Het lijkt wel of de mensen hun onderlinge 
betrokkenheid willen verstevigen. Samen 
voelen dat ze één zijn. Even niet denken aan 
alle narigheid. Luid klinkt het “Aan U o Ko-
ning der eeuwen”. De uitvoering is eerder 
op de dag dan normaal. Dat komt door de 
brandstofschaarste, waardoor het gebouw 
niet verwarmd kan worden. 

Ook over de gymuitvoering wordt in het 
Twentsch Volksblad uitgebreid verslag ge-
daan. Lees mee: “Na den opmarsch en het 
zingen van Aan U o Koning der Eeuwen, 
sprak waarnemend voorzitter, de heer 
G. Willems, een kort woord ter opening, 
terwijl direct daarna begonnen werd met 
de afwerking van het programma. Acht 
heeren kwamen ’t eerst aan de beurt om 
ons te doen genieten van prima werk aan 
de brug. In ’t geheel werd perfect werk 
geleverd, dat getuige van goede oefening. 
Menig staaltje van behendigheid, kracht en 
durf werd ten toon gespreid.

De springoefening van de dames mocht 
er ook zijn. Deze oefening, ofschoon niet 
bijzonder zwaar, werd keurig in de maat 

behooren uitgevoerd. Het hoogrek-num-
mer van de heeren deed ons genieten van 
prima toestel-turnen. Zooals altijd was 
het weer “af” wat men bood. Den geheelen 
avond klonk telkens het applaus door de 
zaal, maar tijdens dit nummer was het ge-
klap niet van de lucht.

De dames besloten het programma met een 
oefening, getiteld “Rozen uit het Zuiden”. 
Een mooi slot.
Het was een prachtige avond. De heeren 
hebben hoogstaande gymnastiek ten beste 
gegeven, terwijl de dames op voorbeeldige 
wijze zorgden voor het feestelijk cachet 
door hun oefeningen in speciale costuums 
en bij lichteffecten.”

Na afloop van de oefening spreekt kapelaan 
Sterenborg over de kerk en sport. Hij wenst 
De Zweef alle goeds voor de toekomst. Na 
de pauze treedt de latere voorzitter Otte op 
met een voordracht. Er is daarna nog ruim-
te voor twee toneelstukjes. De krant eindigt 
de bespreking met de mededeling dat “de 
toeloop van het publiek voor deze propa-
ganda-uitvoering zoo groot was dat men 
bij lange na allen niet bergen kon, zoodat 
velen teleurgesteld naar huis terug moeten 
keren.” Het bestuur besluit een week later 
een extra voorstelling te houden.

Revue bij het jubileum 
van de gymnastiek. 
Boven vlnr: Jansje Jan-
nink, Annie Brinker, 
Wennemers, Grada 
Pfeiffer, Rika Jannink, 
Lena Bilman.
Onder vlnr: Betsy Bilm-
an, Marie Hegeman-Ho-
bert, onbekend, Verduin. 
Leider is waarschijnlijk 
de heer Broekhuis. Op 
de foto verderop dezelf-
de dames.
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In 1942 krijgt Broekhuis een gratificatie van 
f 7,50 voor de uitvoering op 23 november. 
Meester J.  Kooijman van de Antonius-
school heeft zich bijzonder ingespannen bij 
het instuderen van de toneelstukjes rond 
deze uitvoering. Men zal hem vragen welk 
cadeau hij het liefst wil hebben als dank 
daarvoor. Tegelijkertijd zal men hem vra-
gen toe te treden tot het bestuur. Dat doet 
hij en hij zal zich gaan bezighouden met de 
begeleiding van de juniorenteams. 

Verder gaat het gerucht dat er voor de 
deelnemers een feestavond gaat komen. In 
de bestuursvergadering merkt secretaris 
Willems echter op dat het “thans geen tijd 
is voor feestvieren. Zoodra de oorlog is be-
eindigd en er weer van alles te krijgen is, 
kunnen wij feestvieren.”

Herinneringen van een deelneemster
Marietje Jannink (1927) doet in 1941 als 
jong meisje mee aan de revue. In de tijd dat 
zij jong is, zijn er maar twee bezigheden 
voor de jeugd: voetbal voor jongens en gym 
voor de meisjes8. Wel allebei van De Zweef 
natuurlijk. Het gymmen gebeurt in het Ver-
eenigingsgebouw en na de oorlog in het Ge-
bouw voor Christelijk Belangen. Elke week 
zijn de meiden in de weer onder leiding van 
eerst meneer Broekhuis en later Theunis 
Podt. Meestal oefenen ze binnen, maar als 
het mooi weer is, biedt de grote achtertuin 
van het Vereenigingsgebouw (“de beheer-
der was Kolman, die daar ook woonde”) 
ruimte voor balspelen.

“Wie er in mijn tijd op de gym zaten”? 
Denkt diep na; namen worden steeds 
moeilijker naarmate de leeftijd vordert, 
maar dan komt het: “Annie Engbers, Annie 
Lubbers, Anna Galgenbeld, Minie Geurtse, 
Tonnie Engbers, Annie Bouwman, Mariet-
je Alferink, Maria Kolman.”  

Ze laat foto’s zien die zijn gemaakt bij de 
grote revue tijdens de uitvoering in 1941. 
“Die kleren die de meisjes aan hebben, zijn 
zelf gemaakt. Ik zie tante Jans (later ge-
trouwd met Albers) en tante Rieka (later 
getrouwd met Wennemers) nog zitten aan 

Sport als “datingsite”
Sport is een belangrijke plek voor jongens 
en meisjes om elkaar te leren kennen. Als 
de meisjes bij mevrouw Kleijssen repeteren 
voor de revue, lopen daar ook mannelijke 
Zwevers omheen. Gym is trouwens voor 
mannen en vrouwen. Als trouw voetbalsup-
porter kun je natuurlijk elke veertien dagen 
naar een thuiswedstrijd en je favoriete held 
zien (binnen en buiten de lijnen). 

De Zweef fungeert zo ook als huwelijksma-
kelaar. Waar anders ontmoet je mogelijke 
kandidaten? Ja, misschien bij het “para-
deren” op de Grotestraat waar op zater-
dagavond jongelui heen en weer lopen als 
kandidaten op een huwelijksmarkt. Een 
soort voorganger van de huidige dating-
sites. Marietje Jannink woont dan aan de 
Grotestraat en vertelt: “Zo vlak na de oorlog 
was dat niet zo leuk. Alle gezonde jongens 
zaten in Indië en hier moesten we ons red-
den met de kneuzen”, lacht ze. “Ook moest 
ik nog om tien uur al thuis zijn. Herman 
Koedijk, de verkering van mijn zus Rieki 
ging dan nog naar Hegeman. Ik weet ook 
nog dat het zo kort na de oorlog zo donker 
was dat we lampjes op onze revers hadden 
gespeld.”
Met Hegeman bedoelt ze natuurlijk het café 
en clubhuis van De Zweef. “Of ik daar wel 
eens ben geweest? Nee, dat was alleen voor 
de jongens.”

Terug naar de revue. De regie is in handen 
van mevrouw Kleijssen, vrouw van meester 
Kleijssen die als onderwijzer is verbonden 
aan de jongensschool. “We moesten bij 
haar thuis repeteren. Daar zagen we ook 
verschillende Zwevers, zoals Herman Koe-
dijk (later mijn zwager) en Hennie Alfe-
rink. Mevrouw Kleijssen kon alles. Maakte 
ook een liedje dat we zongen.” Ze kent het 
nog helemaal:

“Wie kent er niet onze voetbalclub De 
Zweef
Waarvoor men iedere zondag beeft.
En komen er goaltjes zo 1-2-3 of meer
Dan juichen we allen langs de lijn keer op 
keer

de grote tafel om al die kostuums in elkaar 
te zetten.” 

Vader Johan Jannink 
doet de podiumverlich-
ting. Ze is trots op hem. 
Johan Jannink is een 
handig man. Hij maakt 
van alles zelf. Bij dochter 
Marietje komt een foto op 
tafel van een trapauto uit 1930. Basis zijn 
kinderwagenwielen. Er zit een stuur op en 
verlichting. Marietje is de trotse chauffeur. 
“Later maakte hij “dansende schoentjes” 
voor de sprookjestuin in De Elf Provin-
ciën in Hellendoorn. Mijn vader biljartte 
met Van den Berg en die vroeg het hem. 
Het concept van de dansende schoentjes 
is later ook gebruikt in de Efteling en Dis-
neyland. Jammer dat hij geen patent had 
gevraagd.” Vader Jannink is ook verant-
woordelijk voor de ronkende motorbootjes 
(met rook!) in het pretpark. Maar dat niet 
alleen. Hij maakt stroop uit suikerbieten en 
in de oorlog zeep, samen met drogist Jan-
sen Klomp. 

Hoera we zijn nu allen lid van De Zweef
Het kost ons haast niets en is dus te geef
We doen aan sport; we vinden het fijn
Dus zingt nu allen mee, die hier zijt, groot 
en klein”.

Gym Nijverdal en De Zweef opgehe-
ven
In november 1941 meldt het Twentsch 
Volksblad dat de gymnastiekvereniging van 
de voetbalclub Nijverdal opgeheven is door 
de tijdsomstandigheden en geldgebrek. 
Ondanks het grote succes van de uitvoering 
gebeurt dat in 1942 ook met de gymafdeling 
van De Zweef. Reden is een verbod van de 
bezetter. In de bestuursvergadering van De 
Zweef op 3 september 1942 is een brief aan 
de orde waarin staat dat katholieke vereni-
gingen zijn opgeheven. 

Geestelijk adviseur kapelaan Waterschoot 
leest de in het Duits opgestelde brief en 
vertaalt. Onduidelijk is of het alleen de gym 
betreft of ook de voetbalafdeling. Men komt 
er niet uit. De kapelaan zal nog eens nader 
informeren. Gerard Willems tekent op: “De 
afd. gym die ook de naam De Zweef voert, 
zal aan het ontbindingsschrijven moeten 
voldoen. Het eens zoo moeilijk begonnen 
werk moet thans na een 13-jarig bestaans-
recht worden prijsgegeven.”

 

Marietje Jannink.

8 Andere zaken om je bezig 
te houden in die tijd zijn er 
niet zo heel veel: wandel-
en, fietsen, familiebezoek. 
Over fietsen vertelt Marietje 
Jannink:  “Voor de oorlog 
moest je als je op de fiets 
reed, een fietsplaatje hebben. 
Die kostten 2,50 gulden per 
stuk. Best veel geld. We had-
den ook maar één plaatje. 
Als we op zondag naar onze 
familie in Wierden wilden 
fietsen, gingen we bij onze 
buren fietsplaatjes lenen. Die 
mensen (Gutte, Zonnebeld, 
Calkhoven) waren protestant 
en die mochten op zondag 
toch niet fietsen. Maar ze 
wilden ons wel hun plaatjes 
lenen….Ik ben eens op het 
schoolplein een plaatje kwijt 
geraakt. Heb het na een half 
jaar zoeken terug gevonden 
onder een hoop bladeren. 
Ken je trouwens dat gedicht 
van Johanna van Buuren 
over fietsplaatjes?”

Slotopstelling bij de re-
vue.
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De oorlog is net een maand voorbij als De 
Zweef zich kan opmaken voor het 25-ja-
rig bestaan. Het bestuur besluit echter de 
feestelijkheden uit te stellen tot het voor-
jaar 1946. In 1945 volstaat de club met een 
beperkte herdenking: “Op de eerste zon-
dag na 15 juni is er is een H. Mis met H. 
Communie en ’s middags wedstrijden voor 
junioren en senioren tegen PH of Rohda, 
waarmee het 25-jarig bestaan voorlopig 
herdacht zal zijn.” De wedstrijden zijn uit-
eindelijk tegen PH. De Zweef 1 verliest met 
2-5. Dat is deel een van het jubileum.

Deel twee is een jaar later. Het begint op 
28 april 1946 met een jubileumwedstrijd. 
Voorafgaand daaraan een gezamenlijk ont-
bijt. Aanvankelijk wil het bestuur iedereen 
daarvoor een bijdrage vragen, maar daar 
ziet men vanaf. Wel moet iedereen entree 
betalen voor de wedstrijd. 

Het zilveren 
jubileum 
zelf wordt 
gevierd op 
zaterdag 
25 mei en 
zondag 26 
mei 1946. 
In het Ge-
bouw voor 

der oprichters lid van de vereeniging is, 
nl. de heer J.A. Woertman”, meldt de Parel 
van Overijssel, een nieuw Nijverdals blad, 
uitgave van de Nijverdalse Pers en gedrukt 
door de firma C. Molenaar en Co.

Daarna een “heele rij” van sprekers, aan-
gevoerd door waarnemend burgemeester9 
mr. G.W. baron van der Feltz. Onder leiding 
van leider Teunis Podt voert de gymnastiek- 
afdeling aansluitend drie oefeningen uit. 
Voor de pauze wordt zoals gebruikelijk het 
woord nog gevoerd door de Geestelijk Advi-
seur; deze keer is dat kapelaan Smit. 

Het sluitstuk van de avond is voor de RK 
Toneelvereniging, die het stuk “de huis-
tiran” opvoert. Dat is een klucht in twee 
bedrijven, geschreven door de jonge God-
fried Bomans. De Parel schrijft: “Dit stuk 
is prima gespeeld en heeft een zeer goede 
inhoud. Kostelijke humor en zeer mooie 
verwikkelingen. Allen hebben zeer goed 
spel gegeven, zoodat het publiek opgetogen 
was.”

Gebaksdozen s.v.p. weer inleveren
Na de oorlog is er een groot gebrek aan zo-
wat alles. Er zijn nog maar weinig dingen 
die zonder meer te koop zijn in de winkel. 
Overal moet je bonnen voor hebben. Op 
vertoon van zo’n bon kun je iets kopen. Op 
deze manier wil de regering de beperkte 
beschikbaarheid van spullen zo eerlijk mo-
gelijk over de mensen verdelen. 

Maar ook zaken zonder bon zijn schaars. 
Bijzonder is de oproep in De Parel met het 
verslag van het 25-jarig bestaan. Het artikel 
eindigt met: “tenslotte een verzoek van het 
bestuur van De Zweef. 

Tijdens de verloting Zaterdagavond jl. heb-
ben eenige personen een taart gewonnen. 
Willen deze personen zoo goed zijn de le-
dige doozen terug te bezorgen bij den des-
betreffende bakker. Mocht hun niet bekend 
zijn van welken bakker deze doos is, dan 
gelieve zij de doos bij een der bestuursle-
den, Rijssenscheweg 142 of Julianastraat 8, 
te bezorgen.” 

Christelijke Belangen is het een drukte van 
jewelste. De grote zaal zit tjokvol leden, 
oud-leden, donateurs, sportverenigingen 
uit de gemeente en andere genodigden. 
Daaronder de waarnemend burgemeester 
en de oud-geestelijk adviseurs de kapelaans 
Smit en Kolkman. 

Voorzitter Gerrit Otte opent de bijeen-
komst. Hij verwelkomt iedereen en kondigt 
direct daarna een minuut stilte aan “ter 
nagedachtenis van de leden die in deze 25 
jaar de vereeniging door den dood ont-
vallen waren en speciaal de vijf leden, die 
door het oorlogsgeweld het leven hadden 
gelaten, te weten: A. Tijhuis, Th. Alferink, 
A. Otte, F. Westerik en H. Lubbers.” 

Aan ’t einde van zijn toespraak bedankt hij 
secretaris Gerard Willems die al 10 jaar in 
deze functie werkt. Deze geeft daarna een 
overzicht van de geschiedenis van de club, 
“waarin hij wees op het feit dat nog één 

De volgende dag 
(zondag) is er een 
kerkdienst, “waar-
bij,” zo meldt De 
Parel, “de leden in 
groten getale ter 
Communie gingen. 
Na afloop van de 
Mis verzamelden 
de leden zich in 
het Gebouw voor 
Christelijke Belan-
gen voor een geza-
menlijk ontbijt.”

Daarna is het tijd voor voetbal. Twee ve-
teranenteams van De Zweef spelen tegen 
elkaar en de wedstrijd wordt met 3-0 ge-
wonnen door de oudste groep. De wedstrijd 
tussen Holten 1 en De Zweef 1 (Nijverdal is 
verhinderd), eindigt in 3-1 voor de jubilaris.

De jubileumviering levert uiteindelijke een 
positief saldo op van ongeveer f 150,- na 
aftrek van alle kosten. Aan enveloppen met 
inhoud haalt de club f 170,- binnen. De 
verloting brengt f 455,91 in het laatje en de 
jubileumwedstrijd levert f 214,96 op. 

De Zweef 25 jaar (1945, gevierd op 25 en 26 mei 1946)
Het bestuur van de 
Zweef bij –waarschijn-
lijk- het 25-jarig bestaan 
in 1945. 
Boven vlnr: Gerrit Wolf-
kamp, Henk Poppe, 
Annie Alferink, Marie 
Kolman, Herman Filart, 
Leida ter Hedde, Jan 
Hegeman, Willem Claas-
sen.
Onder vlnr: Hennie Kok, 
kapelaan Smit, Gerrit 
Otte, Gerard Willems en 
Bernhard Alferink. 
Volgens Marie Kolman is 
dit het hoofdbestuur van  
voetbal, gym, wandelen 
en geestelijk adviseur.

Foto gemaakt op het oude Nijverdal-terrein (Reggesteijn Willem de Clercq-
straat). 
Boven vlnr:  Gerard Willems, kapelaan Smit, Jan Nijenhuis, Antoon Wilms, 
Antoon Middelkamp, Dirk Alferink, Gerrit Gescher, Theodorus ter Hedde, 
Gerrit Otte, Dieks Hobert (werkte bij de NS en woonde in het spoorhuisje 
bij de Van der Muelenweg).
Onder vlnr: Herman “Broer” Brinker, Hennie Alferink, Herman Verschoor, 
Marinus Poppe, Herman Koedijk, Frans Poppe.

9 Vlak na de Tweede wereld-
oorlog hebben veel gemeen-
ten een waarnemend burge-
meester. Dat heeft te maken 
met het feit dat vooral aan 
het einde van de oorlog veel 
burgemeesters lid zijn van 
de Nationaal Socialistische 
Beweging,(NSB), steunpilaar 
van de Duitsers in Neder-
land. Deze “verraders” wor-
den in 1945 direct afgezet. Er 
is dus behoefte heel snel een 
groot aantal burgemeesters 
(als waarnemer) te benoe-
men. Burgemeester Witchey 
komt spoedig na de bevrij-
ding terug als definitief bur-
gemeester. Van der Feltz is 
lid van een adellijke familie 
met de wortels in de landelij-
ke politiek en advocatuur.



186 187

In het seizoen 1940-1941 doet De Zweef 
voor het eerst mee in een nieuwgevormde 
bond, waarin vier bonden samen gaan: de 
neutrale en drie confessionele. Onder druk 
van de Duitse bezetter ziet namelijk de Ne-
derlandse Voetbalbond (NVB) het daglicht. 
Even lijkt het erop dat er een noodcompeti-
tie wordt ingesteld. Omdat er echter genoeg 
benzine is te krijgen en ook het openbaar 
vervoer redelijk normaal rijdt, besluit de 
bond een normale competitie te houden. 

Door een fout van de 
IVCB komt De Zweef te-
recht in de eerste klasse 
van de Twentsche Voet-
balbond (TVB), maar 
weet na lang discussië-
ren een plek te krijgen 
in de vierde klasse NVB. 
Overigens is De Zweef 
niet de enige club met 
een “foute” indeling. Het 
lijkt op opzet wat betreft 
de katholieke clubs. Zo 
krijgt bijvoorbeeld geen 
van de IVCB-eersteklas-
sers een plek in de NVB 
eerste klasse. In Twente 
komen alle 10 eerste-
klassers in één (extra ge-

vormde) tweede klasse. In de vierde klasse 
NVB speelt De Zweef tegen GFC, Wierden, 
Emos, PW, Luctor et Emergo, Hector en De 
Tubanters.

Deze gang van zaken en de late indeling in 
de NVB leidt tot problemen bij de bond. Zo 
vergeet deze een consul aan te wijzen die 
het terrein van De Zweef moet beoordelen 
op speelbaarheid. Dat leidt tot verwarring. 
Ook al omdat bezoekers en scheidsrechters 

In deze periode speelt De Zweef met twee 
seniorenteams en twee, maar later nog 
maar één, juniorenteams. In 1941 zijn er te 
weinig spelers voor een derde elftal. De ne-
gen spelers die over zijn, worden zoveel mo-
gelijk ingezet. Dat duurt niet lang: “Naar-
mate het 2e deel der competitie vorderde 
en de gedwongen rustperiode van Koning 
Winter voorbij was, kwamen de moeilijk-
heden. Achter elkaar legde men het bijltje 
erbij neer. De lust tot voetballen was bij 
hen verdwenen. De elftalcommissie kwam 
hierdoor in moeilijkheden en kwam zelfs 
als alle elftallen op zondag moeten spelen, 
tekort.”

niet weten bij wie ze moeten informeren of 
het veld bespeelbaar is. 

Meestal nemen ze dan contact op met de 
heer Ponsteen, die in de NVB adresgids 
staat als consul voor Nijverdal. Daarmee 
bedoelt men de club van die naam en niet 
alle Nijverdalse verenigingen, maar dat 
weten buitenstaanders natuurlijk niet. 
Ponsteen wordt er horendol van. Vooral 
ook omdat hij klaagt en klaagt, maar geen 
bericht terug ontvangt. Dan blijkt overigens 
dat Ponsteen nooit bericht van de bond 
krijgt wanneer er wedstrijden zijn. Hij moet 
dat zelf maar een beetje zien uit te vogelen 
naar aanleiding van bijvoorbeeld kranten-
berichten. Ook op klachten daarover rea-
geert de NVB niet.

Dat doet de NVB wel als de krant aan de bel 
trekt. Dan zegt men dat Ponsteen verant-
woordelijk is als afgevaardigde van de bond 
voor heel Nijverdal. Hij had die problemen 
moeten melden. Dat dat is gebeurd, is de 
bond waarschijnlijk ontgaan. 

De Zweef eindigt in het seizoen 1940-1941 
als vierde. 

De onderlinge Nijverdalse competitie om de 
zilveren bal is in 1941 voor het laatst. Als De 
Zweef wint, komt de bal definitief in het be-
zit van de blauwwitten. Helaas lukt dat niet.

Handig trucje om gebrek aan spelers 
op te lossen? 
Eind februari 1941 gaat de geplande wed-
strijd De Zweef 2 – SOS 1 niet door. De 
bond heeft de aanvang van deze wedstrijd 
vastgesteld op 12.00 uur. Als SOS op de 
berg arriveert is er geen tegenstander en 
ook geen scheidsrechter. Bekend is dan 
wel dat de secretaris van SOS en ook de 
scheidsrechter de dag ervoor van zijn colle-
ga van De Zweef een briefje heeft gehad dat 
het aanvangsuur 14.00 zou zijn. 

De secretaris van SOS doet niets en gaat 
zitten wachten op de officiële bevestiging 
van de bond. Die komt niet. Zodoende geen 
wedstrijd.  Is dit een slim staaltje van De 
Zweef om uitstel van een wedstrijd te krij-
gen wegens gebrek aan voldoende spelers? 
Het mogelijke gevolg van deze actie staat 
hieronder beschreven.

Verloop van de competitie

Prestaties De Zweef 1940 -1950

1940-1941 t/m 1941-1942 4e klasse NVB 
1942-1943 t/m 1943-1944 afdeling TVB noodcompetitie
1945-1946 t/m 1950-1951 4e klasse KNVB

We schrijven maart 1941. In de derde 
klasse G van de onderafdeling Twente 
speelt SOS 1 tegen De Zweef 2. Voor 
SOS een hele belangrijke wedstrijd, 

want de ploeg is in de race voor het kampioenschap. Het belang van de wedstrijd wordt 
onderstreept door de aanwezigheid van heel veel supporters van beide verenigingen. Het 
loopt helemaal uit de hand.

Tubantia schrijft: ”Het ging hard tegen hard. Scheidsrechter Hannink had een zeer zware 
taak, want er werd vaak zeer hard en fanatiek gespeeld. In de tweede helft werd het nog 
erger. De scheidsrechter deelde verschillende vrije trappen uit en ook eenige waarschuwin-
gen.” 

Tegen het einde van de wedstrijd moet de scheidsrechter een speler van SOS uit het veld 
sturen. De wedstrijd wordt er niet kalmer van. Integendeel: “Het werd eerder nog ruwer. 
Ongeveer 5 minuten voor het einde, toen De Zweef met 3-2 voor stond, trapte een speler 
van De Zweef wat ruw op een tegenstander, waarvoor de scheidsrechter zeer terecht floot.

Direct daarop kreeg deze speler van De Zweef  een trap van een anderen speler van SOS en 
dit was blijkbaar het teeken tot den algmeenen aanval, want toen werd het een complete 
veldslag tusschen de spelers, terwijl ook het publiek het veld op kwam en aan de kloppartij 
begon deel te nemen. Enkelen zaten elkaar zelfs over het veld achter na. De scheidsrechter 
kon niets anders doen dan den strijd te staken.

Wie hier de schuldige is, is zeer moeilijk uit te maken. Spelers van beide partijen hebben 
zich aan verschillende overtredingen schuldig gemaakt. …. Het was tegen ’t laatst zoo’n 
warboel dat geen enkele leider hier wijs uit kon worden.” Hoe het afloopt meldt het artikel 
niet; ook komt er geen vervolg over eventuele straffen van de bond.
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“Een duistere affaire”
Onder deze kop publiceert Tubantia in 
maart 1941 een bericht over het tweede 

van De Zweef. 
“De wedstrijd De 
Zweef 2 – Een-
dracht 1 is wegens 
terreinafkeuring 

niet doorgegaan. Op zichzelf niets bijzon-
ders, maar het feit wordt wel enigszins an-
ders als we vragen: Wie heeft dat gedaan?” 
De heer P. Kamp, die namens de onderaf-
deling Twente belast is met de veldkeuring 
is die morgen in Nijverdal geweest. 

Hij vindt het veld in goede staat en keurt 
het goed. Toch krijgt Eendracht bericht dat 
het veld is afgekeurd. De krant doet navraag 
bij het bestuur dat (natuurlijk) van niets 
weet. Waarschijnlijk is er een groot gebrek 
aan spelers geweest, waarbij afkeuring heel 
goed uit komt.

Eerder al zijn er problemen over de keu-
ring van het Zweefveld. Een jaar voor deze 
“duistere affaire” blijkt dat de bond geen 
officiële consul heeft aangewezen voor het 
keuren van het veld op de berg. Reden hier-
voor is dat De Zweef is overgestapt van de 
katholieke bond naar de NVB. In overleg 
met de vereniging benoemt de bond secre-
taris Gerard Willems als bondsconsul.

1941-1942: De Zweef laatste in de 
competitie
In de competitie 1941-1942 speelt De Zweef 
voornamelijk tegen oude bekenden: De Tu-
banters, Roombeek, PW, GFC, PH, Luctor 
et Emergo en Hector. In oude krantenver-
slagen is niet veel terug te vinden van pres-
taties van De Zweef in deze competitie. Het 
Dagblad van het Oosten plaatst op 6 okto-
ber 1941 een verslag van De Zweef tegen 
PH. De Nijverdallers winnen deze wedstrijd 
met 4-1. Goals onder meer van Otte en 
Broeks. Op 4 november speelt De Zweef uit 
tegen De Tubanters en verliest met 0-3. 

Een paar weken later (9 november 1941) 
speelt De Zweef tegen Roombeek, dat ge-
makkelijk met 7-0 wint. Geflatteerd, vol-

“Wanneer beide partijen daarmee accoord 
gaan, worden sommige wedstrijden afge-
last en dat zal vermoedelijk wel het geval 
zijn met PW - De Zweef, welke wedstrijd 
zondag jl. niet door ging.” 

Bijzonder is de wedstrijd begin december 
1942 tegen Wierden. Dat Wierden ver-
diend met 0-1 wint, is tot daar aan toe. De 
bijzonderheid is dat het talrijke publiek 
lang wacht op de scheidsrechter, maar dat 
deze niet komt opdagen. Gelukkig zijn twee 
scheidsrechters aanwezig: de heer Prümers 
uit Nijverdal en de heer Stegeman uit Wier-
den. Beiden willen wel fluiten. Er wordt 
geloot wie de eer krijgt en dat is Prümers, 
die een goede partij fluit.

1942-1943: Moeilijke tijden voor De 
Zweef
Het Twentsch Volksblad kondigt in septem-
ber 1942 het begin van de nieuwe voetbal-
competitie aan. De Zweef zit in de 4e klasse 
en speelt de openingswedstrijd tegen GFC. 
Een week later meldt de krant dat de wed-
strijd niet door is gegaan. Onder de kop “De 
Zweef in moeilijkheden” wordt de zaak uit 
de doeken gedaan.

“De R.K. Sportvereeniging De Zweef heeft 
momenteel met groote moeilijkheden te 
kampen van allerlei aard, doch waarvan 
de voornaamste wel is, dat verschillende 
leden elders werken en dus niet voor de 
vereeniging kunnen uitkomen. De afd. 
Gymnastiek is reeds ontbonden en ook met 
de afd. Voetbal gaat het niet naar wensch. 
Met moeite kan men nog één voetbal-elftal 
op de been brengen en daaronder zijn dan 
nog maar enkele spelers van het 1e elftal 
van het vorige seizoen. In verband met dit 
alles heeft men moeten besluiten, indien 
de mogelijkheid daartoe bestaat, met één 
elftal uit te komen in de onderafdeeling 
Twente van den N.V.B. Zooals bekend, 
speelde De Zweef 1 het vorig seizoen in de 
4e klasse van den N.V.B.”

De Zweef heeft het moeilijk. In oktober 
1942 staat het bestuur uitgebreid stil bij 
de ellende. Die bestaat uit twee punten: de 

gens de krant. Beide ploegen spelen met 
invallers. “Vooral de verdediging van De 
Zweef was danig verzwakt. Naar men ons 
uit Nijverdal meldde, speelde Roombeek 
een zeer hard spel.” Een oorzaak van het 
harde spel is scheidsrechter Dommerchie, 
die volgens de verslaggever veel te weinig 
optreedt. “Op een gegeven moment kreeg 
Arents van De Zweef het te kwaad met 
een der Roombeek-spelers en trapte dezen 
moedwillig. Hij werd daarop door den 
heer Dommerchie naar de kleedkamer ge-
zonden.” 

In mei 1942 meldt het Dagblad van het 
Oosten de eindstand van de competitie. De 
Zweef eindigt als laatste met 5 punten uit 13 
wedstrijden; achter PH, Hector en Luctor, 
alle drie met 11 punten. Kampioen is dat 
seizoen Tubanters met 28 punten, maar een 
beter doelgemiddelde dan Roombeek, die 
ook 28 punten haalt. 

In een van de laatste wedstrijden dat sei-
zoen speelt De Zweef tegen Roombeek. Er 
lopen van Nijverdalse kant maar liefst drie 
invallers in het veld. Bij rust staat de ploeg 
al met 0-4 achter. Na rust neemt Room-
beek gas terug en uiteindelijk blijft de stand 
staan op 1-6. 

Onder de kop “Onregelmatig compe-
titie-einde” schrijft Tubantia dat door 
reisproblemen en “andere dingen welke 
oorzaak zijn dat sommige wedstrijden 
geen doorgang hebben gevonden”. Eerlijk 
opschrijven dat bv. spelers in Duitsland te 
werk zijn gesteld of ondergedoken, kan niet 
tijdens de bezetting. 

Als voorbeeld noemt de krant Losser die 
op zondagmorgen naar Haaksbergen belt 
dat men geen vervoer heeft en dus niet 
komt. De krant suggereert dat de bond zal 
besluiten de wedstrijd voor Losser verloren 
te laten en bovendien een boete op te leg-
gen. Dat gebeurt blijkbaar niet altijd, want: 

lamlendigheid van spelers, dalend spel-
peil en het wegblijven van publiek; vooral 
katholiek Nijverdal laat het afweten. Er is 
sprake van “onvoldoende steun van de zijde 
van de geestelijkheid en vooral van de pas-
toor”, staat in het verslag.

Wie speelt nog competitie?
Tot aan het einde van de oorlog blijft het 
sappelen voor De Zweef. Een van de re-
denen waarom het voor de vereniging zo 
moeilijk is, komt door de opstelling van de 
katholieke kerk die van mening is dat –on-
danks een verbod op katholiek voetbal- je 
als vereniging niet in een neutrale bond 
moet spelen. 

De competitie is rommelig en 
onduidelijk. In het seizoen 
1942-1943 speelt De Zweef nog  
competitievoetbal. Met moeite 
krijgt men wekelijks een team 
in de benen. Soms zelfs dat 
niet, want er zijn verschillende 
krantenberichten die melding 
maken dat De Zweef niet is ko-
men opdagen bij een wedstrijd. 
Speelt men wel, dan wordt heel 
af en toe gewonnen, maar veel 
vaker gaat het mis. 

Behalve De Zweef voetbalt ook 
Nijverdal door. DES en Volharding hebben 
inmiddels afgehaakt. Beide verenigingen 
stoppen met de competitie als ze verplicht 
zijn Joden te weigeren.

In mei 1943 spreekt het bestuur van De 
Zweef voorzichtig over een voetbalstop. 
Gebrek aan ballen en tewerkstelling noemt 
men als oorzaak. Een besluit neemt het be-
stuur niet. Vooral ook omdat er voldoende 
jongens zijn om met één elftal te kunnen 
spelen. Geprobeerd wordt nog aan nieuwe 
ballen te komen.

Peter Wennemers (1926) maakt het zelf 
mee. “Of er in de oorlog is door gevoet-
bald? Ja. Tot 1943. Toen werd de competi-
tie opgeheven. Onze laatste wedstrijd was 
tegen PH in Almelo. Ik weet nog dat we 
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met Marinus en Frans Poppe door Almelo 
fietsten. Frans begon ineens allemaal Duit-
se legerliedjes te zingen. Hoe hij die kende? 
In het café van zijn vader hadden ze een 
platenspeler en daar werd die muziek ge-
draaid. Toen Marinus vroeg te stoppen 
met zingen zei Frans: “Het is nu de tijd van 
de Duitsers, geen tijd meer van Wilhelmi-
na.” 

Peter Wennemers heeft het niet helemaal 
bij het rechte eind. Ook in het seizoen 1943-
1944 speelt De Zweef wedstrijden. Niet 
meer in de NVB, maar de TVB. Uit de pro-
gramma’s en uitslagen in het Dagblad van 
het Oosten blijkt dat De Zweef in ieder ge-
val met een juniorenteam blijft spelen. Het 
seniorenteam is soms het 1e, soms het 2e en 
speelt niet elke week. Half april 1944 speelt 
De Zweef nog mee in de competitie. Het 
Dagblad van het Oosten meldt dat het team 
met 2-3 de uitwedstrijd tegen Rietvogels 2 
heeft gewonnen. De Zweef doet echter on-
regelmatig mee aan de competitie, want een 
week later staat de club niet vermeld in de 
uitslagen. 

Het spelen zonder vaste krachten zie je te-
rug in de uitslagen: 6-0 verlies tegen Holten 

1, 10-0 tegen Excelsior, 
7-1 tegen Nijverdal 2. 
Aan de andere kant ma-
ken andere clubs de-
zelfde problemen door 
en wint De Zweef (mis-
schien omdat bepaalde 

krachten weer voor handen zijn) met even 
dikke cijfers. Het is moeilijk uit krantenbe-
richten op te maken wat er gebeurt. Er is 
weinig ruimte voor voetbalverslagen. Ener-
zijds omdat papier schaarser en schaarser 
wordt en anderzijds omdat de krant veel 
ruimte moet vrijmaken voor berichten van 
de Duitsers. 

Onderlinge competitie?
In mei 1944 speelt De Zweef 1 tegen Nij-
verdal 2 en wint met maar liefst 6-1. In de 
krant staat: ”De Zweef heeft een mooie, jon-
ge ploeg, welke verschillende spelers telt 
die heel wat beloven voor de toekomst.” 

niet veel kracht uit zoodat ook deze weer 
vervangen werd door H. (Dieks) Middel-
kamp, welke aanvankelijk eerst alleen the-
orie en mentale training gaf, wat het eerste 
zeer ten goede is gekomen.”

De eerste competitiewedstrijden na 
de oorlog
In september 1945 speelt De Zweef in de 
vierde klasse KNVB. De ploeg begint de 
competitie van met een wedstrijd (de eerste 
van na de oorlog)  tegen Ommen. De Nij-
verdallers beginnen met enkele invallers, 
maar weten duidelijk te maken dat men 
wil winnen. De ploeg is beter dan Ommen, 
maar kan dat niet in goals omzetten. Zoals 
ook nu nog steeds, valt de goal dan aan de 
andere kant. 

De Zweef verprutst kans op kans. Er zijn 
een paar mooie schoten van Brinker. Vlak 
voor rust wordt de wedstrijd stil gelegd om-
dat een speler van Ommen een been breekt, 
Na drie kwartier gaat men verder. De Zweef 
komt door een fraaie kopbal van Meenhuis 
op 2-1, maar kan dat niet vast houden. 
Ommen maakt gelijk: 2-2 en dat is ook de 
eindstand.

De Zweef – Rohda
Later in het seizoen speelt De Zweef tegen 
Rohda. Volgens het Twentsch Volksblad 
de beste wedstrijd van de thuisclub. Roh-
da komt op 0-1, maar na goed spel weet 
Middelkamp de gelijkmaker te scoren. 

Vervolgens 
scoort Rohda 
weer, maar De 
Zweef heeft 
een antwoord. 
Bij de stand 
van 2-2 bleef 
het steken. “De 
spanning steeg 
tot een kook-
punt én onder 

de spelers én onder het publiek. Aan beide 
kansen werden de verdedigingen voor puz-
zels geplaatst, maar steeds werd de oplos-
sing gevonden.” 

In het seizoen 1944-1945 speelt De Zweef 
geen competitie. De vraag is of die er nog 
was, want in kranten is geen enkel verslag 
of programma meer te vinden. Half juli 
1944 neemt voetbalvereniging Nijverdal het 
initiatief voor een vergadering waarvoor 
verschillende Hellendoornse clubs zijn uit-
genodigd. De bedoeling is een onderlinge 
competitie op te zetten. Men voorziet voor 
het seizoen 1944-1945 grote problemen wat 
betreft reizen. 

Aan de onderlinge competitie zullen mee-
doen: Nijverdal, De Zweef, de Volharding, 
SOS en Hellendoorn. De aanwezige be-
stuurders zijn enthousiast en gaan de bond 
verzoeken een eigen competitie te mogen 
instellen; niet alleen voor de selectieteams 
maar ook lagere elftallen en junioren. Veel 
is er waarschijnlijk niet van terecht geko-
men, want daarna is er niets meer over te-
rug te vinden. 

Seizoen 1945-1946
Na de bevrijding richt De Zweef zich op. In 
het seizoen 1945-1946 heeft de club zelfs 
weer een trainer in dienst, namelijk A. van 
Veen, “die slechts korten tijd werkzaam 
was en later vervangen werd door G. Ent-
jes. Waren de successen van eerstgenoem-
de bevredigend; van laatstgenoemde ging 

Beslissingswedstrijd om degradatie 
tegen Goor Vooruit
Het eerste seizoen heeft de ploeg het niet 
makkelijk. Degradatie is zelfs aan de orde. 
Om te ontkomen aan nacompetitie moet 
het team over twee wedstrijden winnen van 
Goor Vooruit. Het begint met een thuiswed-
strijd op 5 juni 1946. “Het is een wedstrijd 
geworden waarin het spel op een laag peil 
stond”, schrijft De Parel van Overijssel. 
Het is inderdaad een slechte wedstrijd met 
weinig krachtsverschil. Goor komt na een 
kwartier op voorsprong door een kopbal in 
eigen doel van De Zweef. 

In de tweede helft is De Zweef het meest 
in de aanval en het duurt niet lang of via 
een prachtig schot van Poppe wordt het 
1-1. De Zweef krijgt nog vele kansen, maar 
verknoeit die. Net zoals Goor trouwens. Uit-
eindelijk wint De Zweef een beetje gelukkig. 
Een schot van Bilman komt op de paal, stui-
tert terug tegen het been van Nijenhuis en 
verdwijnt zo in het doel. De strijd verhardt 
en de scheidsrechter treedt niet op. Als Ma-
rinus Brinker behoorlijk wordt aangepakt, 
kan die zich niet beheersen, deelt een klap 
uit en kan vertrekken naar de kleedkamer.

De week erna (op 12 juni) is de return in 
Goor. Het ziet er somber uit voor de Nij-
verdallers. Bij rust kijkt De Zweef tegen een 
2-0 achterstand aan. Maar ze geven niet 
op. Na rust worden alle registers openge-
trokken. De Zweef scoort twee keer en zo 
eindigt de wedstrijd in 2-2, zodat de ploeg 
behouden blijft voor de vierde klasse. 
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Legendarisch in de clubhis-
torie is de wedstrijd van De 
Zweef op 31 mei 194710 te-
gen het team van Nijverdal. 
Beide teams zijn jarenlang 
in een strijd gewikkeld in 
dezelfde competitie en in dat 
jaar staan beide kemphanen 
tegenover elkaar om het 
kampioenschap in de vierde 
klasse. Omdat het om een 
beslissingswedstrijd gaat, is 
deze op neutraal terrein en 
wel bij RV in Rijssen. 

Half Nijverdal reist naar de 
buurgemeente om dit spekta-
kel te zien. En een spektakel 
wordt het. Gerard Hilberink 
(1936-2015) is dan 9 jaar. Hij 
mag mee met bakker Gescher 
van de Wilhelminastraat. Die 
heeft een transportfiets met 
een grote rieten mand, waar-
in hij het brood vervoert. De 

mand gaat van de fiets en Gerard neemt de 
plaats in van die mand en zo fietst het spul 
naar Rijssen.

Ook op de fiets gaat Bertus ten Hove (1932): 
“Deze wedstrijd was het grootste drama 
dat ik bij De Zweef heb meegemaakt,” ver-
telt hij. “Ik ben met Rieks Engbers en Willie 
Nijveld naar Rijssen gefietst. Wat was 
het druk. Het leek wel of heel Nijverdal 
aanwezig was.” Door de drukte raakte hij 
zijn kameraden kwijt. Toen De Zweef in de 
verlenging met 2-3 verloor was de boot aan: 
“Ik heb die jongens niet meer gezien. Ook 
geen behoefte meer aan. Ben alleen over de 
es naar huis gefietst. Huilend.” 

Jan Evers (1941) is er niet zelf bij, maar 
hij weet nog dat zijn vader er is geweest en 

resultaten behaald, al kende de vereniging 
in die jaren ook wel ups en downs. 

Over het laatste deel van die kompetitie 
zou ik het hier gaarne wat uitvoeriger 
in willen gaan. Na een spannende race 
had het er alle schijn van dat de voetbal-
vereniging Nijverdal, toen nog De Boys 
genaamd, met het kampioenschap zouden 
gaan strijken. De groen-zwarten hadden 
met nog één wedstrijd te spelen een voor-
sprong van twee punten op onze vereni-
ging De Zweef, nl. 24 tegen 2211. 

In de laatste wedstrijd moest Nijverdal het 
opnemen tegen Olst en dat leek geen al te 
moeilijke zaak, want aan een gelijkspel had 
men reeds voldoende. De wedstrijd moest 
gespeeld worden op Hemelvaartsdag en er 
bestond natuurlijk een enorme belangstel-
ling voor. Het vervoer naar een dergelijke 
wedstrijd ging nogal primitief en zelfs ver-
voer per vrachtwagen was geen unicum. 

In de eerste helft pakte Nijverdal de zaak 
resoluut aan en met de rust had men een 
0-1 voorsprong genomen. Echter na rust 
klapte de groenzwarte formatie in elkaar 
en Olst slaagde erin de 0-1 achterstand om 
te zetten in een 4-1 overwinning. De Zweef 
speelde haar laatste kompetitiewedstrijd 
tegen Rohda uit Raalte en won op het 
nippertje met 1-2. Het gevolg was dat een 
beslissingswedstrijd  tussen Nijverdal en 
De Zweef de kampioen van de vierde klasse 
moest aanwijzen.

Op zaterdag 18 mei 1947 werd deze wed-
strijd gespeeld op het terrein van de voet-
balvereniging Rijssen Vooruit. De elftallen 
voor deze ontmoeting waren als volgt sa-
mengesteld:

De Zweef
Doel: Jan Hoogers.
Achter: Herman Verschoor, Theo ter Hed-
de, Herman Koedijk.
Midden: Gerrit Gescher, Hennie Alferink.
Voor: Theo Alferink, Antoon Middelkamp 
(Hzn), Johan Galgenbeld, Marinus Brin-
ker, Herman Nijenhuis.

heel teleurgesteld thuis komt. “De Zweef 
was veel beter, zei hij, maar Nijverdal won 
dankzij een late goal van Willem Beldman, 
de schoenmaker. Mijn vader heeft daarna 
nooit meer schoenen bij hem gekocht.”

De Zweef verliest dus. Bijna dertig jaar later 
(1976) is deze wedstrijd opnieuw actueel en 
wel door een artikel in de GOAL. Met reac-
tie en stukken in de krant. Hieronder het 
verslag in vier delen. 

Deel 1:
Herinneringen van Jo Heetkamp

In de GOAL 
nummer 
8 van 
1975-1976 
schrijft Joop 
Heetkamp 
(oud-be-
stuurslid) zijn 
herinnerin-
gen op aan 
deze belang-

rijke wedstrijd in het seizoen 1946-1947: “In 
ben één dezer dagen eens met mijn gedach-
ten teruggegaan naar het voetbalseizoen 
1946-1947 en daarbij kwamen de volgende 
herinneringen bij mij op:

Nog maar nauwelijks was de oorlog ‘40-
‘45 voorbij of onze aktieve voetbalvereni-
ging De Zweef dacht alweer aan het zo 
populaire voetbalspel. Voor het seizoen 
1946-1947 werd onze vereniging ingedeeld 
in de 4e klasse van de KNVB met de volgen-
de verenigingen: Wierden, Enter, Rijssen 
Vooruit, RKSV, Olst, Wijhe, Rohda, Om-
men, Emst en plaatsgenoot Nijverdal.

Onze jongens werden destijds getraind 
door de ons welbekende Dieks Middel-
kamp. Er werden in dat jaar zeer goede 

Nijverdal
Doel: Gerrit Jan Boeve
Achter: Gerrit Scharphof, Leendert van 
Weert, Kees Reine.
Midden: Lambert Bladder, Gerrit Hem-
mink.
Voor: Dick v.d. Velden, Willem Preuter, 
Willem Beldman, Finus Bergboer, Ewald 
van Asselt.

Scheidsrechter was de heer Van Rooyen uit 
Zwolle.
Voor deze wedstrijd bestond enorme be-
langstelling en we kunnen gerust zeggen 
dat bijna geheel Nijverdal was leeggelopen 
op deze zaterdag 18 mei 1947.

Om precies 7 uur floot arbiter Van Rooyen 
voor het beginsignaal en we kregen twee 
ploegen te zien die met inzet speelden, 
waarvan we ons nu geen voorstelling meer 
kunnen geven. Het was De Zweef die de 
score opende via Johan Galgenbeld. Maar 
de vreugde bij de supporters was van korte 
duur, want het was Finus van de Bergboer 
die de gelijkmaker voor zich liet noteren. 
Er heerst een geweldige spanning in en om 
het veld, maar wat vooral belangrijk was, 
was het feit dat de sportiviteit, ondanks de 
grote belangen die er op het spel stonden, 
zowel binnen als buiten de lijnen hoogtij 
vierde.

Kort voor rust slaagde De Zweef er op-
nieuw in een voorspong te nemen, en men 
leek goede vooruitzichten te hebben op 
het kampioenschap. Ook na rust maakten 
beide ploegen er een aantrekkelijk kijkspel 
van en slaagde De Zweef erin om tot 20 
minuten voor tijd haar voorspong te ver-
dedigen, maar toen sloeg Willem Beldman 
voor de zoveelste maal deze kompetitie 
genadeloos toe. Met een harde, droge knal 
gaf hij Jan Hoogers geen schijn van kans 
en bracht de balans weer in evenwicht.

Nu moest er een verlenging komen om 
alsnog de kampioen aan te wijzen. Het 
reglement was in die tijd zo dat wanneer 
een ploeg in die verlenging een doelpunt 
maakte, de wedstrijd was beslist. Het 

Nijverdal – De Zweef (1947 in Rijssen) in vijf delen

Het seizoen 1946-1947 gaat het een heel stuk beter en doet De Zweef mee om het kampi-
oenschap. De competitie eindigt met de grootste klapper ooit: een beslissingswedstrijd te-
gen plaatsgenoot en eeuwige rivaal Nijverdal. Een lokale derby om het kampioenschap op 
neutraal terrein. Heel Nijverdal loopt leeg om dat te aanschouwen… 

10 In verschillende oude 
stukken staat als speeldatum 
18 mei, maar klopt niet. 18 
mei 1947 is op zondag en 
bovendien is het die dag 
niet warmer dan 14 graden. 
De wedstrijd is gespeeld op 
zaterdag 31 mei. “Tot het 
bittere einde bij 30 graden 
Celsius”, schrijft Tubantia. 
Dat klopt beter, want half 
mei is het nog aardig koud, 
maar deze zaterdag loopt de 
temperatuur inderdaad op 
tot boven de 30 graden en 
schijnt de zon volop. 

11  In die tijd krijg je voor een 
gewonnen wedstrijd twee 
punten en gelijkspel één 
punt.
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werd al knap donker12 op het RV-terrein 
en de meeste toeschouwers konden nog 
maar nauwelijks het spel volgen. In de 29e 
minuut van de verlenging profiteerde Wil-
lem Beldman zeer goed van de invallende 
duisternis en hij joeg de beslissende treffer 
langs doelman Hoogers. 

Een dolblije Nijverdal-aanhang bestormde 
het veld. De Zweef toonde zich in deze wed-
strijd een zeer sportieve verliezer en was 
een van de eersten die hun tegenstanders 
met dit kampioenschap complimenteerde. 
Ook scheidsrechter Van Rooyen had veel 
waardering voor de inzet en de sportiviteit 
waarmee deze beide ploegen elkaar had-
den bestreden.” 

Deel 2:
In het eerstvolgende clubblad rea-
geert Gerrit Gescher

In de eerst-
volgende 
uitgave rea-
geert Gerrit 
Gescher (ook 
oud-bestuurs-
lid) op het 
artikel van 
Joop Heet-
kamp. Hij 
moet als spe-

ler in dat elftal een paar zaken recht zetten, 
waaronder de uitslagen van wedstrijden: 
“Ik maakte zelf destijds deel uit van deze 
selektie. Ik ben zo vrij –en daar zal Jo 
Heetkamp beslist geen bezwaar tegen ma-
ken- enkele kanttekeningen bij dit vorige 
verslag te plaatsen. De indeling in de 4e 
klasse van toen is als volgt: Olst, Wijhe, 
Ommen, EMMS. Dedemsvaart, Raalte, 
Rohda, Zwolle, Sportclub Zwolle, Deven-
ter, Nijverdal en De Zweef. 

Nijverdal had een voorspong van twee 
punten met als laatste wedstrijd Olst-Nij-
verdal en Raalte-De Zweef. Deze wedstrij-
den werden gespeeld op Tweede Pinkster-
dag en wel in Olst om half drie, terwijl 
wij in Raalte om drie uur moesten spelen. 
Er was geen bus of vrachtwagen meer te 

Johan Galgenbeld: “Lange Harm”, zo 
noemden we Harm Nijenhuis, nam een 
corner op links. Hij kon de bal zo aangeven 
zoals ik ze graag wou hebben. Ik speelde 
spits en toen hij die corner nam, schreeuw-
de hij ”ja.” Op dat moment deed ik een stap 
naar voren, Scharphof ging méé, maar op 
dat moment dat hij naar voren ging, liep 
ik achter hem weer terug. De bal belandde 
precies bij mij op het hoofd en daarna in de 
uiterste hoek. Eén nul!”

“Het was een fanatiek gedoe in die tijd,” zo 
weet Johan Galgenbeld. “Eigenlijk speelde 
de geloofskwestie nog mee. Niet in het veld 
onder de jongens, maar onder het publiek. 
Alles wat katholiek was, moest volgens de 
aanhangers van Nijverdal, Volharding en 
DES verliezen. De Zweef voetbalde tegen 
drie kun je wel zeggen.” Kort voor rust 
nam De Zweef opnieuw een voorsprong. 
Weer was het Johan Galgenbeld die het 
leer bracht waar de spelers het zo graag 
zien belanden.

“Bij die tweede treffer kreeg ik de bal vanaf 
de backplaats toegespeeld. De stopper ging 
gelijk op en het lukte de bal tussendoor te 
spelen. De keeper kwam eruit... ik kopte 
en kon de bal er overheen lepelen. Dat 
ging uiterst langzaam. Hij ging heel lang-
zaam over de lijn, het leek wel een lang-
zaam-aan-actie. Het werd een doelpunt 
maar daar hield het wel mee op.”

Na de gelijkmaker van Nijverdal is verlen-
ging nodig om een kampioen aan te kun-
nen wijzen. Het reglement was in die tijd 
zo, dat wanneer een ploeg in de verlenging 
een doelpunt maakte, de wedstrijd was 
beslist. 

Maar er doemde een probleem op doordat 
het begon te schemeren. Johan Galgenbeld 
sprak later de goed leidende scheidsrech-
ter, de heer Van Rooyen uit Almelo. „Op 
verzoek van de aanvoerders, werd de 
wedstrijd toch doorgespeeld. Ondanks dat 
scheidsrechter Van Rooyen het liever niet 
deed. Hij zei toen ook tegen mij dat het niet 
aan hem had gelegen.” In de 29e minuut 

krijgen, want al dat materiaal zat in Olst, 
terwijl wij met de in die dagen bekende 
BELWAGEN van de WATO naar Raalte 
vertrokken.

Als eerste die na afloop uit Olst terugkwam 
in Raalte was Jopie Woertman (bijge-
naamd Bale) en zei dat Nijverdal verloren 
had met 3-0 en wij moesten nog ongeveer 
10 a 15 minuten spelen. Toen we dat hoor-
den, werd er nog een schepje bovenop 
gedaan en met 2 doelpunten van Johan 
Galgenbeld werd het 5-0.

Het was één en al vreugde in het Zweef-
kamp. Jantje de ijscoman bij de kerk in 
Raalte werd bijna omver gelopen. Bij Buis 
was geen plaats meer te krijgen; het was 
allemaal De Zweef wat de klok sloeg. We 
hadden weer een kans. Maar helaas.

Na de beslissingswedstrijd in Rijssen is 
onze huidige voorzitter (Jan ten Hove, 
red.) –toen nog pupil- naar huis gegaan 
en is onder tafel gaan liggen waar hij zijn 
tranen niet meer kon bedwingen omdat De 
Zweef verloren had.

G.B.F. Gescher.”

Deel 3:
Reconstructie in het Twents Volks-
blad (1984)
Het artikel van Jo Heetkamp in de GOAL 
is jaren later aanleiding voor het Twents 
Volksblad (in 1984) de wedstrijd te recon-
strueren en interviews te maken met de dan 
nog levende deelnemers aan de wedstrijd.
 
“Dat Nijverdal op die bewuste avond in-
derdaad bijna uitgestorven was onder-
strepen de woorden van Johan Galgenbeld 
(de vader van hoofdklasse-speler Hans) 
die destijds voor De Zweef het veld inging. 
“Mijn ouders gingen nooit naar de voetbal 
maar toen die wedstrijd, die hebben ze ge-
zien.” Wat zagen ze...? Hun zoon knalde er 
maar liefst twee in het doel. De openings-
treffer nam Johan voor zijn rekening. Hij 
kan het zich nog precies herinneren hoe 
deze tot stand kwam. 

van de verlenging profiteerde de kalme 
Willem Beldman zeer goed van de invallen-
de duisternis en hij joeg de beslissende tref-
fer langs doelman Hoogers. „Die bal kreeg 
ik van een halfspeler op het middenveld. 
Toen passeerde ik twee, drie personen tot 
voor het doel. Het werd een schot op zes-
tien meter van het doel, onder in de hoek.”

Het Twents Volksblad schrijft dat Galgen-
beld vertelt dat de Zweef-spelers schijfjes 
citroen in een zakdoek mee hadden het veld 
op. “De jongens van de tegenpartij zagen 
dat. We overhandigden ze de schijfjes soms 
ook zodat ze ook even een zuur gezicht kon-
den trekken” zegt de terugblikkende Johan 
Galgenbeld. 

De krant praat ook met de ster van de te-
genstander, Willem Beldman over diens 
voorbereiding op de wedstrijd: “Zelf ben ik 
niet met de andere spelers in de bus naar 
Rijssen gegaan. Mij niet gezien met die 
hitte. In m’n eentje ben ik er heen gefietst 
en weer terug.” Daarna feestvieren? “Als 
je twee uur gevoetbald hebt heb je daar 
geen zin meer in. Wat de andere spelers 
hebben gedaan weet ik niet. Wel hebben 
we de week erop een kampioensfeest gehad 
bij hotel Buursink. Het was een gezellige 
avond voor spelers en hun vrouwen.”

Deel 4: Het verslag in het Twents 
Volksblad van 6 juni 1947
Heet van de naald is het verslag van de 
wedstrijd in het Twents Volksbled daags 
na het treffen. Uit dit verslag onderstaande 
passages. 

“Toen tegen 7 uur de elftallen het veld 
betraden, werden ze met een hartelijk ap-
plaus begroet. De heer Piet van Rooijen 
uit Almelo, die de leiding in handen had, 
floot de beide aanvoerders bijeen voor de 
toss. De aanvoerder van De Zweef had be-
ter geraden en dus trapte Nijverdal onder 
hoogspanning tegen zon in af. 

Het enthousiasme was niet van de lucht. 
Van begin tot einde hebben alle 22 spelers 
zich geheel gegeven en hebben gezwoegd, 

12  In 1947 is er geen zomer-
tijd en gaat de zon onder om 
20.45 uur. 
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dat het een lie-
ve lust was. Bij 
een tropische 
temperatuur als 
Zaterdagavond 
heerste, wil dat 
heel wat zeggen. 

Het eerste ge-
deelte van deze 
wedstrijd was 
Nijverdal het 
meest aanval-
lend. Nijverdal 
speelde een 
andere tactiek 
dan De Zweef. 
De groen-zwar-

ten hielden bv. de vleugels der tegenpartij 
de gehele wedstrijd gedekt, terwijl bij De 
Zweef dit niet het geval was en de vleugels 
van Nijverdal dus vaak vrij spel hadden. 
Als de strijd een klein kwartiertje oud is, 
krijgt Bergboer, die deze avond een goe-
de partij speelde, een klein kansje om te 
schieten. Hij bedacht zich geen ogenblik en 
onder oorverdovend gejuich verdween het 

leer in het doel 
van De Zweef. 

De Zweef kwam 
na het doelpunt 
van Nijverdal 
meer en meer 
opzetten en 
er ontstonden 
enkele gevaar-
lijke momenten 
voor de Nijver-
dal-veste. Het 
duurde tot onge-
veer 10 minuten 
voor rust toen bij 
een corner Boeve 
door de zon ge-
hinderd werd en 
misgreep op een 
hoge bal. Het 
leer kwam toen 
voor de voeten 
van Galgenbeld, 

nieuw  vaststellen van de wedstrijd, want 
de heer van Rooijen raadpleegde reeds z’n 
horloge. Het was zó gebeurd. 

Nog één minuut was er te spelen en toen 
gebeurde het. Niemand had er meer op 
gerekend, doch Beldman, die reeds enige 
tijd op een kans geloerd had en ook een 
prachtkans zojuist had gemist, kreeg nu de 
bal toegespeeld; hij passeerde een tweetal 
tegenstanders en voordat de meesten wis-
ten wat er gaande was, lag de bal achter 
in het net. Een goal, zoals Beldman die ma-
ken kan. Onverwacht en zuiver. Toen brak 
het gejuich los en stormde het publiek het 
terrein op om de spelers van Nijverdal te 
huldigen.

Deel 5: Het jaarverslag van De Zweef 
over 1947
In het jaarverslag 1945, 1946 en 1947, ge-
schreven door secretaris Willems, staat ook 
een kort stukje over deze wedstrijd: “Het 1e 
elftal wist een buitengewoon goede plaats 
op de ranglijst te bezetten. Het eindigde 
met hetzelfde aantal punten als Nijverdal 
op de bovenste plaats. Een beslissingswed-
strijd om den kampioen van de 4e klasse C 
aan te wijzen was noodig. 

Het werd een strijd die door een ongekend 
aantal toeschouwers werd bijgewoond. 
Ruim 5000 personen waren getuige en za-
gen in de laatste minuut van de verlenging 
De Zweef met 3-2 ten onder gaan. Groot 
was bij velen de teleurstelling. Temeer nog 
om den voorspong van 2-1 die wij bijna de 
geheele 2e helft van de wedstrijd hadden 
kort voor het officiële einde werd ontno-
men door dat Nijverdal de gelijkmaker in 
de touwen joeg en daarmede uiteindelijk 
het kampioenschap aan De Zweef werd 
ontnomen. 

De wedstrijd werd onder een moorden-
de hitte gespeeld en desondanks werd er 
door beide partijen in een hoog tempo 
gespeeld. Eervol was de nederlaag, maar 
nog eervoller was het gedrag onzer jon-
gens tijdens en na den wedstrijd. Een eere-        
saluut werd ons hierover gebracht door het 

die scoorde. Tot rust kwam er geen veran-
dering meer in de stand.

Direct na het tweede begin is De Zweef in 
de aanval en moest Boeve enkele keren 
handelend optreden. Als er weer 12 mi-
nuten gespeeld is ontstaat er verwarring 
voor het doel van Nijverdal, waarvan 
weer de goed spelende Galgenbeld op de 
juiste wijze profiteerde en onder enorm 
hoera-geroep had De Zweef de leiding ge-
nomen.

 Geleidelijk aan nam Nijverdal het initiatief 
weer over en het laatste half uur der twee-
de helft waren de groen-zwarten beslist 
sterker. Keer op keer trok men ten aanval, 
maar de verdediging van De Zweef was in 
goede vorm en vooral Koedijk speelde ‘n 
rustige en zekere partij al had hij het lang 
niet gemakkelijk tegen de watervlugge Van 
der Velde. Er moest aan Nijverdalkse kant 
een doelpunt komen, dat kon haast niet uit-
blijven. Het kwam dan ook toen er nog 15 
minuten te spelen waren. Bij de zoveelste 
corner bracht Beldman met een schitteren-
de kopbal de partijen weer op gelijke voet.

 Toen de voortreffelijk leidende heer van 
Rooijen het einde aankondigde, was het 
2 — 2 en moest er dus verlengd worden. In 
deze verlengtijd zakte het spelpeil ziender-
ogen. Vooral bij De Zweef ging nog meer 
de fut er uit dan bij Nijverdal. Het begon 
intussen ook aardig donker te worden, zo-
dat het spel niet meer te volgen was. Een 
prachtig staaltje van sportiviteit deed zich 
in deze periode nog voor. Toen Alferink 
van De Zweef op de keeper van Nijverdal 
afkwam, deed deze laatste een gevaarlijke 
uitval. Alferink zag het gevaar en in plaats 
van de bal door te trappen, waardoor hij 
een goede kans kreeg om te scoren, trok hij 
z’n been terug. Een dergelijke daad mag 
niet onvermeld blijven.

Bij Nijverdal moest in deze verlenging Van 
Asselt nog uitvallen en werd vervangen 
door Preuter. De tijd verstreek meer en 
meer, doch doelpunten bleven uit. Het pu-
bliek hoopte voor een gedeelte reeds op  op-

bondsbestuurslid H. Vormer van de KNVB, 
hetwelk ik niet mag verhelen hier nog eens 
naar voren te laten komen.”

Trainer Middelkamp
Trainer van het succesvolle Zweefteam is 
Dieks Middelkamp. In april al van dat jaar 
krijgt bij een gratificatie in de vorm van een 
paar gratis voetbalschoenen, die hij mag ko-
men afhalen. Middelkamp heeft trouwens 
aangegeven de hele vereniging wel te willen 
trainen. Het bestuur heeft geen bezwaar 
dus met ingang van 1 april 1947 is Middel-
kamp trainer van alle Zweefteams.

Als dank voor de goede prestaties wordt 
voor het eerste elftal een feestavond georga-
niseerd. De kosten per persoon mogen niet 
meer dan vier gulden bedragen. Op 15 juni 
na de Hoogmis bespreekt men met de spe-
lers hoe het feest gevierd zal gaan worden.

In hetzelfde jaar als het mislukte kam-
pioenschap ligt het tweede elftal (derde 
klasse TVB) op koers voor het kampioen-
schap. Men rekent daar eigenlijk helemaal 
op, maar uiteindelijk wordt het de tweede 
plaats.

Tot slot: Bokkie Middelkamp en de 
zijnen “in de herhaling”
Bij het jubileum in 1985 ontstaat bij het ju-
bileumcomité het idee om de wedstrijd De 
Zweef-Nijverdal van 1947 opnieuw te spe-
len. Natuurlijk niet in Rijssen, maar op ons 
eigen sportpark. De wedstrijd is op zaterdag 
21 september 1985. Voorafgaand spreekt 
de Twentsche Courant met Anton –Bokkie- 
Middelkamp.

Het bewuste artikel begint met een fout 
door mee te delen dat de wedstrijd van 1957 
wordt overgespeeld, maar het is die van 
1947. Het is bijna 40 jaar geleden, maar 
Bokkie zegt zich die beslissende wedstrijd 
goed te herinneren. De spanning vooraf in 
het dorp en langs de lijn.

“Er werd bijna op leven en dood geknokt 
voor de punten, maar het bleef sportief. 
Langs de lijn ging het er fanatiek aan toe.” 
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Bokkie vertelt over de problemen die De 
Zweef heeft die zaterdag in mei. “Ik ben 
ervan overtuigd dat we gewonnen zouden 
hebben als onze trainer langs de lijn had 
gestaan,“ vertelt hij in 1985.

“In die tijd trainde mijn oom, Dieks Mid-
delkamp, de selectie. Hij was weken voor 
de wedstrijd zwaar ziek geweest. Had al 
die tijd in bed gelegen en mocht –bij hoge 
uitzondering- van de dokter naar de wed-
strijd op voorwaarde dat hij op de tribune 
zou zitten. Dat heeft hij gedaan. Op die ma-
nier kon hij ons niet waarschuwen, geen 
aanwijzingen geven, zoals Nijverdal die 
wel kreeg.” 

Hij herinnert zich dat Willem Beldman in 
blessuretijd de gelijkmaker scoort, terwijl 
het publiek al op weg is naar de uitgang. 
“De keeper zag die bal niet eens. Vreselijk. 
Er was geen water in de buurt, maar an-
ders was ik er in gesprongen.” Nu komt er 
een verlenging in het halve duister, waarbij 
opnieuw Beldman toeslaat.

“Moet je je voorstellen: 2-1 voor en 3-2 ver-
liezen. Het was vreselijk. We kwamen met 
de bus terug in Nijverdal waar SV Nijver-
dal werd ingehaald door al die wachtende 
mensen. Wij moesten daar dwars door 
heen, foei, foei, foei. Weet je, ik lust graag 
een biertje, maar die avond kon ik het niet 
eens zien….”

Opvallend dit seizoen de wedstrijd eind ok-
tober tegen Ommen. Deze ploeg verschijnt, 
zonder dat te hebben gemeld, in andere 
tenue dan het seizoen ervoor. Op zich niks 
mis mee, maar het is wel blauw met wit. 
22 dezelfde spelers op het veld is een pro-
bleem. De scheids roept beide aanvoerders 
bij zich en vraagt hoe zij het probleem den-
ken op te lossen. 

Een zak reserve-shirts is in die tijd niet 
voorhanden. Het zijn uiteindelijk de vrou-
welijks Zweefsupporters die uitkomst 
bieden. Wie die aanhebben, trekken hun 
slipover uit en zo ontstaat een Zweefteam in 
verschillende kleuren, maar geen wit, dus 
kan er gespeeld worden. De Zweef wint met 
4-2.

Voor De Zweef 3 eindigt het seizoen prima. 
De ploeg moet een beslissingswedstrijd 
spelen om een plek in de derde klasse TVB. 
Tegenstander is Markelo 2. Die biedt weinig 
tegenstand en bij rust staan de Nijverdal-
lers met 4-0 voor. Eindstand 6-1.

Seizoen 1948-1949
Over dit seizoen is weinig teruggevonden 
in oude kranten. Wel kunnen we putten uit 
een dagboek dat is bijgehouden door tim-
merman/aannemer Anton Geurtse. Af en 
toe duikt De Zweef op in zijn geschriften. 
Zoals op woensdag 5 mei 1948, de derde 
herdenking van de bevrijding: “Om half 
zeven voetbalwedstrijd Nijverdalse elftal 
tegen Borne. Nijverdal won de wedstrijd 
verdiend met vier tegen nul. Hier zaten 
in vier spelers van DES, drie spelers van 
Nijverdal, één speler van SVVN en drie 
spelers van De Zweef. Borne is een tweede 
klas club, terwijl het gros van Nijverdal uit 
vierde klassers bestaat.”

De zaterdag daarop (8 mei 1948) bezoekt 
Anton “om half zeven de wedstrijd om de 
Zilveren Bal tussen DES en De Zweef, wel-
ke door DES met 3-1 werd gewonnen en 
verdiend. Het was geen hoogstaand spel; 
het rammelde soms aan weerskanten. Na-
dien thuis gebleven en om half twaalf naar 
bed gegaan.”

Het idee van de jubileumcommissie om de 
wedstrijd in 1985 nog eens over te doen, 
vindt weerklank. Behalve Bokkie is ook 
zijn neef Toone Middelkamp onmiddellijk 
enthousiast. Om alles in goede banen te 
leiden, past men de spelregels een beetje 
aan, zoals doorwisselen van vermoeide 
spelers. Het is een mooi gezicht al die 
mannen van toen aan het werk te zien. 
Voor de statistiek: opnieuw verliest De 
Zweef.

Seizoen 1947-1948
Het seizoen 1947 – 1948 lijkt aanvankelijk 
voor De Zweef opnieuw het kampioenschap 
te gaan brengen, maar niets is minder waar. 
De eerste competitiehelft loopt zeer voor-
spoedig, maar in de tweede helft leidt de 
ploeg teveel puntverlies. Dat geldt ook voor 
het tweede dat met RKSV uit Rijssen de 
slag om het kampioenschap verliest. 

In ditzelfde seizoen had De Zweef met vier 
elftallen in de competitie willen spelen, on-
danks het feit dat er niet genoeg spelers wa-
ren. Vier bestuursleden (Hennie Kok, Henk 
Poppe, Bernard Alferink en Gerrit Otte) 
willen een eventueel tekort wel aanvullen. 
Uiteindelijk gaat het niet door. 

Twee weken later is er opnieuw een belang-
rijke wedstrijd: “Gauw gegeten en klaar 
gemaakt om de voetbalwed-
strijd Nijverdal – De Zweef, 
welke om half zeven begon. 
Was echter een half uur te 
laat en toen stond De Zweef 
achter met 2-1. Met de afloop 
was de stand 3-2 voor De 
Zweef. Gelijk spel was beter 
de verhouding geweest.” 

De Zweef tegen Ommen op 3 oktober 1948 
is een leuke pot. Tenminste: “Het was 
eerst wel mooi tot de stand 3-0 was, want 
nadien was er niet veel meer aan. Niette-
min was de 5-1 volkomen verdiend.” Niet 
alleen wedstrijden van De Zweef of andere 
Nijverdalse clubs krijgen bezoek van Anton 
Geurtse. Op 10 oktober reist hij “met Jopie 
van Johan naar de wedstrijd Wijhe tegen 
Olst: 5-1. De Zweef verloor van Zwolle met 
3-1.”

De week erna is er weer voetbal. “Om half 
negen naar de kerk geweest. ’s Middags 
naar Olst geweest waar De Zweef moest 
voetballen en ze kregen een verdiende 4-1 
nederlaag. Tegen half zes weer thuis, mooi 
nat, want het had reuze geregend.”

De voetbalcompetitie is in 1948-1949 vroeg 
beslist. Op 9 januari al. Dat ziet ook Anton 
Geurtse. Hij meldt in zijn dagboek: “Voor 
het eten met Bernardje naar Opa en opoe 
Alferink geweest. ‘s Middags voetbalwed-

1947 De Zweef 1 bij PH.
Staand vlnr: Anton 
Haas, Johan Galgenbeld, 
Marinus Poppe, Marinus 
Brinker, Herman Koe-
dijk, Gerrit Gescher.
Onder vlnr: Wout Wij-
nen, Bats Engbers, Frans 
Poppe, Bertus Mulder, 
Jaap Poppe.
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strijd De Zweef – Olst. 1-4 en Olst kam-
pioen. Flinke hagelbui gehad.” Thuis dus 
eenzelfde verlies als uit tegen Olst.

Seizoen 1949-1950
In het seizoen 1949-1950 doet De Zweef in 
de competitie wel weer mee met een vierde 
elftal. Door gebrek aan spelers wordt dat 
echter lopende de competitie terug getrok-
ken. 

Het eerste elftal presteert in dit seizoen 
wisselvallig, maar maakt er voor het pu-
bliek wel wat moois van. Zo verplettert 
het team Raalte met maar liefst 10-1 in de 
eerste competitiewedstrijd. Doelpuntenrijk 
is ook de pot tegen Wijhe. Vergezeld van 
heel veel supporters gaat het richting IJssel. 
Daar ontwikkelt zich een spannende strijd 
waarbij De Zweef telkens een of twee goals 
achter komt te staan, maar terugvecht. Het 
wordt uiteindelijk 5-5 met Zweef-goals van 
Galgenbeld (2x), Middelkamp, Brinker en 
Van de Berg.

Herinnering van Willem Poorterman
Willem Poorterman is behalve journalist 
en schrijver ook voetballer van DES. In 
een van zijn bijdragen aan de rubriek 
“Klein Journaal” in de Twentsche Cou-
rant beschrijft hij zijn herinnering uit de 
tijd dat hij nog speelt in het eerste van 
DES.

In 1940 verschijnt er een jaarverslag over 
1938, 1939 en 1940. Reden voor de bunde-
ling van de verslagen is dat er weinig ver-

gaderingen 
zijn geweest 
en voorzitter 
Jans Woert-
man voor 
een groot 
deel onder 
de wapenen 
is. Hij wordt 
in 1939 ge-
mobiliseerd 
en vecht op 
10 mei 1940 

als militair op de Grebbeberg. Duitsland 
neemt na de capitulatie geen militairen 
krijgsgevangen. De jongens die de eerste 
meidagen hebben overleefd, kunnen naar 
huis. Jans Woertman gaat lopend terug 
naar Nijverdal waar hij na een paar dagen 
veilig aankomt. De rest van de oorlog drijft 
hij zo goed en zo kwaad als het gaat zijn 
groentehandel. Raakt daardoor in de ille-
galiteit, want hij reist ’s nachts naar Wijhe 
en Olst om “illegaal” aardappels en groen-
ten te kopen. 

Als belangrijkste nieuws noemt secretaris 
Willems in het verslag de samenvoeging 
van drie confessionele voetbalbonden met 
de landelijke “openbare” Nederlandse Voet-
balbond (de NVB, later KNVB) op 1 augus-
tus 1940. De Zweef is niet erg gelukkig met 
deze fusie. Men is bang dat het katholieke 
karakter van de club verloren gaat. In het 
jaarverslag roept men de leden op de katho-
lieke principes te behouden.

Het verslag constateert dat de situatie na 
de werkloosheid in de jaren dertig er niet 
beter op is geworden: ”Thans is het de in 
Mei 1940 uitgebroken oorlog die aan het 
vereenigingsleven groote zorgen brengt…. 
Toch moeten wij nog dankbaar zijn dat na 
een jaar van oorlog voeren de vereeniging 
nog maar in geringe mate is achteruit ge-
gaan.”

Hij gaat terug tot de tijd van de Tweede 
Wereldoorlog (1940-1945). “Wanneer was 
het ook alweer? In de zomer van 1940? Of 
van 1941? We voetbalden al een paar jaar 
in het eerste team van DES. Er werden in 
die tijd door de vier Nijverdalse verenigin-
gen onderlinge zomeravondwedstrijden 
gehouden.

Nijverdal speelde in de Nederlandse Voet-
bal Bond, De Zweef in de Rooms Katho-
lieke Voetbalbond en SVVN en DES in de 
Christelijke Nederlandse Voetbal Bond. In 
de loop van de oorlog zijn die bonden bij-
een geharkt tot wat het nu is. Al mocht dat 
woord “Koninklijke” niet van de bezetter.

We speelden dus ook tegen De Zweef op 
het terrein boven op de berg. Ongeveer op 
de plaats waar nu de Recreatieweg naar 
Holten goed en wel begint. De Zweef had 
een heuse tribune. Die avond moesten we 
ons omkleden in Kroon Hein. Zo werd het 
huidige Dalzicht destijds genoemd.

Waarom we de “autoweg” moeten over-
steken en niet ergens onder de tribune 
terecht konden, we weten het niet meer. 
Iets is ervan blijven hangen. Dat we met 
een klein verschil wonnen bijvoorbeeld. En 
mijn directe tegenstander heette Herman 
Verschoor; klein maar dapper en iedereen 
te snel af.”

Blijdschap is er over het feit dat “niemand 
onzer leden in de korte maar felle oorlog-
voering in den strijd zijn gebleven. Acht 
onzer leden hebben het Vaderland gediend 
in den strijd’. Blijdschap is er ook omdat 
na jaren van bezuinigen de financiën van 
de vereniging weer een beetje op orde zijn. 
Teleurstelling over het feit dat er maar 12 
mensen op de ledenvergadering in 1940 
komen opdagen. Zij horen dat er een batig 
saldo is van f 50,- tegen een tekort in 1937 
van bijna f 300,-. Erg positief over die 50 
gulden is de penningmeester niet, omdat 
wordt voorzien dat door de toenemende 
werkloosheid (vooral onder de jeugd) en de 
heersende oorlog het ledental zal afnemen.

Het bestuur is uitgebreid met twee leden 
en dat geldt ook voor de elftalcommissie, 
waartoe Bats Engbers en Jo Brinker toetre-
den. Zij krijgen een compliment omdat ze 
zo goed werken, “Jammer is het dat dit van 
de gebroeders (Anton en Johan) Middel-
kamp niet gezegd kan worden.” 

In het jaarverslag houdt secretaris Willems 
een lange tirade over mislukte jongelui: 
“In deze tijd met zooveel slappelingen, met 
zooveel halfbakken jonge kerels die hun 
mooien tijd vergooien en verslonzen met 
allerlei flauwigheden en onbenulligheden, 
van die “hangers” tegen een muur op een 
hoek van de straat of tegen een etalageruit.
Het is goed je mooie roeping levendig voor 
den geest te houden; dat je leden moet 

1948 C-jeugd De Zweef.
Boven vlnr: Pietje Wes-
terik, T, Jannink, Rini 
Siero, B. Lucasse, 
A. Haas, Gezinus van 
Rhee, P. Wennemers, 
Poppe.
Midden vlnr: Joop 
Woertman, Theo Woest-
huis, Theo Wieggerink, 
H. Verschoor, J. Evers
Onder vlnr. A. Wijnen, 
Vagevuur, J. Engbers.

Wat gebeurt er verder bij De Zweef



202 203

worden waar pit in zit. Waar levenslust en 
levensblijheid en kracht in huizen. Als stoe-
re Nederlandse jongens en meisjes hebben 
wij onze vaderlandse plichten als een fier 
Nederlander die waarachtig niet voor een 
stootje bang is.” 

Zo gaat het nog even door. Je moet hard 
zijn voor jezelf. Hard zijn als voetballer. 
Altijd je plicht doen. Niet toegeven aan 
“een keer geen zin”. Toon naastenliefde. 
Kom op voor je medespelers. Wees hard 
voor jezelf en wordt een prachtlid. “Actie en 
propaganda moeten wij voeren, zoonodig 
lezingen geven en huisbezoeken afleggen. 
Individueel en gezamenlijk propaganda 
maken tot uitbreiding van het ledental der 
vereeniging.” 

De bestuursvergadering van 18 februari 
1941 begint Willems met de mededeling dat 
vanwege de doorgevoerde koffiedistributie 
het niet meer mogelijk is koffie te schen-
ken. Jans Woertman is (nog) voorzitter van 
het algemeen bestuur, dat besluit tijdens 
de eerstkomende ledenvergadering voor 
te stellen een wandelsportvereniging op 
te richten. Dat het een andere tijd is blijkt 
uit de opmerking van de voorzitter dat niet 
vergeten moet worden aan B en W toestem-
ming te vragen voor het houden van die 
vergadering. Dat is nieuw en door de Duit-
sers verplicht gesteld.

Het bestuur van De Zweef bestaat begin 
1941 uit Jans Woertman, Jan Nijenhuis, 
Henk Hobert, Willem Hegeman, Harm 
Verschoor, Wim Claassen, Gerard Willems, 
Gerrit Otte (net nieuw benoemd) en na-
mens de Gymvereniging de dames Anna 
Jannink, Grada Pfeiffer en Dinie Geurtse. 
En de geestelijk adviseur uiteraard. In 1941 
telt De Zweef 169 leden (incl. 126 dona-
teurs). 

Wie het Zweefveld gebruikt, moet 
voortaan betalen
Diverse clubs maken gebruik van het 
sportveld op de berg, zoals OKK, Katholie-
ke Jeugd Vereniging en de Jonge Wacht. 
Het bestuur besluit dat deze clubs huur 

verlaten en daarmee een einde komt aan 
de vergadering”, schrijft Gerard Willems in 
het verslag. 
De vergadering erna (juli 1941) blijkt dat 
Nijenhuis toch het voorzitterschap neer-
legt. Omdat men denkt niemand te kunnen 
vinden (het heeft al heel veel inspanningen 
gekost om hem bereid te vinden), kijkt men 
elkaar aan in het bestuur. 
“Secretaris Willems stelt daarom voor om 
uit de bestuursleden zelf een voorzitter 
te benoemen. En zou alszoodanig willen 
voorstellen het nieuw benoemde bestuurs-
lid G. Otte, als deze daartoe tenminste 
genegen is deze functie te vervullen. Otte 
verklaart hiertoe wel bereid te zijn. Mits hij 
de steun krijgt van het hele bestuur.” Die 
steun krijgt hij.

Woertman Erevoorzitter
Men besluit tegelijkertijd ex-voorzitter 
Woertman “te zijner tijd” op de hoogte 
te stellen van de  benoeming van Otte. 
“Hierbij wordt naar voren gebracht hem 
als Erevoorzitter te benoemen.” Daar is 
iedereen het mee eens. De vergadering erna 
deelt de secretaris mee dat er nog geen ge-
schikte gelegenheid is geweest Woertman te 
spreken over  diens benoeming tot erevoor-
zitter.

In oktober 1941 is dat nog steeds zo, ter-
wijl al wel besloten is dat de huldiging van 
Woertman als erevoorzitter plaatsvindt tij-
dens de jaarlijkse “propaganda-avond” van 
De Zweef op zondag 9 november. Het blijft 
onduidelijk hoe een en ander is afgelopen. 
Er is wel een verslagje van deze propagan-
da-avond, maar daarin wordt met geen 
woord melding gemaakt van Jans Woert-
man. 

In de eerstkomende vergadering nadien 
(januari 1942) maken Hobert en Willems 
opmerkingen over het verslag van de ok-
tobervergadering 1941 “aangaande het 
eerevoorzitterschap en aanbieding van 
een cadeau hetwelk gewijzigd wordt dat 
Woertman het reeds in zijn bezit zijnde 
schrijfbureau als eigendom kan beschou-
wen voor het vele wat hij voor de vereeni-

moeten gaan betalen. Niet iedereen be-
taalt hetzelfde. OKK bijvoorbeeld moet f 
10,- betalen voor gebruik van het terrein 
als korfbalveld. Sommige clubs betalen f 
5,- terwijl anderen een vrijwillige bijdrage 
mogen geven. 

In april 1941 is er een uitvoering van de 
gym. I. Verschoor zet zijn handen verkeerd 
op het paard en raakt geblesseerd. Hij kan 
een week niet werken. Als lid van de voetbal 
denkt hij in aanmerking te komen voor een 
tegemoetkoming. Het bestuur vergadert 
lang. “Val je als gymmer ook onder de 
verzekering van de voetbal?“ is de vraag. 
Voorzitter Nijenhuis en bestuurslid Ver-
schoor vinden van wel en winnen de discus-
sie.

Het bestuur schrijft een ledenvergadering 
uit voor 24 mei. Men bepaalt dat Johan 
“Broer” en Anton Middelkamp zich niet 
herkiesbaar mogen stellen, omdat ze onvol-
doende voor de vereniging hebben gepres-
teerd.

Jans Woertman geen voorzitter 
meer; na Nijenhuis komt Otte
In de periode tussen februari 1941 en april 
1941 verdwijnt voorzitter Woertman van 
het toneel. Tenminste, zo lijkt het, want hij 
staat als voorzitter en bestuurslid niet meer 
genoemd in de verslagen; ook niet bij de 
opsomming van de aanwezigen. Er wordt 
zelfs niet vermeld dat hij vertrokken is. 

De reden is onduidelijk; misschien de druk-
te om zijn zaak draaiende te houden en de 
“illegaliteit” waarin hij terecht komt. In 
april 1941 is Jan Nijenhuis de voorzitter. 
Echter niet voor lang.

Aan het einde van de vergadering op 15 mei 
1941 deelt hij namelijk mee dat hij voor 
voetbal niet meer hetzelfde voelt als vroe-
ger. Hij wil stoppen. De rest van het bestuur 
vindt zijn reden ongeldig. Zij vinden dat 
Nijenhuis aan moet blijven. De uitslag van 
de discussie staat niet in het verslag. “Het is 
inmiddels zoo laat geworden dat verschil-
lende bestuursleden de vergadering gaan 

ging heeft gedaan.” Daarna komt Jans 
Woertman in de verslagen niet meer voor.

Pastoor wil verplichte samenwerking 
van katholieke verenigingen
De Duitse bezetter bepaalt dat jeugdvereni-
gingen als Jonge Werkman en Jonge Wacht 
moeten worden opgeheven. Binnen katho-
liek Nijverdal bepaalt de pastoor dat er één 
nieuwe jeugdvereniging (inclusief ook de 
jeugd van De Zweef)  moet komen voor alle 
jongeren. Het Zweefbestuur heeft het moei-
lijk met de mening van de geestelijk advi-
seur dat alle verenigingen waar jeugd bij 
betrokken is, moeten samenwerken in één 
jeugdvereniging. Men ziet daar helemaal 
niets in, want zo blijft er van De Zweef niets 
meer over. Samenwerken met een jeugd-
vereniging is prima, maar De Zweef moet 
als zodanig blijven bestaan. Er ontstaat een 
discussie met de pastoor, die vindt dat het 
geestelijk heil op de eerste plaats moet ko-
men en dan pas sport. Als De Zweef dus de 
dupe zal worden van zijn beleid, is dat een 
gegeven.

In augustus 1941 is er een vergadering van 
De Zweef met de bestuursleden van de twee 

De secretaris heeft nog 
geen tijd gehad Woert-
man te bezoeken.

“De jeugdvereniging op 
de eerste plaats en de 
sport is bijzaak.”
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opgeheven jeugdorganisaties. Doel is te 
bepalen of deze jongelui lid kunnen worden 
van De Zweef. De bespreking levert niet 
het gewenste resultaat. Men is bang dat de 
groep zo groot wordt, dat men niet in staat 
is al de jeugd bezig te houden. 

Belangrijk is ook de contributie. De Zweef 
vindt dat deze jongelui hetzelfde moeten 
gaan betalen als men bij De Zweef betaalt. 
De heer Albers van de Jonge Werkman zegt 
dat hun contributie net verlaagd is tot vijf 
cent per week en hij dat graag zo wil hou-
den. Men spreekt af dat de leiding van de 
Jonge Werkman aan de leden gaat vragen 
wat die vinden. De uitslag is niet terug te 
vinden, maar van een samenwerking zoals 
bedacht, is geen sprake.

Veldonderhoud en contributie-inning 
gaan niet voor niets
Bij De Zweef gaat vroeger niet alles voor 
niets. Er zijn betaalde functies, zoals die 
van terreinverzorger. Als in 1941 een nieu-
we verzorger nodig is, wordt duidelijk hoe 
dat werkt. Het bestuur besluit in juli 1941 
de werkzaamheden die nodig zijn om het 
veld geschikt te maken om te bespelen,  aan 
te besteden. 

Van de mogelijkheid om in te schrijven ma-
ken vier gegadigden gebruik. Daaronder het 
duo Otten/Willems. Jawel, voorzitter en se-
cretaris van De Zweef. Twee anderen schrij-
ven hoger in, maar krijgen van het bestuur 
de gelegenheid lager in te schrijven dan de 
twee bestuursleden. Doen ze dat, dan mo-
gen ze het werk doen. Hoe het afloopt staat 
niet in de verslagen.
   
In 1945 is overigens een nieuwe aanbeste-
ding van het onderhoud. De Zweef zoekt 
opnieuw een terreinknecht. Daarvoor 
hebben de heer Dirk Alferink en de heer 
Schotman belangstelling. Na ampel beraad 
besluit het bestuur het werk te gunnen aan 
Alferink, met de mededeling “dat de te ge-
bruiken kalk door den terreinknecht zelf 
betaald moet worden”. 
De Zweef betaalt ook aan degenen die de 
contributies innen en donateurskaarten 

afleveren. In 1941 doet Herman Verschoor 
jr. de donateurs. Zijn inkomsten zijn 5% 
van de bestaande en 10% van de nieuwe 
donateurs. Contributie-inner is Bernard 
Alferink. Hij vraagt in 1942 om een loons-
verhoging. Het bestuur besluit hem tijdelijk 
f 1,65 per week te geven. De vereniging be-
taalt ook voor de thee in de rust. Rekenin-
gen komen binnen van mejuffrouw Kobus 
(van Dalzicht).

Hulp
In 1941 besluit het bestuur leden te helpen 
die door de tijdsomstandigheden in de 
problemen zijn gekomen. Het gaat om de 
aanschaf van “sportbehoefte”, die eigendom 
blijven van de vereniging.

Huwelijk
Er is een uitnodiging binnengekomen van 
voorzitter Otte waarin hij het bestuur uitno-
digt aanwezig te zijn bij zijn huwelijk op 5 
februari 1942. Natuurlijk gaan de bestuurs-
leden er naar toe en ze besluiten in afwij-
king van de regels een cadeau van 
f 10,- mee te nemen. 

Geen boete voor wegblijvende 
gymdames
Steeds meer dames blijven weg bij de oe-
feningen van de gymafdeling. Het is zo 
erg dat secretaris Willems in februari 1941 
voorstelt een boetesysteem in te voeren. De 
meerderheid van het bestuur is het niet met 
het voorstel eens: “Het zal de vereniging 

Wie is Jans Woertman (1904-1966)
Jans Woertman zit vanaf ongeveer 1923 in het bestuur, hoewel hij ook wordt genoemd 
als lid van het allereerste bestuur. Eerst is hij penningmeester, later secretaris. In 1935 
wordt hij voorzitter en stopt met dat werk in het vroege voorjaar van 1941. Om te ach-
terhalen hoe het zit met het erevoorzitterschap gaan we (in 2012) praten met Gerhard 
Woertman (“klein baaltje”); in de gloriejaren van de hoofdklasse reserve-keeper van het 
eerste. Hij weet niets van een erevoorzitterschap. Zijn vader heeft het bijna nooit over 
zijn periode als Zweefbestuurder gehad. “Dat van dat bureau heb ik nooit geweten; mis-
schien mijn oudste broer Joop, maar ja, die is er ook niet meer.” 

Gerhard karakteriseert zijn vader: “Hij was heel groot: van lengte en als mens. Hij was 
goed; echt heel sociaal. Hij gaf alles weg; ook al had hij zelf niets meer. Als hij wist dat 
je met kerstmis niks te eten had, regelde hij dat er wat op tafel kwam.” Volgens Gerhard 
is Jans Woertman een van de oprichters van De Zweef. “Samen met Dieks Scholten; dat 
was een oom van mij, getrouwd met een van Lucassen.” De geschiedenis leert echter dat 
Jans eerst speelt bij de “Papclub” (later SVVN) en samen met Dieks Scholten naar De 
Zweef komt als die club in een echte competitie gaat spelen. Maar ook dat staat weer ter 
discussie omdat Dieks Scholten van Nijverdal zou komen. 

Jans Woertman timmert flink aan de weg, Niet alleen is hij voorzitter van De Zweef. 
Ook is hij voor de Katholieke Volkspartij (KVP) jarenlang een gewaardeerd lid van  de 
gemeenteraad en is hij voorzitter van de katholieke middenstandsvereniging. “Mijn va-
der was een gezien man. Binnen De Zweef, maar ook daarbuiten. Hij zat in de gemeen-
teraad en veel mensen kwamen bij hem voor hulp. Hij heeft ze nooit laten zitten.

Ik was erg gek met mijn vader; heb ook zijn groentezaak overgenomen. Hij werkte eerst 
bij de fabriek, maar werd in de crisisjaren ontslagen. Ging niet bij de pakken neerzitten 
en begon een groentehandel. Ging met de bakfiets langs de huizen.” Een bijzondere 
prestatie: zonder kennis of geld een zaak beginnen. Maar ja, wat moet je als je een groot 
gezin (uiteindelijk 13 kinderen) in de benen moet houden. 

Gerhard spreekt met zichtbare waardering over zijn vader. Ook als kind 
voelt hij dat al. “Als ik uit school kwam, begon ik met groenten snijden: 
alle wortels, uien enz. Kwam mijn vader thuis en lag alles klaar. Dan 
was hij zo blij. Later toen ik geld verdiende, reed ik wel eens naar de si-
garenzaak van Dieks Krukkert op de markt en kocht voor hem een doos 
sigaren. Hij rookte Karel 1. Een doos kostte f 2,20. Mijn moeder vond 
dat niet goed, want die vond dat hij teveel rookte.” 

Jans Woertman overlijdt jong; op 62-jarige leeftijd. Maagkanker is de 
oorzaak. Als jonge vent (19 jaar) neemt Gerhard de zaak over; samen 
met zijn broer Joop. De mannen gaan de huizen langs en Gerhards 
vrouw Tonnie doet de winkel aan de De Joncheerelaan. In 2011 stoppen 
ze ermee en komt een einde aan groentehandel Woertman. 

Broer Petro Woertman bevestigt het verhaal over z’n vader: “Mijn vader 
is jong gestorven. Heeft altijd heel veel voor De Zweef gedaan. Ook was 
hij heel lang raadslid en later regelde hij namens de K.A.B. (Katholieke 
Arbeiders Bond) kinderfeesten in het Parochiehuis. Ik weet nog dat als 
hij raadsvergadering had, wij de groenten moesten venten. Dat ging met 
paard en wagen.”

Gerhard Woertman.

Vier inschrijvingen voor 
veldonderhoud.

De Zweef helpt leden in 
de problemen.
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niet ten goede komen als we mensen gaan 
dwingen.” 

Geestelijk adviseur vindt sport niet zo 
belangrijk
In de bestuursvergadering van juli 1941 
begint de geestelijk adviseur opnieuw over 
de verhouding tussen De Zweef en de ka-
tholiek jeugdverenigingen. Hij vindt dat 
de voetbal niet moet trainen als er bijeen-
komsten zijn van die andere clubs. In de 
bestuursvergadering zegt hij nogmaals dat 
voetbal op de tweede plaats moet komen en 
de katholieke clubs op de eerste. 

En wat in zijn ogen nog veel erger is, is dat 
sommige jongelui wel lid zijn van De Zweef 
en niet van de andere verenigingen. De 
meerderheid van het bestuur is het hele-
maal niet eens met de adviseur. Als het zo 
moet, dan is er geen avond meer over voor 
een training. Men komt er niet uit met el-
kaar. 

Leden blijven weg bij training voetbal 
en oefening gym
Door allerlei oorzaken is de opkomst bij 
gym en voetbal een probleem. Mensen blij-
ven weg zonder opgaaf van redenen. Invoe-
ring van een boetesysteem is alles wat over-
blijft, meent het bestuur. Voor voetballers 
bestaat dat al: zo krijgen de spelers Herman 
Koedijk en Henk Poppe een boete van vijf-
tig cent en schorsing van twee wedstrijden. 

Niet alleen de voetbal heeft dus te maken 
met het niet-opkomen van leden bij trai-
ning en wedstrijden. Het bestuur besluit in 
tegenstelling tot het besluit een jaar daar-
voor, toch ook voor de leden van de gym 
een boetesysteem in te voeren. Wie niet 
komt oefenen, betaalt f 0,10. 

Niet iedereen in het bestuur is het ermee 
eens. De nieuwe geestelijk adviseur kape-
laan P. Waterschoot vraagt zich af of er 
voor bestuursvergaderingen ook niet zo’n 
systeem zou moeten komen. Daar is men 
het helemaal mee eens. Het punt zal op de 
agenda komen voor de volgende vergade-
ring.

lijkt de katholieke bond onmiddellijk te zijn 
toegetreden tot de NVB. De Zweef besluit 
de voetbalafdeling voorlopig in tact te laten 
en de gymafdeling op te heffen.

“De afdeeling gymnastiek die ook de naam 
De Zweef voert, zal aan het ontbindings-
schrijven moeten voldoen. Het eens zoo 
moeilijk begonnen werk moet thans na een 
13-jarig bestaansrecht worden prijsgege-
ven.” Het bestuur wil de zaak echter niet zo 
maar opgeven. 
Er komt een commissie die zal kijken wat 
haalbaar is. Directeur Broekhuis zegt pri-
vé-lessen te willen blijven geven voor wie 
dat wil. De gymnastiekafdeling zou ook aan 
kunnen sluiten bij de landelijke neutrale 
gymnastiek, maar kiest ervoor het predicaat 
r.-k. hoog te houden en de afdeling te ont-
binden.

In oktober 1942 vergadert het bestuur 
over de situatie met de voetbal. Katholiek 
voetbal mag niet meer, maar de kerk heeft 
moeite met het voetballen onder de neutra-
le bond. De Zweef lijkt de dupe te worden, 
namelijk door “onvoldoende medewerking 
van Katholiek Nijverdal alsmede onvol-
doende steun van de zijde van de geeste-
lijkheid, vooral van de pastoor”. 

Daar komt nog bij dat spelers die willen 
blijven voetballen de neiging hebben zich 
te laten overschrijven. Zo willen Jan Broeks 
en Theo ter Hedde naar de VV Nijverdal. 
Het bestuur weigert de overschrijving. Ook 
de tewerkstelling in Duitsland leidt tot op-
zegging van lidmaatschap. 

Nog maar spelers voor één team, een 
goede bal ontbreekt en nederlaag 
volgt op nederlaag
Er zijn nog maar spelers voor één team. Dat 
heeft echter nauwelijks nog een fatsoen-
lijke bal om mee te spelen. Schaarste is de 
oorzaak. Iedereen, 
inclusief de kape-
laan, zal proberen 
nog ergens een bal 
te bemachtigen. 
Door het vertrek 

Gymleider Broekhuis constateert dat veel 
leden zijn weggelopen en wijt dat aan het 
gebrek aan activiteiten die worden georga-
niseerd. Hij wijst erop dat de leden amper 
weten wie er in het bestuur van de gymaf-
deling zitten. Zijn idee is met de leden om 
de tafel te gaan om te bekijken of er soms 
een ander bestuur moet komen.

Gerard Willems te werk gesteld 
In juli 1942 is er een extra bestuursverga-
dering, omdat secretaris Gerard Willems te 
werk wordt gesteld en men op zoek moet 
naar een vervanger. Zijn dochter Leidy: 
“Mijn vader moest voor de Duitsers hier in 
de buurt (Haarle en omstreken) de boeren 
controleren. Kijken of ze voldoende afdroe-
gen aan de bezetters.” Het bestuur probeert 
zijn taken opnieuw te verdelen. Dat lukt 
niet, omdat de overige bestuursleden zich 

niet geschikt achten of geen tijd hebben. 
Willems zegt toe zijn werk zoveel mogelijk 
te willen voortzetten als er een tweede se-
cretaris komt. Die gaat men zoeken.

Ontbinding van de vereniging? Ka-
tholieken “verhuizen” naar nieuwe, 
neutrale, bond
Er komt een schrijven binnen dat met in-
gang van 13 augustus 1942 alle katholieke 
verenigingen zijn opgeheven. Op 3 septem-
ber is er een extra bestuursvergadering. 
Er is verwarring: het bestuur denkt dat de 
opheffing alleen over de gymafdeling gaat. 
Als de kapelaan later de Duitse tekst voor-
leest en vertaalt, blijkt dat het ook om r.-k. 
voetbal gaat.

De verwarring is veroorzaakt door het feit 
dat er in augustus ook een vergadering is 
geweest van de confessionele bonden met 
de Nederlandse Voetbalbond. In dat overleg 

van spelers daalt het spelpeil en leidt de 
club nederlaag op nederlaag. 

Dat leidt er ook weer toe dat de publieke 
belangstelling daalt en daalt. En dan speelt 
de club ook nog eens in de neutrale compe-
titie. “Ook het Katholieke publiek blijft weg. 
Er wordt gespeeld met een zoo geringe pu-
blieke belangstelling als nog nimmer tevo-
ren. Het is dit seizoen al voorgekomen dat 
het neutrale publiek het katholieke publiek 
overtrof.” 

Het bestuur is ervan overtuigd dat een 
krachtdadig optreden nodig is “om alge-
heele ondergang te voorkomen.” Heel 
voorzichtig komt een fusie met Nijverdal 
in beeld. Bestuurslid Kooijman zegt dat als 
dat gebeurt, hij onmiddellijk stopt. Liever 
ontbinding van De Zweef dan samen met 
Nijverdal. Een vergadering later is hij er 
niet meer bij, waarbij onduidelijk is wat de 
reden is.

Het bestuur vraagt om een beetje propa-
ganda vanaf de preekstoel. Men vindt dat 
meneer pastoor het belang van De Zweef 
beter moet behartigen. “Eén woord van 
hem is meer dan tien van het hele bestuur.” 
De geestelijk adviseur (de kapelaan) ziet het 
wel zitten, maar verwacht dat de pastoor 
niet wil. Hij zal het vragen. Tegelijk stelt hij 
voor een propaganda-avond te houden en 
daarvoor Nut en Genoegen uit te nodigen, 
die bezig is het stuk Gouden Haantje in te 
studeren. De geschiedschrijving leert dat 
het stuk wel wordt opgevoerd, maar niet tij-
dens een propaganda-avond van De Zweef. 
En een woord vanaf de preekstoel komt er 
ook niet.

Tijdens deze bestuursvergadering moet 
ook een nieuwe contributie-bode benoemd 
worden. Bernard Alferink is daarmee ge-
stopt. Na lang aandringen verklaart Gerrit 

Lenen van een bal bij de 
buren.



208 209

Otte zich bereid, maar dan stopt hij wel als 
jeugdleider. Hem wacht een zware taak, 
omdat Alferink niet altijd het juiste bedrag 
heeft geïncasseerd (waarschijnlijk door zijn 
sociale hart). Otte krijgt een vergoeding van 
f 1,- per week voor het innen van de contri-
butie. 

Schutting langs het veld wordt ver-
kocht
De schutting langs het veld op de berg is 
onderwerp van vernieling en is ook toe 
aan groot onderhoud. Daarvoor is geen 
geld. Het bestuur besluit de schutting af 
te breken en de nog bruikbare onderdelen 
te verkopen. In plaats van de schutting zal 
snel groeiende beplanting worden gepoot. 
Zijdelings praat het bestuur ook over een 
ander veld. Gedacht wordt aan het oude 
Nijverdalveld of een veld in de Wilhelmi-
nawijk achter bakker Hekman (waar nu de 
Berkstraat ligt).
In februari 1943 besluit het bestuur de 
aannemers Jannink en Maatkamp, Lucas, 
Geurtse en Nijenhuis in de gelegenheid te 
stellen in te schrijven op de afbraak. 

In maart 1944 komen de inschrijvingen aan 
de orde.
• Anton Geurtse biedt f 370,- voor het 

hout en f 2,90 per stuk voor de ijzeren 
palen.

• Jannink en Maatkamp bieden f 301,- 

regeling. Deze blijft heel lang uit, want in 
mei 1946 blijkt uit vragen van bestuurslid 
Hennie Kok dat men nog niet weet wat en 
hoe dit te gaan doen.

Zuivering
Na de oorlog beginnen “zuiveringen”. Het 
gaat daarbij om mensen die op een of ande-
re manier betrokken (zouden) zijn geweest 
bij de bezetting: collaborateurs (mensen 
die met de Duitsers samenwerken), leden 
van de Nationaal Socialistische Beweging 
(NSB), mensen die in Duitse dienst zijn ge-
treden enz. Het bestuur van De Zweef krijgt 
een brief dat mensen die politiek “fout” 
zijn geweest, uit alle verenigingen geweerd 
moeten worden. “Daar geen der leden zich 
hieraan heeft overgegeven, is zuivering in 
de Zweefgelederen ten dien opzichte niet 
noodig”, meldt het verslag

Vanaf 6 juli 1945 vindt ook een grote geld-
zuivering plaats. Biljetten van 100 gulden 
zijn vanaf dat moment ongeldig. Men moet 
ze inleveren bij de bank waar ze op een 
geblokkeerde rekening komen te staan. De 
bezitter moet eerst aantonen dat het geld 
eerlijk is verdiend. Zo niet volgt bestraffing. 

Alle papiergeld is vanaf 26 september on-
geldig. Het geld moet ook bij de bank wor-
den ingeleverd en ook hier geldt hetzelfde 
als voor de 100 gulden biljetten. 

Alle rekeningen worden geblokkeerd. In 
de week van 26 september tot 2 oktober 
betaalt de baas geen loon. Iedere inwoner 
krijgt 10 gulden voor de eerste betalingen. 
Iedere Nederlander moet een week lang 
zien rond te komen van deze tien gulden. 
Heel even is iedereen even rijk. Door deze 
maatregel krijgt de regering grip op de fi-
nanciële wereld. Het bankbiljet van 10 gul-

voor het hout en f 2,50 per stuk voor de 
palen.

• Henk Lucas biedt f 300,- voor het hout 
en f 5,25 per stuk voor de palen.

• Jan Nijenhuis van de Frederik Hen-
drikstraat biedt f 4,00 per stuk voor de 
palen.

Het bestuur besluit het hout te verkopen 
aan Geurtse en de palen aan Lucas. De pa-
len die men zelf nog nodig denkt te hebben, 
worden achtergehouden.

In de jaren 1943 en 1944 zijn er nog maar 
een paar bestuursvergaderingen. Het ver-
slagenboek springt van het voorjaar 1944 
naar 30 mei 1945. Het R.k. Vereeniginsge-
bouw is door bommen verwoest. 

Vergaderingen in deze tijd houdt men bij 
bestuursleden thuis13, bij Hotel Hofstee 
of in het Zustershuis. Bestuursleden zijn: 
Gerrit Otte, Gerard Willems, A. Kuipers, 
Hennie Kok, Jan Woesthuis, Bernard Alfe-
rink, Henk Poppe, Jans Hegeman14, Wim 
Claassen, Harm Verschoor. En natuurlijk 
de geestelijk adviseur, kapelaan J. Smit.

De eerste vergadering is bij bestuurslid 
Harm Verschoor aan huis. Voorzitter Otte 
opent de vergadering en roept iedereen op 
alles te geven wat kan voor de club, die door 
de oorlog ernstig is gedupeerd. 

Hij memoreert de vier Zwevers die door de 
bombardementen op 22 maart 1945 om het 
leven zijn gekomen. “Wat voor de familie-
leden dagen van diepe rouw heeft gebracht 
en wonden heeft geslagen die langzaam 
helen, doch ook voor onze vereniging is dit 
verlies merkbaar.” Het bestuur besluit voor 
elk lid een mis te laten opdragen15.

Er moeten nieuwe leden komen en men 
moet weer contributie gaan betalen. Het 
bestuur stelt deze voorlopig vast op twintig 
cent per week. Gehuwde, werkende en steu-
nende leden gaan een dubbeltje betalen. 
Dat geldt ook voor de jeugd van 14 tot en 
met 17 jaar. De jongste jeugd betaalt vijf 
cent. Voor grote gezinnen komt een speciale 

den van 7 mei 1945 wordt “Lieftinck-tien-
tje” genoemd naar de toenmalige minister 
van financiën Piet Lieftinck. 

Groot gebrek aan ballen en schoenen
De oorlog is weliswaar afgelopen en Ne-
derland is weer vrij, maar dat betekent 
natuurlijk niet dat alles ineens weer goed 
is. Er is bijna niets te koop. En wat er is, is 
op de bon. Om tot een eerlijke verdeling te 
komen, voert de regering namelijk een bon-
nensysteem in. Ook De Zweef wordt daar-
mee geconfronteerd.

Het allergrootste probleem voor de club 
die weer wil gaan voetballen, is dat er geen 
enkele bal meer is en er ook geen is te krij-
gen. Alle hoop is wat dat betreft gevestigd 
op de Canadezen16. Dit nog even los van het 
speelveld, dat ernstig te lijden heeft gehad. 
Dat kan echter met behulp van de leden 
weer bespeelbaar worden gemaakt.  

“Via het lid Anton Geurtse is een adres be-
kend geworden, welke ons in staat stelt in 
het bezit van een bal te komen”, meldt het 
verslag. Bij Sportmagazijn De Bonte Hond 
in Hoorn zouden ballen te krijgen zijn. Het 
bestuur besluit bij de Nederlandse Voetbal-
bond met spoed een bal aan te vragen. 

De problemen blijven nog lang bestaan. 
Op een gegeven moment krijgt De Zweef 
een brief van de bond over de wedstrijd De 
Zweef 3 – Nijverdal 3 die is gestaakt. Men 
wil de vereniging een boete opleggen. 

De Zweef protesteert, omdat de aanleiding 
van het staken niets te maken heeft met 
wangedrag of wat dan ook. Het gaat na-
melijk simpelweg om het ontbreken van 
een bal, nadat de wedstrijdbal onklaar is 
geraakt.

13  Na de oorlog is de woning 
van Bernard Alferink aan de 
Julianastraat 40 het onder-
komen van het bestuur. Bijna 
alle vergaderingen worden 
bij hem gehouden. In 1947 
besluit het bestuur hem 
daarvoor een vergoeding te 
geven en verzoekt de leden 
van het bestuur van tijd tot 
tijd (als men dat kan missen) 
wat koffie, suiker of melk 
mee te nemen…

14 Jans Hegeman zit in het 
bestuur vanuit de gym. Nel 
Krukkert (1927) herinnert 
zich in 2016: “Jans was zo’n 
ontzettend goede gymnast. 
Hij was een groot talent. Had 
veel verder kunnen komen 
als hij vandaag zou hebben 
geleefd.”

16 De Canadese soldaten 
spelen onder elkaar voetbal 
en hebben goed materiaal. 
De hoop is erop gevestigd dat 
er een bal “van de vrachtwa-
gen valt”. 

15 “Een Heilige Mis laten 
opdragen” betekent dat er 
geld wordt overgemaakt 
aan de kerk en dat in ruil 
daarvoor in een misviering 
wordt gebeden voor –in dit 
geval-  de zielenrust van de 
vier omgekomen Zwevers. 

Inschrijving voor slopen 
van de schutting.

Anton Geurtse weet waar 
je ballen kunt kopen.
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Ballen op de bon
Ballen zijn op de bon en maar sporadisch te 
verkrijgen. De Zweef heeft geluk en kan een 
paar exemplaren bekomen. Dat geldt niet 
voor DES, die een noodkreet stuurt aan de 
andere clubs. Het bestuur besluit “omdat 
zij ons tijdens de bezetting ook met enke-
le gebruikte ballen heeft geholpen, haar 
daarvoor thans een nieuwe bal te schen-
ken”. Zo krijgt DES een mooie nieuwe bal 
van De Zweef.

Ook doelnetten zijn nauwelijks te krijgen. 
Later komen ook deze weer beschikbaar; 
voorlopig geleverd vanuit bekende vissers-
dorpen als Scheveningen, Katwijk en Spa-
kenburg. In 1946 betaalt DES aan de Firma 
Weduwe Van Toorn in Scheveningen 60 
gulden voor een net.

Voetbalschoenen ook nauwelijks te 
krijgen
Een ander noodzakelijk middel om te 
kunnen voetballen zijn voetbalschoenen, 
die ook op de bon zijn. De Zweef doet een 
oproep om schoenen die niet meer worden 
gebruikt of te klein zijn, in te leveren zodat 
door ruiling de spelers een bruikbaar paar 

schoenen kunnen krijgen. Op het moment 
dat er weer schoenen zijn, zijn de prijzen 
erg hoog: Adelaarschoenen kosten 17 gul-
den en Marathons de Luxe maar liefst 18,50 
gulden. 

In oktober 1945 moet het bestuur van De 
Zweef scheidsrechter spelen in een geschil 
tussen de bestuursleden Harmpie Ver-
schoor en Dirk Alferink. Deze laatste heeft 
met spoed schoenen nodig. Verschoor geeft 
hem een paar oude en gebruikte exempla-
ren, die niet meer te maken zouden zijn. Al-

Reizen vlak voor en na de oorlog
Er zijn voor De Zweef nog meer praktische 
problemen. Het is in die tijd nog steeds 
moeilijk te reizen. Er wordt zoveel mogelijk 
gecombineerd gereisd. Niet alleen de elftal-
len hebben last van reisbeperkingen, maar 
ook het bestuur. Zo besluit men in februari 
1946 met z’n vieren op de fiets naar de ver-
gadering van de Kring Twente te rijden. 

Het gebeurt ook met regelmaat dat de 
scheidsrechter van een wedstrijd van het 
eerste vraagt om mee te mogen rijden. Zo 
is er in 1947 een brief van scheidsrechter 
Brandt die de wedstrijd Slagharen - De 
Zweef moet fluiten. Hij vraagt om vanaf 
Zwolle te mogen meerijden. Dat lukt niet, 
maar De Zweef heeft geen enkel probleem 
als Brandt in Ommen instapt. Overigens 
betekent reizen in die tijd niet altijd een 
luxe touringcar, maar veel vaker een gewo-
ne vrachtwagen. Dat geldt ook voor de wan-
delafdeling als die voor een tocht op stap 
moet. Later schakelt de club steeds vaker 
een bus in. Meestal is dat een WATO-bus.

Herinneringen van Peter Wennemers 
(1926): paard voor de bus en Zwevers 
in het veld voor de tegenstander
Het reizen naar een uitwedstrijd gaat op 
twee manieren: op de fiets, zoals naar Haar-
le, Luttenberg, Nieuw Heeten, RV en RKSV 
in Rijssen, Wierden of met de bus (Twenthe 
Goor, Rohda). Peter Wennemers weet het 
nog goed: “We speelden in 1936 in Groenlo 
en gingen met de bus van Anton Koedijk. 
Op de terugweg aanleggen bij de Bone in 
Enter. Daar bleek de bus kapot. Hebben 
ze er een paard voor gespannen en zijn zo 
verder gereden.

Chauffeur op de bus van Koedijk is Janus 
Evers, ook wel Janus Kloek genoemd. De 
legende gaat dat deze figuur het presteert 
al rijdend door een volledig bezette bus te 
lopen, zodat het vehikel op eigen kompas 
haar weg moet vervolgen. Een andere le-
gende is dat het ook geen uitzondering is 
dat de bus tegen de berg op moet worden 
gedrukt om daarna bergafwaarts de motor 
weer aan de praat te krijgen.

ferink heeft ze toch laten repareren “en zelfs 
zoo dat zij goed bruikbaar zijn geworden. 
Waarna zij aan Tonnie Poppe ter hand zijn 
gesteld”. 

Dat schiet Verschoor in het verkeerde keel-
gat en hij vordert de schoenen terug. Hij 
zegt dat het nooit de bedoeling is geweest 
dat Alferink de schoenen zou houden. “Ik 
had ze in bruikleen gegeven” is zijn ver-
weer. Alferink weigert de schoenen terug 
te geven en de heren vragen het bestuur te 
beslissen. Dat gebeurt. Gezien de uiteenzet-
ting van Alferink en het werk en de moeite 
die door hem gedaan zijn, is het bestuur 
van mening dat de schoenen voorlopig van 
Poppe blijven.

In 1946 zijn voetbalschoenen nog steeds op 
de bon. Om te bepalen wie in aanmerking 
komt voor een schoenenbon, is er een in-
spectie. Die houdt de leider van elk team. 
Alle spelers moeten hun schoenen laten 
zien of aangeven dat ze die niet hebben. Het 
eerste elftal komt eerst, dan het tweede, 
derde en tenslotte de junioren. Schoenen 
die te klein geworden zijn, kunnen door-
schuiven binnen de vereniging. Het aantal 
uit te reiken bonnen is niet oneindig. Op 
een gegeven moment zijn er nog maar twee 
over. Die gaan –zo besluit het bestuur- naar 
Gerrit Gescher en Johan Galgenbeld

Buurman verkoopt voetbalschoenen; 
speler van DES kan niet meedoen
Ook DES heeft te maken met schaarste en 
kan de spelers niet voorzien van spelmate-
riaal. Zo krijgt een speler van het bestuur 
een berisping en een boete van een gulden, 
omdat hij niet had afgezegd voor een wed-
strijd. De man verdedigt zich met het ver-
haal dat hij altijd de voetbalschoenen van 
zijn buurman gebruikt, die niet meer speelt. 
“Deze wilde mij de schoenen nooit verko-
pen. Later verkocht hij ze aan een ander. 

Hij haalde de schoenen op toen ik in de 
ploegendienst zat. Toen ik om 1 uur thuis 
kwam, had ik geen schoenen en was het te 
laat om nog af te zeggen.” De boete wordt 
hem na deze uitleg kwijt gescholden.

Voor een wedstrijd in De Poppe, een buurt-
schap tussen Markelo en Holten, gingen 
we met een rijdend kippenhok. Het was de 
eerste wedstrijd na de oorlog. Het rijdend 
kippenhok was een Amerikaanse GMC, een 
vrachtwagen van 1,5 ton. Daarop stond 
een houten kippenschuur-achtig ding met 
een glazen deur. De scheidsrechter was 
Henk Kamp uit Nijverdal en die reed met 
ons mee.

De wedstrijd was bij een café/camping/
slagerij. Stel je niet veel voor van het 
veld. De lijnen waren getrokken van wit 
zand. Het doelgebied was aangeharkt en 
daar hadden ze rood zand op gegooid. 
Wilden we beginnen, bleek de tegenstan-
der maar zeven man te hebben. Wij had-
den er een stuk of veertien. Ze verwacht-
ten er nog twee die nog aan het melken 
waren. We hebben even gewacht, maar 
toen heeft de scheidsrechter onze aan-
voerder Bats Poelakker en die van hun 
bij zich geroepen. Ze kwamen al snel tot 
de conclusie dat wij wat mensen aan hun 
zouden uitlenen. 

Twee Zwevers deden bij hun mee. Later 
kwam er nog een bij, maar toen was het al 
te laat. We hebben met 22-0 gewonnen.” 
Na afloop was er een gratis borrel voor de 
scheidsrechter. “Wij kochten een biertje of 
voor 35 cent een dubbele uitsmijter.” 

De bus van Koedijk; hier 
gevuld met –volgens de 
overlevering- DES-sers.
Met voetbalkoffer en 
weekend-sigaar.

Reserve om schoenen 
aan collega te kunnen 
geven...
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Harde wedstrijden: veldwachters 
grijpen in, maar de pastoor zorgt 
voor vrede
Zoals in die wedstrijd in De Poppe gaat het 
lang niet altijd. In die tijd is er regelma-
tig sprake van harde duels; vaak gaat het 
daarbij om dezelfde tegenstanders. Een 
wedstrijd tegen Enter is standaard heftig. 
Altijd gebeurt er wel wat. Peter Wennemers 
maakt het mee: “Ik was niet bang voor dat 
volk, maar we hadden elkaar regelmatig bij 
de kop. Ik weet nog dat er een vechtpartij 
was. Er waren twee veldwachters nodig om 
het een beetje rustig te krijgen. Die bleven 
nog even staan, maar direct toen ze weg 
waren, begon het gedonder opnieuw.”

Dan is het de pastoor die ingrijpt. De pasto-
rietuin grenst aan het veld en via een ach-
teringang sta je er zo. Ook makkelijk als je 
geestelijk adviseur van de club bent. Maar 
goed, de veldwachters zijn weg en direct is 
er weer trammelant. Het is maar even of 
de pastoor staat midden op het veld om te 
vragen of het gedonder een keer afgelopen 
kan zijn…

“Die spits van Enter probeerde indruk te 
maken met zijn zogenaamde harde trap. Hij 
kon zo hard schieten dat hij de bal kapot 
trapte. Wat bleek? Hij had glas voor in zijn 
schoen zitten.” De bal is in die tijd nog echt 
een “leren monster”; aan elkaar genaaide 
stukken leer met een binnenbal. Het naai-
werk is een flinke veter, waarmee de lappen 
aan elkaar zijn gezet. Als je zo’n bal op je 
been of - nog erger - in  je gezicht krijgt, 
staat er een flinke gleuf in.

Herinneringen gebroeders Anton en 
Johan Middelkamp
“In de vroegere jaren werd er ontzettend fa-
natiek gevoetbald. In Groenlo moest Rieks 
Engbers een penalty nemen. Het publiek 
van de tegenpartij was zo woedend dat ze 
het veld opstormden. Rieks schoot het pe-
nalty naast; was dat bewust of onbewust?” 
De broers Middelkamp weten wel zeker dat 
het bewust is, anders waren ze nooit heel-
huids in Nijverdal gearriveerd.

stalen neuzen, waardoor je nauwelijks kan 
richten, maar wel hard kunt punteren. Als 
je de klossen niet goed onderhoudt, gaan de 
spijkers uitsteken en kun je een tegenstan-
der behoorlijk beschadigen. “Ik kreeg bij 
een sliding eens zo’n haal over mijn neus, 
dat het bloed eruit spoot”, zegt Theo, “maar 
ik heb gewoon doorgespeeld.”

Met vallen en opstaan supportersver-
eniging opgericht en weer opgeheven
In de bestuursvergadering van oktober 1945 
deelt bestuurslid Jan Nijenhuis mee dat 
geprobeerd gaat worden een supportersver-
eniging op te richten. “Deze zoo belangrijke 
vereeniging welke een steun kan zijn op 
vele gebieden voor De Zweef, wordt van 
harte toegejuicht”, meldt de secretaris. Op 
3 februari 1946 vergadert het bestuur met 
het bestuur van de supportersvereniging. 
De voorzitter van de nieuwe vereniging 
(niet duidelijk is, wie dat is) zegt dat het de 
bedoeling is geld bij elkaar te brengen voor 
De Zweef. De supportersvereniging staat 
helemaal los van De Zweef, maar gaat daar 
natuurlijk wel nauw mee samenwerken.

Het jaarverslag over 1946 vermeldt echter 
dat het hele project niet is gelukt. “Werd het 
spelpeilverbetering in handen gelegd van 
trainers; de kosten hiervan wilde een te 
stichten supportersvereeniging voor z’n re-
kening nemen. Goed waren de bedoelingen 
en grootsch de opzet, maar jammer genoeg 
werden ze niet uitgevoerd. Onvoldoende 

Textielpunten gevraagd voor een 
keeperstrui
Het bonnensysteem uit de oorlog bestaat 
nog heel lang. Vooral voor textiel. Eind 
1947 bijvoorbeeld probeert de vereniging 
een keeperstrui te krijgen: “Tot dusver heb-
ben we geen trui weten te bemachtigen wat 
voor een zeer groot deel voortkomt wegens 
gebrek aan textielpunten. De betrokkenen 
zullen gevraagd worden of zij het benodigd 
aantal punten hiervoor bij elkaar willen 
brengen of beschikbaar willen stellen.” 

Herinneringen Rini en Theo Siero (in 
2012): te grote schoenen en gespij-
kerde klossen 
Zo kort na de tweede wereldoorlog is er dus 
niet veel te koop. Alles is op de bon, zoals 
voetbalschoenen. De Zweef krijgt een be-
perkt aantal bonnen en die worden volgens 
Rini en Theo verloot. “Ik voetbalde in die 
tijd met vier paar sokken aan. Logisch. 
Ik was uitgeloot en je wist niet wanneer 
je weer schoenen kon kopen, dus die van 
mij waren in het begin een paar maten te 
groot.” 

Het duurt heel lang eer alle spelers voorzien 
zijn van schoenen. Wie ze niet heeft, speelt 
op gewone schoenen. Of op blote voeten. 
“Blote voeten, ja. Oom Jan Bootsveld speel-
de op blote voeten. En hij had een schot dat 
een stuk harder was dan van menig speler 
met schoenen”, vertelt Rini.

De schoenen in die tijd zien er heel anders 
uit dan wat we nu gewend zijn. Grote, on-
handige apparaten met zes klossen die met 
spijkers in de zool zijn geslagen. Voorop 

activiteit of gebrek aan medewerking van 
katholiek Nijverdal heeft men dit fonds niet 
tot bloei kunnen krijgen, zodat in plaats 
van ontvangsten aan de vereeniging wer-
den gedaan, kreeg men een uitgaafpost 
voor gemaakte reclame en daarnaast 
kwamen de kosten van training geheel 
voor rekening der vereeniging zelfs, wat de 
financiële toestand  der kas niet versterkte, 
doch gelukkig werd de afgelopen compe-
titie een buitengewoon goed jaar wat de 
inkomsten betreft waardoor de penning-
meester de balans goed in evenwicht wist 
te houden ondanks de groote uitgaven die 
de vereeniging te incasseren kreeg.”

De roep om een supportersvereniging blijft. 
In de verslagen van de bestuursvergaderin-
gen van 1948 en 1949 duikt de supporters-
club regelmatig op. Vooral overigens als de 
bodem van de kas van de vereniging weer 
eens in zicht is en een financiële bijdrage 
zou helpen. Toch is deze club telkens een 
kort leven beschoren. Rond 1950 is deze 
weer opgeheven. 

Supportersvereniging (1952-1953)
De maand september 1952 wordt geroemd 
in het jaarverslag: “Meerdere malen was al 
eens een balletje opgeworpen om een sup-
portersvereniging op te richten. Doch het 
werd werkelijkheid. De eerste stoot werd 
gegeven door de heren Dieks Middelkamp, 
Henk Poppe en Bernard Alferink.”

Passage uit het jaarver-
slag over het mislukken 
van de oprichting van de 
supportersvereniging.

Schaarste aan schoe-
nen en textiel is er nog 
steeds.
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Wedstrijdverslagen in de krant
Voor de verslagen van wedstrijden in de 
Twentsche Courant zorgt meester Kleijs-
sen van de Antoniusschool. Dat gebeurt 
in overleg met het bestuur, want op een 
gegeven moment meldt een verslag van een 
bestuursvergadering dat de heer Kleijssen 
komt vragen of men tevreden is over zijn 
stukjes. 

Het schrijven van verslagen door de eigen 
vereniging is heel lang gewoonte. In de ja-
ren zestig bv. zijn Johan Zwakenberg en af 
en toe Joop Engbers verantwoordelijk voor 
de verslaglegging van de wedstrijden van 
het eerste.

Geen gymuitvoering zonder nette 
jurken
De gymnastiekvereniging gaat een uitvoe-
ring geven. Probleem is de deelnemende 
dames netjes in een jurk te krijgen. Stof is 
schaars en op de bon. Men besluit dat aan 
mejuffrouw Kuperus van de afdeling sociale 
zaken van de KSW medewerking gevraagd 
zal worden. Lukt dat niet, dan zal men an-
dere verenigingen om steun vragen. Of het 
gelukt is van de KSW stof te krijgen, is niet 
te achterhalen.

Concurrentie van de KSW-bedrijfs-
sportvereniging
Fabriekssport neemt in die tijd een belang-
rijke plaats in. Veel fabrieken hebben eigen 
voetbalteams en teams voor andere spor-
ten, die meedoen aan een eigen competitie. 
Dat stuit bestaande verenigingen tegen de 
borst. Spelers komen minder naar de ei-
gen training, zeggen af om voor de fabriek 
te spelen e.d.  Het bestuur van De Zweef 
denkt dat meer eenheid binnen de vereni-
ging zorgt dat de mannen hun eigen club 
trouw(er) blijven.

Dat kan door stabiliteit te creëren in het 
opstellingenbeleid. Meer een vaste plek in 
het elftal voor een speler. Meer eenheid 
leidt er toe “dat niemand onzer katholieken 
lid wordt van de bedrijfssportvereniging 
KSW, die voor ons allen met der tijd schade 
berokkent aan onze eigen sportvereni-

Het is heel belangrijk lid te worden van 
deze bond in oprichting, zegt de geestelijk 
adviseur, om daardoor een “groot geor-
ganiseerd blok te vormen en daardoor 
bij voortzetting der fusie met de KNVB 
gunstige fusievoorwaarden te kunnen 
afdwingen om onze Katholieke principes 
gewaarborgd te krijgen”. Overigens te-
kent de kapelaan hierbij aan dat de jeugd 
altijd en uitsluitend in katholiek verband 
moet spelen, omdat het hier gaat om een 
stuk jeugdzorg, jeugdopvoeding en jeugd-
vorming.

Op 26 augustus 1946 houdt De Zweef een 
vergadering met de stands- en vakorgani-
saties. De bedoeling is om gezamenlijk de 
voorstellen van De Zweef te bespreken die 
gedaan zullen worden in de Kring Twente 
met als doel bedrijfssport zoveel mogelijk te 
weren.

De Zweef stapt uit Nijverdalse Sport-
gemeenschap
Het is zelfs zo erg dat De Zweef uit de Nij-
verdalse Sportgemeenschap stapt. Men wil 
niets te maken hebben met de aanwezig-
heid daarin van de KSW-sportvereniging. 
Dat betekent dat de club ook niet meedoet 
met de Nijverdalse sportdag “Waaraan 
alle vereenigingen van Nijverdal deelna-
men, behalve de R.K. Sportvereeniging 
De Zweef, welke zich onlangs uit de sport-
commissie terugtrok. Dit was wel jammer, 
want we hadden zoo gaarne gezien, dat 
geheel sportminnend Nijverdal hier bijeen 
was gekomen”, schrijft het Twentsch Volks-
blad. 

Op 21 februari 1947 klopt voorzitter Jan 
Kranenborg van de Sportgemeenschap 
(ook voorzitter van DES) aan bij de club en 
verzoekt om een onderhoud. De boodschap 
van Kranenborg komt erop neer dat men 
de bedrijfssportvereniging van de KSW uit 
de Nijverdalse Sportgemeenschap heeft 
gezet; “dit aan de hand van verschillende 
gebeurtenissen en handelingen die in strijd 
zijn met het doel der sportgemeenschap en 
waaruit blijkt dat de KSW wel als bedrijfs-
vereniging erkend moet worden.”

ging”. Zweefvoorzitter Otte uit zijn onge-
noegen over de plannen van de KSW om 
een ontspanningslokaal te gaan bouwen: 
“Ook hier is er van katholieke zijde fel te-
gen gereageerd.” 

Bedrijfsvoetbal door gelegenheids-
speler: Beide grote tenen kapot ge-
voetbald
Dagboekschrijver Anton Geurtse is welis-
waar schaker, maar laat zich overhalen om 
met het personeel van de smederij mee te 
doen in een voetbalwedstrijd tegen het kan-
toor. De smederij wint met 5-2. Anton komt 
niet ongeschonden uit de strijd: “Had de 
beide grote tenen stuk gevoetbald. Na rust 
met de gewone schoenen verder gedaan. 

Na de voetbalwedstrijd bij Mej. Kobus 
(Dalzicht; de wedstrijd zal dus op de berg 
zijn gespeeld, JPvV) gebiljart tot half elf. De 
verkiezingsuitslag gelezen en gehoord: KVP 
32 zetels, PvdA 27, AR 13, CHU 9, Com-
munisten 8, VVD 8, SGP 2 zetels en Groep 
Welter 1 zetel. Wij katholieken mogen dus 
niet klagen”, is de conclusie. 

De dag na de wedstrijd noteert de timmer-
man in zijn dagboek: “De gehele dag geldig 
in de benen en rug van het voetballen van 
gisteren. ’s Avonds nog te stijf om te lopen.” 
Elke voetballer weet dat de tweede dag nog 
erger is. Dat merkt Anton ook: “had het nog 
meer in de benen als gisteren”.

Bats Engbers is lid van De Zweef, maar ook 
van de KSW bedrijfssportvereniging, on-
derdeel schieten. Het bestuur van De Zweef 
vindt dat dat niet kan. Lidmaatschap van 
één vereniging is genoeg. Engbers moet kie-
zen. Tegelijk besluit men alle Zweef-leden 
die ook lid zijn van de KSW-bedrijfssport-
vereniging aan te schrijven met de medede-
ling dat men moet kiezen. “Kiezen voor de 
KSW wordt ten uiterste afgekeurd, daar 
de bedrijfsvereniging de gewone sport af-
breuk doet.” Later probeert De Zweef een 
dergelijke verklaring in de statuten van de 
nieuw opgerichte Nederlandse Katholieke 
Sportbond (NKS) te krijgen. 

Kranenborg vraagt De Zweef weer terug te 
komen. Dat doet hij tevens namens de bur-
gemeester. Voordat de gemeente namelijk 
gaat beslissen over de eventuele aanleg van 
een nieuw sportpark wil die graag met alle 
sportverenigingen en dus ook De Zweef, 
overleggen in de Nijverdalse Sportgemeen-
schap. 

Ruim twee uur vergadert het bestuur van 
De Zweef over een eventuele terugkomst. 
Het resultaat van het gesprek is dat de club 
weer toetreedt tot de Nijverdalse Sportge-
meenschap. Daarvoor is een belangrijke 
reden: Sportpark Gagelman. De Zweef 
komt dus terug, maar besluit dat er nog wat 
extra actie moet komen: ”Nu alle sportbe-
trekkingen met De Zweef zijn verbroken, 
hetwelk ook in het Nieuwsblad van het 
Oosten is gepubliceerd, verwachten wij dat 
men alvorens tot aansluiting der sport-
gemeenschap wordt overgegaan, ons een 
uitnoodiging wordt gedaan tot bijwoning 
ener door haar uit te schrijven vergade-
ring, alwaar dan in gezamenlijkheid een 
bespreking gevoerd kan worden en wij 
ook onze wenschen en argumenten kunnen 
kenbaar maken.” 

Voetballen boven op de berg en/of op 
het nieuwe sportpark
De Zweef keert terug in de schoot van de 
Nijverdalse Sportgemeenschap. Belang-
rijkste reden: meepraten over de eventuele 
aanleg van een sportpark op Gagelman. Of 
dat park er komt, is nog niet zeker en De 
Zweef wil z’n voetbalbelangen ook veilig 
stellen. Als het nieuwe sportpark niet door-
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gaat, zal de club boven op de berg blijven. 
Daar is na de oorlog ook geïnvesteerd, zei 
het niet veel, omdat besluitvorming blijft 
steken.

De Zweef krijgt kleedkamers en wil 
een nieuwe tribune op de berg
De Zweef maakt na de bevrijding weer ge-
bruik van het veld op de berg. De trots van 
de vereniging (de tribune met kleedkamers) 
is echter door de Duitsers gesloopt en het 
materiaal gebruikt om lanceerinstallaties te 
bouwen voor de V1-raketten. Er moet wat 
anders komen. In het vroege voorjaar 1946 
besluit het bestuur een noodkleedkamer te 
laten bouwen; een zogenaamde blokhut. 
Die gaat ongeveer f 500,- kosten. Er is al 
een gesprek geweest met aannemer Geurt-
se, maar ook Jannink en Lucas mogen een 
prijsopgave doen.

De club wil meer. De trots van de vereni-
ging moet terug komen: de tribune. Toon 
Roest, directeur van de gymafdeling, heeft 
een ontwerp gemaakt en daar kan het be-
stuur zich helemaal in vinden. Men besluit 
met de tekening naar het gemeentehuis te 
gaan om van gemeente-opzichter Boontje 
een bouwvergunning te krijgen.  

Omdat Boontje niet aanwezig is, praat de 
Zweef-afvaardiging met de heer Lindenho-
vius. Deze vertelt dat het plan op onderde-
len aangepast moet worden en dat er uit-
eindelijk drie tekeningen ingeleverd moeten 
worden.

Erg veel schot komt er niet in de zaak. In 
mei 1946 blijkt dat de vereniging contact 
heeft gezocht met de gemeente over de 
bouw van een paar schuilketen. Dat mag 
niet. Bestuurslid G.J. Wolfkamp heeft con-
tact gehad met aannemer Hegeman, die 
wel een nieuw noodlokaal wil bouwen. Het 
bestuur besluit timmerman Geurtse in de 
gelegenheid te stellen met een lagere prijs-
opgave te komen. 

In de bestuursvergadering van september 
1946 besluit men aandelen te gaan uitgeven 
van f 5,- per stuk om een nieuwe tribune te 

heel gebruikelijk. Een vereniging organi-
seert een loterij en stuurt collega-vereni-
gingen een paar boekjes om te verkopen. 
Meestal gebeurt dat en kan de penning-
meester geld overmaken. Het gaat daarbij 
lang niet altijd om lokale clubs. De Zweef 
verkoopt bv. lootjes voor de voetbalvereni-
ging Slikkerveer of de Almelose scheids-
rechtersvereniging. 

Collectieve ongevaluitkering gaat niet 
door
Een verzekering voor sporters heeft De 
Zweef niet. Hoe wordt omgegaan met onge-
vallen blijft altijd een moeilijke zaak. Voor 
de oorlog is dit punt met regelmaat in het 
bestuur aan de orde. Ook na de oorlog komt 
hier discussie over. In 1946 denkt de ene 
helft van het bestuur dat de regeling luidt: 
drie wachtdagen plus een aanvulling van 
20% op het gederfde loon. De andere helft 
van het bestuur kan zich niet herinneren 
dat te hebben afgesproken. Men besluit 
nadere inlichtingen te vragen. Die komen 
er in de vorm van twee offertes van verzeke-
ringsmaatschappijen. Er zal nog een derde 
gevraagd worden. Uiteindelijk stelt het 
bestuur de ledenvergadering voor dat ieder-
een voor zichzelf een verzekering afsluit. 

Contributie-inning loopt niet zoals 
het moet 
De ophaler van de contributies moet van 
het bestuur stoppen met zijn werk. Er blij-
ken veel fouten te zijn. Op sommige adres-
sen is teveel geïncasseerd en op andere te 
weinig. Er is ook geld tekort. Met bedragen 
van 50 cent per week moet dat bedrag te-
rugkomen in de verenigingskas. Het lid 
krijgt een schorsing tot het einde van het 
seizoen (december 1947 – september 1948). 
Dirk Alferink neemt zijn taak per 1 februari 
1947 over tegen “een goede vergoeding”. 
Deze bestaat uit 10% van het opgehaalde 
bedrag plus een gratificatie aan het einde 
van het jaar. 

Liefdadigheidswedstrijd voor pater 
Geurtse gaat niet door
De Zweef kondigt aan een liefdadigheids-
wedstrijd te gaan spelen tegen Zwolle 1. 

kunnen betalen. In januari daarop vraagt 
het bestuurslid Hennie Kok hoe het zit met 
de uitgifte. Het antwoord luidt dat de uitgif-
te vast zit op het nog te stichten sportpark 
door de gemeente.  

In oktober 1946 is er nog steeds weinig 
beweging wat betreft de was- en kleedac-
commodatie. Men besluit de bestaande 
kleedkamers met een stukje uit te breiden 
om daarin een wasgelegenheid te maken. 
Men gaat contact opnemen met Roebert 
om daarvoor hout te kunnen krijgen. Dat is 
gelukt, want in november doet het bestuur 
een aanvraag om de waterleiding aan te 
sluiten. 

In een vergadering eind 1947 zegt voorzit-
ter Otte dat “de kleedgelegenheid op den 
berg voor den voorbijganger aanstootelijk 
kan zijn. De noodige verbetering zal hier-
in worden aangebracht door de ruiten te 
gaan kalken.”

De Zweef vraagt financiële steun bij 
andere verenigingen
Ondanks de goede berichten is De Zweef 
in de eerste jaren na de oorlog financieel 
nog lang niet boven Jan. De kosten voor 
het veld en (nood)kleedkamers hakken er 
in. Daar komt nog bij dat het ledental van 
De Zweef behoorlijk is gezakt. Men kan het 
alleen niet meer opbrengen. Het bestuur 
besluit ten einde raad steun te gaan vragen 
bij andere verenigingen. “De secretaris stelt 
voor circulaires samen te stellen ter ver-
spreiding bij aangesloten voetbalvereni-
gingen, waarin kenbaar wordt gemaakt 
de noodtoestand der sportvereniging De 
Zweef. De secretaris verwacht hiervan 
goede resultaten en het zal zeker de kosten 
hiervan ver kunnen overtreffen.” 
 
De club stuurt –zo meldt het jaarverslag- 
500 circulaires naar diverse verenigingen 
en haalt zo f 300,- binnen. De KNVB heeft 
een steunfonds voor noodlijdende ver-
enigingen en daaruit ontvangt De Zweef            
f 500,-. 
Het klinkt een beetje raar; andere vereni-
gingen geld vragen. In die tijd is dat echter 

Iedereen moet entree betalen. De opbrengst 
wordt na aftrek van de kosten door de twee 
clubs in tweeën gedeeld. Het Nijverdalse 
deel komt ter beschikking aan pater Fer-
nando (voor die tijd: Leo) Geurtse en het 
Katholiek Thuisfront. Pater Geurse is tijde-
lijk terug uit Brazilië en logeert bij zijn fa-
milie aan het Hoge Dijkje. Bij nader inzien 
lukt het niet deze vriendschappelijke wed-
strijd te houden voordat hij weer naar de 
missie terug gaat. Men besluit de opbrengst 
van de reguliere competitiewedstrijd aan 
pater Geurtse en het Thuisfront te schen-
ken. De uiteindelijke opbrengst is f 200,-.

Jaarverslag 1945, 1946 en 1947 
Het volgende jaarverslag van De Zweef 
beslaat de jaren 1945, 1946 en 1947. “Dit is 
het eerste dat na de bevrijding wordt ge-
geven.” Logisch dat men positief is. Vooral 
ook omdat in de eerste jaren na de oorlog 
de toeloop van nieuwe leden groot is. Maar 
er zijn ook nog problemen die moeten wor-
den opgelost, vooral waar het gaat om het 
speelveld. Dat is niet best.

Direct na de bevrijding heeft men het idee 
dat de sport zich snel zal gaan herstellen. 
Dat is niet zo. “Toch is (1947) het verschil 
bij voorgaande seizoenen al aanmerke-
lijk beter en het is een heele geruststelling 
thans geen vijandelijke vliegmachines 
meer boven ons te horen die ons meerma-
len angstige minuten  hebben doen beleven 
en dikwijls heil moesten gaan zoeken in 
schuilkelders en hoeveel waren er niet die 
zich altijd schuil moesten houden om aan 
de razzia’s te ontkomen.” 

Vooral ballen en voetbalschoenen zijn in 
1947 wat makkelijker te krijgen; hoewel op 
de bon en met wachttijd. Moeilijk is het om 
sportkleding te kopen.  

Ledenvergadering 28 juli 1947
Het jaarverslag 1947-1948 (geschreven door 
“invaller”, zoals hij zich noemt, wedstrijds-
ecretaris Bernard Alferink) maakt melding 
van een zeer rumoerige jaarvergadering op 
28 juli 1947. “Het verloop was van dien 
aard om zo weinig mogelijk van te zeggen 

Na de oorlog komt ook 
Sinterklaas weer z’n in-
trede doen bij De Zweef. 
Rond 1947-1948 zien we 
hier Piet Bernard Pfeifer 
en Sinterklaas HarmVer-
schoor.



218 219

en zo spoedig mogelijk te vergeten.” On-
duidelijk is wat er aan de hand is. Daarover 
schrijft hij niet. 

Het verslag van de bestuursvergadering 
van 8 augustus licht een tipje van de sluier 
op. Gerrit Souverijn (leider van de wandel-
sport) is aanwezig. Secretaris Willems no-
teert: “Afgaande op de houding van U is er 
geen bevrediging geweest op de algemene 
jaarvergadering. Alles nog eens ophalen 
heeft geen zin, de bedoeling is U gelegen-
heid te geven aangaande die bezwaren, 
wat dan wederzijds kan leiden tot toena-
dering. Souverijn merkt op het niet eens 
te zijn met de gezegdes en de ingenomen 
houding en ook nu weer een schrijven te 
hebben ontvangen wat niet prettig aandoet 
en vooral niet voor zijn vrouw.” 

Het betoog van het bestuur wordt nog een 
keer voorgelezen. Het meningsverschil be-
staat daaruit dat het bestuur een algemeen 
gestelde brief heeft gestuurd en Souverijn 
dat persoonlijk heeft opgevat. Het hele ge-
sprek brengt de standpunten niet bij elkaar 
en de leider van de wandelsport verlaat de 
vergadering zonder dat er een besluit is ge-
nomen. Later komt men op deze zaak niet 
meer terug, zodat niet duidelijk is wat er 
precies aan de hand is geweest en onduide-
lijk is hoe die is afgelopen.

Op het moment van de bevrijding telt De 
Zweef maar een klein aantal leden en dat 
zijn allemaal voetballers. De afdeling gym-
nastiek is op last van de bezetter immers al 
snel na het uitbreken van de oorlog opgehe-
ven. Direct na de bevrijding echter wordt de 
afdeling weer opgericht en krijgt snel meer 
leden als ooit tevoren. 

De heroprichting van de gymnastiekafde-
ling bepaalt de agenda van de bestuursver-
gadering op 16 juni 1945. Er hebben zich al 
32 meisjes/dames en 20 jongens/mannen 
opgegeven.  Directeur Broekhuis is niet 
meer beschikbaar omdat hij een nieuwe 
baan in Sliedrecht heeft gekregen. Een be-
langrijk besluit is ook dat de gym niet wordt 
afgescheiden van de rest van de vereniging. 
En men wil meer sporten gaan beoefenen. 

“Een groote moeilijkheid was het om weer 
aan een goede leider te komen. Na eenig 
zoeken viel het oog op de heer T. Podt en 
onder diens leiding ging men weer bou-
wen. In den zomer van ’46 trad men voor 
het eerst weer naar buiten op door deel-
name aan de Sportdag, uitgaande van de 
Kring Twente, die gehouden werd te Alme-
lo”, schrijft voorzitter Otte in het jaarver-
slag 1945 – 1946 – 1947.

Binnen de kortste keren heeft de gymver-
eniging meer leden als ooit tevoren In janu-
ari 1947 is voor het eerst weer een openbare 
uitvoering. In dat zelfde jaar neemt de gym 
deel aan bondswedstrijden in Deventer, 
waar de deelnemers verschillende prijzen 
binnen slepen. Te weinig naar de mening 
van Otte: “velen deden voor het eerst mee 

In dat seizoen telt De Zweef (voetbal, gym, 
wandelen en korfbal) 675 leden, waaron-
der 104 donateurs. Een van de leden van 
de wandelafdeling is Bertus ten Hove17: 
“Ik kon vanwege mijn voet natuurlijk niet 
meelopen, maar kreeg wel een functie. Ik 
werd verzorger. Reed op de fiets met twee 
grote fietstassen vol met drinken en provi-
and voor onderweg.”

Tweede veld gaat niet door
In augustus 1946 besluit het bestuur op de 
berg een tweede veld aan te gaan leggen. 
Men neemt contact op met de eigenaar, 
de heer Ter Horst in Rijssen. Die stemt in 
onder voorwaarde dat als hij het veld terug-
vordert, De Zweef op geen enkele schade-
vergoeding hoeft te rekenen. 
In 1947 besluit de ledenvergadering tot de 
aanleg van dat tweede veld. Er zijn te veel 
teams om allemaal op één veld te laten spe-
len. Er wordt een hoop gewikt en gewogen 
voordat dat besluit wordt genomen. Een 
speciale commissie moet het werk gaan 
begeleiden, maar komt al snel met de me-
dedeling dat er een chronisch gebrek aan 
mensen is, die de handen uit de mouwen 
willen steken. Dat is misschien niet zo erg, 
want inmiddels heeft de gemeente plannen 
in uitvoering voor een gemeentelijk sport-
park Gagelman.

De Zweef naar Joure
In juli 1947 gaat De 
Zweef naar het Friese 
Joure. Na een boottocht 
over de meren is er een 
voetbalwedstrijd tegen 
Friso. De Zweef wint 
met 3-2. Later dat jaar 
komen de Friezen op 
tegenbezoek en nemen 
sportieve revanche door 
De Zweef met 5-1 te 
verslaan. Bij het bezoek 
aan Nijverdal bezich-
tigen de mannen van 
Friso de spinnerij en 
brengen ze een bezoek 
aan de Canadese be-
graafplaats.

aan bondswedstrijden en waren daardoor 
zenuwachtig.” 

Niet elke Zwever is begaan met de gym-
nastiekafdeling. Bertus ten Hove (1932) 
heeft er niets mee: “De gymnastiekvereni-
ging? Ik weet dat die er was. Herinner me 
vaag dat ze oefenden in de oude openbare 
school. Hele kerels waren dat. Naar een 
uitvoering ben ik nooit geweest.” 

Nieuwe takken van sport: wandelen 
en korfbal
Het blijft zo kort na de oorlog niet alleen 
bij gymnastiek. De secretaris schrijft: 
“Nadat de gymnastiek weer op gang was 
gebracht, werden aan de vereeniging een 
paar nieuwe takken van sport toegevoegd 
en wel de korfbal en de wandelsport18. 
Voor beide takken van sport bestond veel 
animo, zoodat thans door de vereeniging 
vier takken van sport beoefend worden.”  
Het totaal aantal leden bedraagt in 1947 
maar liefst 600: 195 voetballers, 350 leden 
bij de gymnastiek, 64 bij de wandelafde-
ling en 22 korfballers. Daar komen dan 
nog 146 donateurs bij. In 1949-1950 zijn er 
bij de afdeling voetbal 310 leden, waarvan 
111 spelende leden.” 

Op 15 mei 1946 houdt De Zweef de verga-
dering waarin de wandel- en een korfbalaf-
deling het licht zien. Later in 1946 wordt 
aan de wandelclub een jeugdafdeling toege-
voegd, die vanaf 1947 operationeel is. 

Dependance in Hellendoorn
Het gaat zelfs zo goed met de wandelsport 
dat men overweegt onder auspiciën van De 
Zweef een r.-k. gymafdeling in Hellendoorn 
op te richten. Het plan moet echter wel 
eerst worden voorgelegd aan de pastoor in 
deze plaats. Later blijkt dat er inderdaad in 
Hellendoorn een afdeling is opgericht, maar 
niet als afdeling van De Zweef.

In het jaarverslag 1945 – 1946  - 1947 
schrijft secretaris Willems over het wan-

17 Bertus ten Hove (1932 - 
2018) heeft op z’n 7e jaar een 
kleine ontsteking in de voet. 
Pleister erop en klaar. Zei de 
dokter. Mede omdat er toen 
nog geen penicilline was, liep 
de ontsteking danig uit de 
hand en heeft Bats sinds die 
tijd een handicap waardoor 
hij zijn rechterbeen niet 
meer kan buigen en een aan-
gepaste schoen moet dragen. 
Niettemin is hij vrolijk van 
aard en fietst (elektrisch) op 
z’n 82e in 2014 zo’n 100 kilo-
meter per week. ”Niet verder 
vertellen, want dan pakken 
ze mijn autovergoeding af.”

18Dit klopt niet helemaal. 
Voor de oorlog is er ook al 
een wandelafdeling. Deze 
verdwijnt op een of andere 
manier, maar daarover is in 
de analen van De Zweef niets 
terug te vinden.  

Heroprichting gymnastiekvereniging en nieuwe takken 
van sport bij De Zweef

De Zweef tegen Joure. 
Rini Siero overhandigt 
een vaantje. Rechts 
grensrechter Bats Otte 
(“de eerlijkste ooit”).
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delen: “deze nog jonge sport in onze ver-
eeniging die vanaf het begin goed heeft 
gelopen.” Hij verwacht er veel van “als het 
zoo blijft doorgaan. Er werd aan een groot 
aantal tochten meegedaan en steeds de 
2e, 3e  of een der volgende plaatsen bezet. 
Zelfs werd bij de laatste tocht vanuit Tub-
bergen door alle drie de groepen de 1e prijs 
behaald19.” Trots meldt Willems dat de 
damesgroep van De Zweef er in Tubbergen 
in slaagt de vereniging De Anemoon uit 
Hengelo van de eerste plaats te verdringen; 
“deze groep die in alle voorgaande tochten 
steeds op de 1e plaats eindigde.” 

Ook de dames-juniorengroep doet het goed 
met drie eerste plaatsen. Een woord van 
dank in het verslag gaat naar het bestuurs-
lid Bernard Alferink20 “die de stuwer is bij 
de wandelsportafdeling en steeds maar 
weer paraat is om een zoo hoog mogelijk 
resultaat te kunnen bereiken.”

Twentse wandeltocht in Nijverdal en 
klachten bij de pastoor over wande-
len op zondag
In september 1946 is er een wandeltocht 
van de “Kring Twente der RK Sportvereeni-
gingen”. Deze tocht vertrekt vanuit Nijver-
dal. Van heinde en verre zijn wandelclubs 
afgereisd met bussen, vrachtwagens en de 

makkelijken lopen namelijk trommelaars 
mee21. 

Terug even naar de klacht. Deze komt via 
via bij pastoor Graafsma terecht. Hij klimt 
in de pen en schrijft een ingezonden stuk in 
het Twentsch Volksblad. Daarin dankt hij 
de krant voor de opmerking dat de dames 
zo netjes gekleed waren. Hij is blij dat is 
aangetoond dat wandelen ook in fatsoen-
lijke kleren kan. “Waar van zekere zijde 
volop de naakt- of halfnaaktcultuur aange-
hangen wordt, heeft men thans weer eens 
kunnen zien dat het heel anders en veel 
beter kan”, schrijft de pastoor.

Die daarna van leer trekt. Waarom men 
klachten heeft over een wandeltocht op 
zondag. Waarom men vraagtekens plaatst 
of dergelijke activiteiten op zondag moeten. 
“We begonnen met opzet om 12.00 uur, na 
afloop van alle kerkdiensten.” Dit in tegen-
stelling, zo vindt de pastoor, met een sport-
dag die gehouden is op 15 augustus (Maria 
Hemelvaart, toen nog een katholieke feest-
dag, JPvV). Die sportdag begint ’s morgens 
om 9.00 uur en er wordt op geen enkele 
manier rekening gehouden met de katholie-
ken. Daar heeft Graafsma moeite mee.

In 1948 is er opnieuw een wandeltocht door 
Nijverdal en wel op zondag 13 juni. De or-
ganisatie is in handen van de Kring Twen-
the van de R.K. Sportverenigingen, afdeling 
Wandelsport. De tocht begint bij katholieke 
kerk in Hellendoorn. Startbureau is café 
De Ster naast de kerk. Meisjes en vrouwen 
kunnen zich verkleden in de school en bij 
Reimert naast de school. Jongens en heren 
bij Hein van de Berg aan de Schapenmarkt. 

De route is: Bibenstraat, Schuilenburger-
weg tot de handwijzer bij Marle. Dan verder 

trein. In totaal zijn er zo’n duizend wande-
laars. Vrouwen kunnen zich omkleden in de 
Antoniusschool en jongens in het gebouw 
voor Christelijke Belangen. Om 12.00 uur 
precies is de start vanaf de Markt waar ie-
dereen in marsvolgorde staat opgesteld.

“De frissche, vroolijke kleuren der kleeding 
was prima in orde. Vooral de keurige cor-
recte kleeding der dames viel op”, schrijft 
de krant. Voorop gaat de herengroep van 
De Zweef die natuurlijk kan rekenen op 
applaus van het talrijke publiek. De dames-
groep van De Zweef vertrekt luid zingend 
onder leiding van Riek Koedijk en krijgt ook 
het nodige applaus.

Klachten
De tocht gaat door de Spoorstraat, Kerk-
straat, Wilhelminastraat, Mensinkweg, 
Rijssenschestraat, Grootestraat en dan 
de berg op. Overal mensen; overal zingen 
en plezier. Maar niet alles is rozengeur en 
maneschijn. “De geestelijk adviseur merkt 
op dat er klachten zijn ingekomen tijdens 
den wandelsportdag hier gehouden en 
adviseert het Kringbestuur te verzoeken 
in plaatsen als Nijverdal bij kerken niet te 
trommelen of zingen in de plaats”, staat 
in het verslag van een bestuursvergadering 
van De Zweef. Om het wandelen te verge-

richting Nijverdal. Bij Piksen richting Hel-
lendoorn, Reggeweg, Voordamweg, Smids-
straat, Dorpsstraat, Gerard Boschstraat. 
Elf Provinciën, Autoweg Nijverdal, Rijks-
weg, Smidsweg, Holterweg, Noetselerweg, 
Rijssensestraat, Nijkerkendijk, Kerkstraat, 
Hoge Dijkje, Grotestraat, Meyboomstraat, 
Oranjestraat, Van Limburg Stirumstraat, 
De Joncheerelaan, Ninaberlaan, Dorps-
straat, Gerard Boschstraat, Elf Provinciën.

Voetbal gaat vóór wandelen
Maar voor een goede wandeltocht is meer 
nodig. Zoals de aanschaf van een paar grote 
fietstassen om bagage en brood voor onder-
weg mee te nemen. Daarover vergadert het 
bestuur, dat terloops meedeelt dat voetbal 
vóór wandelen gaat. Wie moet voetballen, 
mag niet meedoen aan wandeltochten en 
wie voorwendt geblesseerd te zijn, mag 
niks.

Begin 1949 constateert het bestuur dat de 
wandelafdeling insluimert. Er zijn niet al 
te veel leden en een poging de afdeling wat 
meer leven in te blazen, helpt niet.

Herinneringen van Annie en Tonnie 
Alferink over pastoor Graafsma22 en 
wandelen
Bernardus Jozefinus Alferink heeft behalve 
bestuurslid bij de voetbal ook een functie 
bij de wandelafdeling van De Zweef. Al-
thans, dat denken zijn dochters (en ze heb-
ben gelijk, JPvV). Daarvoor hebben ze twee 
redenen. Ten eerste: “Dat verklaart waar-
om broer Harry altijd de mascotte was.” 
Ten tweede: “Daarom kon hij ruzie maken 
met pastoor Graafsma, die vond dat jon-
gens en meisjes niet gezamenlijk mochten 
wandelen. Pa vond dat grote flauwekul.” 

Pratend over Graafsma: “Die was heel ou-
derwets. Achter in de kerk hing een plak-
kaat waarop stond dat vrouwen en meisjes 
netjes en zedig gekleed moesten zijn. Hij 
was zelfs zo erg dat als je met korte mou-
wen te communie ging, hij je over sloeg. Bij 
zijn preken zat ik te bibberen in de bank. 
Soms kon ik ’s nachts niet slapen van wat 
er met je zou gebeuren als je zondigde.” 

20Bernard Jozefinus Alferink 
(1905-1977) is jarenlang 
bestuurslid (waaronder wed-
strijdsecretaris en secretaris) 
en lid van de elftalcommissie 
van De Zweef. Hij is de oud-
ste zoon van Henricus Gerar-
dus Alferink (1869 - 1944), 
afkomstig uit Steenwijker-
wold. Naar Nijverdal geko-
men om te gaan werken in de 
fabriek. Bernard is de oudste 
van 18 kinderen, waarvan 
er vier overlijden voor het 
eerste levensjaar. Hij trouwt 
met Jo Siero en gaat wonen 
aan de  Willem de Clercq- 
straat. Later verhuist het 
gezin naar de Julianastraat 
40. Eerst huurt hij en later 
koopt hij het huis met onder 
meer een lening van Pietje 
Westerik, “want naar de 
bank gaan durfde hij niet”, 
vertellen Bernards dochters. 
“Pietje Westerik was pas 
een opvliegend man. Wilde 
vaak zo het veld oplopen als 
hij het ergens niet mee eens 
was. Moest door omstanders 
worden vastgehouden.” 
Vader Bernard is een praat-
jesmaker in positieve zin. 
“Als pa ergens binnen kwam, 
was direct het huis vol.” En 
het woord “huis” mag hier 
ook rustig worden vervangen 
door “kantine van De Zweef.” 
Daar komen ook die herinne-
ringen vandaan van Zwevers 
die hem hebben gekend. “Pa 
deed geen voordrachten of 
zo. Dat deed zijn broer Nol. 
Vader had alleen heel veel 
praatjes….” Pratend over 
“ome Nol”: “Die had een keer 
te veel gedronken en moest 
bij ons kotsen. Kotste hij zijn 
gebit mee en had dat door-
getrokken. Hebben ze de dag 
erna het hele riool opgegra-
ven en in een zinkputje dat 
gebit weer terug gevonden. 
Schoongemaakt en zo weer 
in z’n mond…”

19Hoe haal je de eerste plaats 
bij wandelen? Wandelen is 
een “jurysport”, wat bete-
kent dat er een jury is die 
bv. beoordeelt of de groepen 
netjes in de maat lopen; er 
mooi gezongen  wordt, de 
ploeg uniforme en nette kle-
ren draagt, hoe het vaandel 
gedragen wordt, de grootte 
van de groep enz.

22Gerard Hilberink over 
Graafsma: “Die was heel 
streng. Hij heeft het ge-
mengd zwemmen afgeschaft. 
En de meisjesschool opge-
richt. Wij moesten met ons 
gezin van de protestantse 
dokter Maarleveld naar de 
nieuwe, katholieke, dokter 
Van Hoof, maar zelf bleef hij 
bij de protestantse Smit.” 
Theo Krieger: “Tot ver in de 
omtrek werd de uitspraak 
van pastoor Graafsma 
bekend, toen hij vanaf de 
preekstoel de jeugd van 
toentertijd bestempelde als: 
Slap, slap. Ik had toen net 
de overstap gemaakt van 
pupillen naar junioren. Onze 
leider, Machielsen, bleef 
mij maar pesten door me op 
rechts te zetten, terwijl ik uit-
gesproken links was. Dat was 
ik op een gegeven moment 
zo zat dat ik zei: De leider 
van De Zweef, slap, slap! Met 
als gevolg: ik kreeg me daar 
zo’n rotschop van hem dat ik 
direct bedankte als lid.” 

21 In 1947 stelt men voor 
de heer G. Westerink aan te 
wijzen als trommelslager. 
Daarover moet de leden-
vergadering beslissen. “Ten 
huize van J. Sterk zal deze 
het trommel slaan kunnen 
leren.”
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Zowel Annie als Tonnie zijn lid van de wan-
delafdeling van De Zweef. “Het wandelen 
was echt een wedstrijd; een jurysport, 
waarbij punten waren te verdienen voor 
mooi en hard samenzingen en keurig vier 
aan vier in het gelid lopen. Het leek wat 
dat betreft het leger wel….

We hadden allemaal een uniform met een 
mooi plooirokje, witte sokken en gympen. 
Ik zie moeder nog zo onze gympen wit 
maken. Er waren heel veel mensen lid van 
de club. Als we gingen wandelen was het 
altijd: de meisjes linksaf en de jongens 
rechtsaf. Of omgekeerd. Dat moest van 
Graafsma.” 

Zij herinneren zich een wandelliedje: 

“Hier zijn alle Zwevers
Weer uit Nijverdal
Om eens te gaan wand’len
In het Twente-land
Wij gaan langs de velden
Ook langs bos en hei
Meisjes wees nu opgewekt
En jubel blij

Vooruit, vooruit
De Zweef trekt er op uit

gezelligheid. Het zingen onderweg. Er was 
altijd wel een leuk lied. We droegen blauwe 
broekrokken en witte blouses.” Voorzitter 
van de gym is dan Toon Roest. “Hij kwam 
ergens uit het westen; uit Baarn. Zijn we 
een keer geweest, want toen had hij een 
uitwisseling georganiseerd.” 

In het jubileumboek bij het 65-jarig bestaan 
schrijft Roest daarover: “Na veel gepraat 
met de geestelijkheid over het gezamenlijk 
reizen van jongens en meisjes gingen we 
zaterdags toch met bussen naar Baarn, 
waar onze leden werden ondergebracht bij 
de zustervereniging Actief, voorzien van 
zaterdags door de dames van het gym-
bestuur klaargemaakte lunchpakketten, 
werd ’s zondags de reis naar Laren aan-
vaard om daar aan te treden. 

Hoewel we daar overvallen werden door 
een hoosbui en kliedernat afdropen naar 
“huize Roest” in Baarn bleef de stemming 
er toch goed in. Daar vond een massale 
was- en verkleedpartij plaats in de kassen 
van de kwekerij, de binderij, in de schuur 
en in alle slaapkamers boven en beneden 

Want we zijn nog lang niet klaar
En het lopen valt ons vast niet zwaar
Alle Zwevers houdt dus goede moed
Vooruit met ???”

Herinneringen van Marietje Jannink 
(1927) over wandelen, gymnastiek en 
gidsen
Marietje Jannink is zowel lid van de gym 
als van de wandelafdeling. Het wandelen 
laat haar niet onberoerd. Kan ook haast 
niet, want na de oorlog is zo´n beetje “tout 
katholiek Nijverdal” daar lid van. “We heb-
ben verschrikkelijk veel gelopen. Heel veel 
kilometers. Nee, we trainden daar niet echt 
voor. Ik weet het althans niet meer. We 
liepen gewoon mee. Kan me nog wel herin-
neren dat boven op de berg mijn benen al 
zeer deden, maar dat ik nog door liep tot in 
Geesteren.”

Bij het wandelen gaat altijd de Zweefvlag 
mee, die trots wordt gedragen. “Annie 
Roelofs vertelde op een keer dat zij zwan-
ger was toen ze liep, terwijl ze de hele 
weg de vlag op haar buik had gedragen.” 
Dat er ook prijzen zijn te winnen, weet ze 
niet meer. Het zal wel niet belangrijk zijn 
geweest. “We hebben wel eens een prijs 
gewonnen, ja, maar het ging ons om de 

om in datgene dat er nog aan droge kle-
ding beschikbaar was, aan de gezamenlij-
ke maaltijd te beginnen. Deze werd bijzon-
der veel eer aan gedaan, maar na afloop 
“was er nog bloemkool zat” he MANS!!”

Naast al dat sporten is Marietje vlak na de 
oorlog overigens ook leidster bij de pas-op-
gerichte gidsen (scouting). Ze is dat samen 
met Nel Krukkert, de dochter van Dieks. 
“Om dat te kunnen worden, moesten we 
een cursus van een paar dagen volgen in 
Hengelo. Er reed nog geen bus of zo en 
iemand uit Rijssen heeft ons met de auto 
weggebracht. We sliepen daar op strozak-
ken op de zolder van een verlaten school. 
Hengelo was zo zwaar gebombardeerd. 
Vanaf het station keek je zo de hele binnen-
stad door. 

We wisten na de cursus niet hoe we moes-
ten thuiskomen. We zijn toen gaan liften 
en meegenomen door een vrachtwagen vol 
soldaten. Ze gaven ons dekens en waren 
heel aardig. Terug in Nijverdal werden we 
opgevangen door Nels vader, Dieks Kruk-
kert, zenuwachtig, omdat hij zich afvroeg 
hoe we thuis zouden komen. Hij was zo 
boos dat we zomaar in een vrachtwagen 
vol soldaten waren gestapt…...”

Vier catechismuslessen opzeggen om 
met de gym mee te mogen naar Laren
“Het was in 1947”, vertelt Johan Jannink, 
“We gingen met de bus naar Laren voor 
een uitvoering van de gym. Uit die omge-
ving kwam Toon Roest, de directeur. Het 
was voor mij een hele toer om mee te kun-
nen. Het was namelijk zo dat ik in die tijd 
op zondag naar de catechismusles van pas-
toor Graafsma moest. Dat was als voorbe-
reiding op de Plechtige Hernieuwing van 
de Doopbeloften. We waren met z’n drieën 
en moesten Graafsma vragen of we mee 
mochten. Eerst gaf hij geen toestemming. 
Maar na veel gepraat mochten we mee, 
maar dan moesten wij de week ervoor op 
een dag aan de pastorie komen en vier 
lessen opzeggen. Dat hebben we gedaan en 
toen was het goed.”  

De dames van de wan-
delafdeling in Albergen. 
Op de voorgrond de da-
mes Alferink, Engbers, 
Kolman, Koedijk, Filart, 
Hegeman en Alferink.
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Korfbal, jongste loot aan de vereni-
ging
“De jongste sport die door De Zweef wordt 
beoefend, is een sport die nog in de kinder-
schoenen staat. Voor het eerst wordt dit 
jaar (1947) aan een competitie uitgaande 
van de korfbal Kring Twente met twee 
dames twaalftallen deelgenomen. Het 
behaalde resultaat is nog niet groot, doch 
indien men ook hier blijft doorgaan en 
vooral de training niet verwaarloosd, zul-
len ook hier zeker successen in de toekomst 
niet uitblijven.” 

Dat staat in het jaarverslag van secretaris 
Willems. Om zicht te krijgen op het korfbal 
heeft De Zweef een paar boekjes aange-
schaft, waarin de spelregels staan en hoe 
het spel gespeeld kan worden. Als tijdelijk 
trainer voor de korfballers stelt het bestuur 
de heer E. Hutman aan voor f 1,- per uur.

Herinneringen van Marietje Jannink 
aan de korfbal
Behalve op de gym en wandelen zit Marietje 
Jannink ook op de korfbal, die maar kort 
heeft bestaan. “Het was korfbal alleen voor 
meisjes. Ik weet niet hoelang het heeft be-
staan. Niet erg lang. Ik weet nog wel dat 
we in Almelo speelden en die meiden wa-
ren zo hard en gemeen. Toen we thuis kwa-
men hadden we allemaal blauwe plekken 
op onze armen. Zo sloegen ze daar op.” 

Herinneringen van Nel Krukkert
“Ik heb ook nog op korfbal gezeten. Moes-
ten we van die broekpakken aan, want we 
mochten niet in een rokje spelen. Ze wilden 
mij er graag bij, want ik was lang en kon 
dus makkelijker in die korf gooien. Met 

Prijzen voor de wandelafdeling
Bij een wandeltocht in 1947 van de Kring 
Twente in Tubbergen winnen zowel de da-
mes als heren en junioren van De Zweef de 
eerste prijs. Na afloop maken de ploegen 
een feestelijke rondtocht door het dorp.

Vanuit buitenspel scoren in eigen 
doel kan bij De Zweef
Een bijzonderheid doet zich voor in de com-
petitiewedstrijd van De Zweef tegen De-
demsvaart eind september 1947. Na goals 
van Gerrit Gescher en Theo ter Hedde staat 
De Zweef met 2-1 voor. Even later trapt 
Hennie Alferink –toch echt een Zwever- de 
bal in eigen doel, “doch hoe dat mogelijk is, 
is ons nog steeds een raadsel, de scheids-
rechter gaf buitenspel”, schrijft het Twents 
Volksblad. Vijf minuten voor tijd maakt 
Antoon Middelkamp 3-1 en op slag van tijd 

wie ik speelde? Marietje Jannink, Marie 
Kolman, Jo Blokvoort, Annie Engbers. De 
wedstrijden waren boven op de berg; op 
het sportveld waar ook de voetbal had ge-
speeld.”

Bond legt onderlinge competitie stil
Na de competitie in 1947 begint zoals 
gebruikelijk de onderlinge, Nijverdalse 
competitie. Niet voor lang, want de TVB 
verordonneert de clubs te stoppen. De wed-
strijden zijn niet aangevraagd. Als er toch 
gespeeld zou worden, kunnen de verenigin-
gen erop rekenen dat de bond elftallen en 
besturen gaat schorsen.  

Dat alles blijkt uit een brief die Willem 
Jannink eind juni stuurt aan zijn zwager in 
het ziekenhuis, Hennie Kok. In deze brief 
een kort verslag van de wedstrijd De Zweef 
2 – Nijverdal 2; uitslag 2-1. Jannink meldt: 
“Het 2e elftal was als volgt opgesteld: Mul-
der (doel), D. Galgenbeld en D. Alferink 
(backs), H. van Rhee, H. Poppe, R. Sterk 
(midden) H. Woesthuis, Van Weersel, A. 
v.d. Berg, A. Sterk, A. Alferink (voor). Ze 
hebben een aardige wedstrijd gespeeld en 
ook wel in goede verstandhouding. Alleen 
Van Weersel bezondigde zich nog wel eens 
en moest nog wel eens tot de orde geroepen 
worden.” 

Na de mededeling van de bond legt de 
organisatie het programma stil en gelast 
verschillende wedstrijden af. “Nu wordt er 
wel aan gewerkt om dat nog voor elkaar te 
krijgen. Misschien dat het deze week terug 
komt. Dat het dan voor elkaar is, maar 
zeker is dat nog niet.” Dat is het wel en de 
competitie kan weer verder.

scoort Gescher zijn tweede en eindigt de 
wedstrijd geflatteerd met 4-1.

Pech voor Ommen
Speler Paping van Ommen breekt tijdens de 
wedstrijd tegen De Zweef zijn pols. Dokter 
Maarleveld levert eerst hulp. Ommen ver-
liest uiteindelijk met 4-2. In de wedstrijd 
het jaar ervoor liep een speler van Ommen 
een hersenschudding op tegen De Zweef. 

Nieuwe elftalcommissie
Eind juli 1947 is de algemene ledenverga-

Besturen van een vereniging: veel besluiten gaan helemaal niet door….
Lezend in oude bestuursverslagen blijkt in z’n algemeenheid: er worden heel veel besluiten 
genomen die niet worden uitgevoerd of waarvan men nooit meer iets hoort, zoals de feest-
avond voor het eerste, de aanleg van een tweede veld, aanschaf van een medaillekast. Soms 
komt men wel eens op een afspraak terug, maar dan altijd in de zin van een vraag waarom 
er nog niets is gebeurd, zoals: “Hennie Kok dringt nogmaals aan op bespreking van den 
vroolijken avond die men wil geven voor de leden.” Een regeling over wie vrij reizen heeft, 
komt nooit van de grond. Hetzelfde geldt voor een regeling over te betalen contributie door 
gehuwden. Het duurt jaren eer er een “reglement” is gemaakt.

Het lijkt allemaal een heel stuk amateuristischer dan nu. Misschien is dat ook wel zo, maar 
niet vergeten moet worden dat de tijden dan heel anders zijn. De club heeft geen eigen 
clubhuis met bijbehorende werkzaamheden. Na de verhuizing naar Gagelman is ook nog 
eens de zorg voor veld en kleedkamers weg. Er blijft dus weinig te regelen over. Voor be-
stuursvergaderingen worden geen agenda’s gemaakt. Notulen, ingekomen stukken, rond-
vraag zijn de standaard agendapunten. Daar omheen worden belangrijke gesprekspunten 
ingebracht door de voorzitter, secretaris of penningmeester. En in de rondvraag natuurlijk!

In die tijd moet elke wedstrijd worden aangevraagd bij de gemeente/politie. Donateurs- en 
ledenkaarten gaan naar de gemeente om te worden afgestempeld. Per ingevulde kaart heft 
de gemeente namelijk belasting. 

Bij contributie wordt veel onderscheid gemaakt. Senioren zijn te verdelen in ongehuwd, 
pas gehuwd, gehuwd, gehuwde vrouw, ongetrouwde vrouw, gezinnen met meer leden, 
mensen met werk en mensen zonder werk enz. Verder wordt door het bestuur een apart 
beleid gevoerd voor mensen die in de financiële problemen zitten. 

Spelers gedragen zich nogal eens niet goed. Men blijft weg zonder af te zeggen, heeft bier 
op als de wedstrijd begint, drinkt te veel na afloop, slaat grove taal uit. Een aantal keren 
besluit het bestuur boetes te gaan heffen. Dat is vaak maar even en houdt dan weer op.

Gedeelte van de brief die 
Willem Jannink stuurt 
aan zijn zwager Henny 
Kok, die in het ziekhuis 
ligt. “Alles is bij het 
oude; er is niet veel te 
melden”. Wel tijd voor 
een verslagje van de 
Nijverdalse competitie, 
waarin Nijverdal II aan-
trad tegen De Zweef II, 
met 1-2 door De Zweef 
gewonnen. Daarbij ver-
meldt Jannink wie er 
speelden: Mulder (doel), 
D. Galgenbeld en D. 
Alferink (backs), H. van 
Rhee, H. Poppe, R. Sterk 
(midden), H. Woesthuis, 
Van Weesch, A.v.d. Berg, 
A. Sterk, A. Alferink 
(voor). Jannink schrijft 
nog dat het een leuke 
wedstrijd waas, “waarbij 
Van Weesch zich nogal 
eens bezondigde”. Ook 
schrijft hij dat het voor-
lopig afgelopen is met de 
onderlinge competitie, 
want de TVB is boos dat 
de clubs dat niet hebben 
gemeld. 
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dering van De Zweef. Secretaris Gerard 
Willems presenteert het jaarverslag 1945-
1946. De financiële boeken sluiten positief. 
Desondanks gaat de contributie omhoog 
met 5 cent per week. Tot het bestuur van de 
gym treden toe de dames Annie Engbers, 
Mienie Geurtse en Marie Kolman. In de elf-
talcommissie van De Zweef kiezen de leden 
Johan Jannink, Anton Middelkamp, Johan 
“Broer” Middelkamp en Bats Brinker. De 
heren Middelkamp zijn blijkbaar weer in 
genade aangenomen…. 

In een interview voor de GOAL (1989) zeg-
gen deze “heren Middelkamp” over hun 
lidmaatschap van de elftalcommissie het 
volgende: “We ver-
gaderden bij Jannink 
Sport boven aan de 
Grotestraat. We waren 
met vijf personen en 
men had wel eens twij-
fels over een elftalcom-
missie. Het ging er niet 
altijd eerlijk aan toe. Er 
werd wel eens een voet-
baller naar voren ge-
schoven die niet in het 
eerste of tweede elftal 
thuis hoorde. We vinden het verstandig dat 
er nu geen elftalcommissie meer bestaat.”

Marietje Jannink bevestigt: “Mijn vader 
Johan zat ook in de elftalcommissie van De 
Zweef. De vergaderingen zijn dan boven de 
sportzaak aan de Grotestraat. Volgens mij 
was Hennie Kok sr. daar bij en de gebroe-
ders Middelkamp.” 

Later is de fietsenmakerij de ruimte waar 
het eerste elftal van Johan Jannink op 
zondagmorgen op een bord met poppetjes 
“mental training” krijgt. “Wat dat was? 
Ach, dat zie je nu ook op tv. Laten ze zien 
wie waar moet staan in het veld en hoe ze 
moeten gaan spelen. Ik weet ook nog dat 
de kapelaan een keer kwam om de jongens 
te zegenen voor een belangrijke wedstrijd. 
Ik geloof tegen de Volharding. Nou, veel 
geholpen heeft het niet, want we verloren.” 

werk en administratie van de clubs en be-
rekent bovendien lidmaatschapsgeld. De 
oprichting van de NKS wordt niet wenselijk 
geacht. De diocesane adviseur Pastoor V.d. 
Lucht bestrijdt dit en verdedigt fel het be-
staansrecht van de NKS23.

Gymnastiekbestuur treedt af na 
klachten over functioneren
In de laatste vergadering van 1947 ontstaat 
een probleem met de afdeling gymnas-
tiek. Voorzitter Toon Roest treedt af. “Als 
reden wordt genoemd veel voorkomende 
klachten van leden bij het centraal bestuur 
zonder dit het afdelingsbestuur ter kennis 
te brengen.” Roest is boos dat die leden 
gesteund worden door het centrale bestuur. 
Is boos vanwege uitlatingen voor voorzitter 
Otte na afloop van de gymuitvoering. Het 
zou een rommeltje zijn bij de gymnastiek. 
Tenslotte zou Annie Kolman opgestookt 
zijn. 

Dat laatste zit hem dwars en is hem in de 
schoenen geschoven door Bernard Alferink. 
Deze ontkent alles en zegt dat hij heel wat 
anders heeft gezegd, wat wordt beaamd 
door Hennie Kok en Gerard Willems. Voor-
zitter Otte verdedigt zich door te zeggen dat 
hij zijn uitspraken in het algemeen deed en 
niet speciaal over de gym of Toon Roest.

Het hele bestuur heeft de indruk dat Roest 
op zoek is naar redenen om ermee te stop-
pen. “De adviseur merkt op dat Otte hem, 
voordat het slotwoord werd gesproken, 
reeds in kennis had gesteld . Door het niet 
nakomen van de regeling is er een smet 
geworpen op De Zweef in het algemeen, 
maar niet op personen. Een der voor-
naamste redenen dat het niet zoo is verloo-
pen, is zeker dat er teveel nummers van de 
grooten zijn gedraaid; wat oorspronkelijk 
niet de bedoeling was.” 

Secretaris Willems zegt dat als er klachten 
komen, het bestuur die onderzoekt. Zegt 
ook dat het de geestelijk adviseur vrij staat 
een onderzoek te doen als er klachten zijn, 
waarbij hij zelf mag uitmaken met wie hij 
praat. Samenvattend vindt hij dat Roest 

VV SOS op de fles?
Het bestuur van De Zweef heeft gehoord 
dat de Hellendoornse voetbalclub SOS mis-
schien op de fles gaat. De eerste gedachte 
is: nieuwe leden. De geestelijk adviseur zal 
contact opnemen met zijn collega in Hellen-
doorn om vertrekkende leden aan te sporen 
niet te kiezen voor een neutrale club, maar 
een katholieke. Het blijkt allemaal loos 
alarm.

Parochiehuis in aanbouw
De katholieke gemeenschap is druk bezig 
met de bouw van een nieuw parochiehuis. 
Het oude Vereenigingsgebouw is door bom-
men verwoest. De Zweef organiseert een 

sportmiddag op zondag 31 augustus, die 
geld in het laadje moet brengen. Het pro-
gramma voorziet in een wedstrijd voor de 
junioren en de senioren. Tussendoor brengt 
de gymnastiekafdeling enkele nummers 
voor het voetlicht.

Oprichting NKS omstreden
De oprichting van de Nederlandse Katho-
lieke Sportbond (NKS) is omstreden. Deze 
bond houdt zich niet bezig met de compe-
titie en alles wat daarmee samenhangt. Dat 
laat men aan de KNVB over. Wel bemoeit 
de NKS zich met het welzijn van de katho-
lieke sport en met name de junioren. Uit 
een terugkoppeling door bestuursleden van 
De Zweef van een bezoek aan een NKS-ver-
gadering, blijkt dat de NKS vindt dat de 
geestelijk adviseur te weinig steun aan de 
vereniging geeft. 
Diverse verenigingen zien het lidmaatschap 
van de NKS niet zitten. De bond vraagt 

niet gerehabiliteerd hoeft te worden of wat 
dan ook. Toon Roest is het helemaal niet 
eens met deze zienswijze, waarna het hele 
gymbestuur en bloc aftreedt. Op 8 januari 
1948 zal er een vergadering zijn van de af-
deling gym om een nieuw bestuur te kiezen.

Uiteindelijk komt een deel van het oude 
bestuur weer terug, inclusief Toon Roest, en 
neemt Annie Albers de plek van Roest als 
voorzitter over. Aan het einde van haar eer-
ste vergadering zegt voorzitter Otte dat het 
vandaag laat is geworden, maar dat de ver-
gadering een volgende keer zodanig wordt 
ingedeeld dat zij op tijd thuis kan zijn, 
conform de bezwaren die zij en haar ouders 
hebben ingediend bij het bestuur. Ex-voor-
zitter Roest24 blijft niet zo heel lang meer 
bij De Zweef. In december 1948 neemt hij 
afscheid en krijgt als dank een foto van de 
hele gymafdeling aangeboden.

Been gebroken
Eind augustus 1946 schrijft het Twentsch 
Volksblad: “ONGELUK TIJDENS VOET-
BALLEN. Vrijdagavond kwamen een twee-
tal leden van De Zweef tijdens het voetbal-
len op den berg zoodanig met elkander in 
botsing dat één van hen, een zekere H.v.R.  
(Herman van Rhee, JPvV) een been brak.” 

Feest in 1948 met bonte avond
De Zweef viert feest in januari 1948. Omdat 
het eigen Vereenigingsgebouw door bom-
men is verwoest maakt de club nu gebruik 
van het gebouw van Christelijke Belangen. 
De heer en mevrouw Kleijssen hebben een 
bont programma in elkaar gezet met zang, 
dans en sketches. Dat alles valt bijzonder in 
de smaak en de dankwoorden van voorzit-
ter Otte krijgen ondersteuning met veel ap-
plaus. In de pauze vertoont men een ama-
teurfilm van een wandeltocht van De Zweef.

Problemen met de pastoor Graafsma 
over gescheiden wandelen
In maart 1948 is er een vergadering van 
besturen van de verschillende afdelingen 
en de elftalcommissie. Daar spreekt men 
af elke drie maanden bij elkaar te komen. 
“Eerder dan overeengekomen”, zo schrijft 

24 In het jubileumboek bij 
het 65-jarig bestaan schrijft 
Roest een artikel, maar uit 
niets blijkt iets van wrevel 
of slechte herinneringen. 
Hij schrijft dat hij voorzit-
ter is van de gym en “in die 
functie maakte ik kennis 
met de Heren Willems, Kok 
en Alferink; allen fervente 
voorvechters voor een fijne 
vereniging. Ook binnen het 
bestuur van de afdeling 
gymnastiek heerste een fijne 
mentaliteit en het was heer-
lijk samen te werken met de 
dames Engbers, Geurtse en 
Albers en de heren Filart en 
Huis in ‘t Veld.” 

23 De Nederlandse Katholie-
ke Sportbond verandert in 
1965 de naam in Nederland-
se Katholieke Sportfederatie. 
De Zweef is tot het begin van 
deze eeuw lid geweest van 
de NKS totdat het bestuur 
gaat beseffen dat deze, in de 
ogen van het bestuur, feodale 
instelling niets meer biedt 
dan een bond als de KNVB al 
doet. Men zegt het lidmaat-
schap op met als gevolg dat 
de regionale vertegenwoor-
diger van de federatie komt 
vragen of De Zweef toch lid 
wil blijven, “want dat hoort 
toch als katholieke vereni-
ging.” 
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Bernard Alferink in het jaarverslag 1947-
1948, “werd weer een dergelijke bijeen-
komst gehouden, maar om minder pret-
tige reden, namelijk om tot een oplossing 
te komen van de door U allen wel bekende 
kwestie met de Geestelijk Adviseur  (kape-
laan Smit, JPvV) over de uitlating van de 
Zeer eerwaarde Heer Pastoor (Graafsma, 
JPvV) vanaf de preekstoel. ’t Verloop van 
dit alles is U wel bekend. Hier uitvoerig 
op in te gaan lijkt mij niet wenselijk.” Op 
geen enkele manier wordt duidelijk wat 
er aan de hand is geweest. Meningsver-
schillen zijn de oorzaak “en het bestuur zal 
alles in het werk stellen, zodat deze kwes-
tie zoo spoedig mogelijk tot het verleden 
behoort.”

Uit de verslagen van de bestuursvergade-
ringen komt iets meer duidelijkheid over 
deze kwestie. In het verslag van de verga-
dering van 6 april 1948 meldt secretaris 
Bernard Alferink: “wanneer het punt Sa-
menstellen van een reglement aan de orde 
komt, wordt meteen de uitlating van Den 
Zeereerwaarde Heer Pastoor Graafsma 
in zijn predikatie van Zondag jl. ten berde 
gebracht. Niemand van de aanwezige be-
stuursleden nam met dergelijke uitlatingen 
over onze sportbeweging genoegen. Men 
was algemeen van mening wanneer er 
klachten waren, deze niet vanaf de kansel 
bekend gemaakt moesten worden.

En toen de Weleerwaarde Adviseur na-
mens de Zeereerwaarde Heer Pastoor 
mededeelde dat deze, mocht zich weer een 
dergelijk feit voordoen, dit zeker vanaf de 
kansel zou afkeuren, werden de gemoede-
ren al wat verhit, maar toen daar ook nog 
bij kwam dat bij deelname aan bondswed-
strijden, KTT-tocht etc. dames en heren 
gescheiden moesten reizen, meenden alle 
bestuursleden uitgezonderd de heer Wil-
lems (die eerst even de bui voorbij wilde la-
ten trekken) het bijltje er bij neer te moeten 
leggen, daar zij op deze manier geen kans 
zagen iets te bereiken en zoo hun werken 
toch vruchteloos was en op die manier al-
les toch weer door de Zeereerwaarde heer 
Pastoor werd afgebroken.

ging en de onderlinge samenwerking tus-
sen adviseur en leden stuk maakt. Wel zijn 
wij ‘t met z’n allen eens met de adviseur dat 
er meisjes zijn die te veel aan sport doen, 
maar hiervoor dragen toch de ouders de 
verantwoordelijkheid en niet ’t bestuur. 
Het bestuur van de afdeling gymnastiek 
zal de dames nog eens weer attent maken 
op de kleding en bij niet opvolgen der aan-
wijzingen maatregelen nemen.”

In de vergadering op 1 juli 1948 vraagt ka-
pelaan Smit naar de reden waarom dames 
en heren van de wandelafdeling samen 
trainen. Na het antwoord van het bestuur 
blijkt dat hij zich kan verenigen met deze 
gang van zaken. Toch laait de discussie 
in het bestuur over de bemoeienis van de 
kerk met de gymafdeling weer hoog op, 
want er worden oude koeien uit de sloot 
gehaald. Voorzitter Otte moet de discussie 
kappen, want men raakt niet uitgediscus-
sieerd.  

Het “gedoe” van de geestelijkheid
Het “gedoe” van de geestelijkheid lijkt voor-
al te gaan om de dames bij het wandelen 
en de gym. Ze zijn blijkbaar niet zedelijk 
genoeg gekleed. Ook doen dames en heren 
teveel dingen samen. Zo moeten vrouwen 
en heren niet tegelijk trainen en mogen zo 
ook niet samen reizen naar een uitvoering 
of een wedstrijd.

Na wat heethoofdig heen en weer gedis-
cussieerd te hebben, werd besloten de 
besluiten van deze vergadering niet uit te 
voeren maar eerst eens weer de hoofden bij 
elkaar te steken en te proberen een oplos-
sing voor deze netelige kwestie te vinden.” 
De gebeurtenissen zijn voor het bestuurslid 
Wolfkamp aanleiding na de vergadering in 
de pen te klimmen en te bedanken.25 

Toone Middelkamp vertelt over 
Graafsma
De trammelant in 1948 met pastoor Graaf-
sma staat Toone Middelkamp nog wel bij, 
maar waar het precies over gaat, weet hij 
niet meer. “Misschien over de hangjonge-
ren die elke avond op de Grotestraat verza-
melden. Dat wilde hij niet hebben.” De kerk 
had veel invloed in huize Middelkamp. “Ik 
weet nog dat er een keer een staking was 
op de fabriek. Ik was zo’n jaar of 16. Waar-
over het ging weet ik niet. Interesseerde 
mij toen ook niet zoveel. Maar ik deed 
daaraan natuurlijk wel mee. Die zondag 
preekte de pastoor en zei dat het staken 
moest stoppen. Je moest je bazen en de fa-
briek gehoorzamen. Het eerste wat ik thuis 
van mijn pa hoorde was: “Jij gaat morgen 
weer aan het werk, jongetje.” 

De geestelijk adviseur is bijna altijd aan-
wezig in bestuursvergaderingen en leden-
vergaderingen. Maar komt ook wel eens 
zomaar de kleedkamer in stappen. “Op een 
gegeven moment zit Leo Halle vreselijk 
schuine moppen te tappen. Dat kon hij 
goed en we waren verschrikkelijk aan het 
lachen. Gaat ineens de deur open en staat 
kapelaan Jongerius daar. Leo Halle scha-
kelde zo snel over naar een serie “gewone” 
moppen, dat Jongerius niets gemerkt zal 
hebben.” 

Problemen met kapelaan Smit
In de bestuursvergadering van 11 juni 1948 
vraagt Hennie Kok “inlichtingen over ’t ge-
val van de adviseur met de afdeling gym-
nastiek van vrijdag jl. Hierover raakt men 
hoegenaamd niet uitgepraat. Men was in ’t 
bestuur in ’t algemeen van mening dat men 
op deze manier de goede geest in de vereni-

Een voorbeeld hoe dat gaat: in de vergade-
ring van 14-1-1947 bespreekt het bestuur 
“het geval Kolman”. Het verslag meldt: 
“Ondanks herhaalde waarschuwingen in 
het algemeen, worden deze waarschuwin-
gen door Mej. A. Kolman niet opgevolgd 
en is zij tijdens de uitvoering weer in 
overtreding geweest ten opzichte van de 
vastgestelde kleeding, waarvoor haar 2 
maand voorwaardelijke schorsing met een 
proeftijd van een ½ jaar wordt opgelegd, 
ingaande 15-1-1947. Zoowel haar ouders 
als de overtreedster zal dit schriftelijk wor-
den meegedeeld.” 

Clubblad De Stuwer gaat al snel sa-
men met clubblad TOP
In januari 1948 komt (opnieuw) het invoe-
ren van een clubblad te sprake. Gebrek aan 
goede medewerkers is een probleem, maar 
ook de geestelijk adviseur is dat. Deze raadt 
zo’n blad af en stelt daarbij nogal hoge eisen 
aan zo’n blad. Over en weer wordt over de 
voors en tegens gesproken, maar men komt 
er niet uit. Elk bestuurslid zal nog eens 
nadenken over wat in een clubblad gepubli-
ceerd zou kunnen worden. Men komt erop 
terug. 

Dat gebeurt en er komt een commissie, 
bestaande uit Gerrit Otte, Bennie Alferink, 
Toon Roest en G. Wolfkamp. Die moet met 
plannen komen. Dat gebeurt en in april 

25 Niet duidelijk wordt wat 
er aan de hand is. Tussen 
de regels door en pastoor 
Graafsma kennende, zal hij 
een donderpreek hebben 
gehouden over de verhou-
dingen mannen en vrouwen 
bij de gym, de kleding van de 
dames enz. 

Het is niet alleen kommer en kwel in het bestuur………
Het lijkt erop dat het bestuur uitsluitend serieus bezig is. Niets is minder waar. Men ver-
gadert bij een van de bestuursleden thuis en als er een iets bijzonders heeft te vieren, zoals 
de geboorte van een kind of een op handen zijnd huwelijk, vergadert men in diens huis en 
komt al snel de fles op tafel en de hartige hapjes. In die fles geen fris, maar jenever, zodat 
menig vergadering eindigt in een gezellige bende. 

Zo struikelt een bestuurslid midden in de nacht over iets en moet door de rest tussen de 
spaken van zijn fiets worden gehaald. Of (zo meldt het verslag) “Hierna de rondvraag en 
aan alles kon men merken dat het spraakwater zijn uitwerking niet gemist had.” 

Thea Kolkman (dochter van Bernard Alferink) herinnert zich goed hoe gezellig het er (ook 
later) aan toe ging: “Ook als er niets te vieren was, was het gezellig. De vergaderingen 
werden altijd bij ons thuis gehouden. Ik weet nog dat er behoorlijk werd gedronken en het 
steeds luidruchtiger werd. Ik was een klein meisje, werd dan wakker en vroeg of ze alsje-
blieft niet zoveel wilden drinken. Ik weet ook nog dat de kapelaan naar huis wilde, de ver-
keerde deur los trok en met een knal de kelderkast in viel.” 
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1948 deelt men mee dat het blad onder de 
naam “De Stuwer” diezelfde maand nog zal 
verschijnen. Tot die eerste uitgave is het 
waarschijnlijk niet eens gekomen, want in 
augustus van dat jaar besluit het bestuur te 
proberen het blad alsnog uit te brengen.

Het zal te maken hebben met de invloed 
van de geestelijk adviseur, want een Stuwer 
komt er niet. Wel verschijnt in december 
1949 het blad TOP; een gezamenlijke uitga-
ve van De Zweef en parochie-jeugd. Het be-
stuur zet zich in om het blad rond te bren-
gen en abonnees te werven. Dat doen vooral 
Hennie Kok, P. Wennemers, H. Krukkert en 
Jans Willems. In 1953 bestaat het blad nog 
steeds en zit Bernard Alferink namens De 
Zweef in de redactie.

De Zweef reorganiseert: elke afdeling 
een eigen bestuur en één koepel
Tot 1949 is De Zweef een sportvereniging 
met één bestuur. In dat bestuur vertegen-
woordigers van de voetbal en de andere 
sporten. Eerlijk verdeeld was het niet, want 
de voetbal voerde de boventoon. Er ontstaat 
het idee de structuur van de organisatie te 
veranderen. Er komen drie verenigingen 
onder de naam De Zweef met elk een eigen 
bestuur. Daarboven komt een “centraal 
bestuur”, waarvan voetbalvoorzitter Gerrit 
Ottte de eerste voorzitter is.

Anton Geurtse is bij de ledenvergadering 
aanwezig en noteert in zijn dagboek: “Op 
donderdag 12 mei ’s avonds naar de ver-
gadering geweest van de R.K. Sportvereni-
ging De Zweef. Deze was de bedoeling om 
de diverse takken van sport op eigen benen 
te plaatsen. Maar er bleef één hoofdbe-
stuur. Tot voorzitter werd gekozen G.L.W. 
Otte, secretaris: W. Jannink en penning-
meester W. Claassen.”

Per juni 1949 is Gerard Willems voorzitter 
van de afdeling voetbal. “Meester” Hendrik 
Kleijssen is de nieuwe gymvoorzitter. Het 
verdere voetbalbestuur bestaat uit: Bernard 
Alferink (secretaris), Hennie Kok (penning-
meester), H.M. Jansen (algemeen reserve), 
Henk Poppe (materialen), Bernhard Lucas-
sen (blijft voorlopig ook secretaris van de 
gym), Herman Koedijk (vertegenwoordiger 
bij de andere afdelingen van De Zweef). 
Overige bestuursleden: Willem Jannink, 
Wim Claassen en Hein Vagevuur. 

Het “geval Haarle”
Uit de verslagen van de bestuursvergade-
ring blijkt dat er in Haarle iets is gebeurd. 
De pers heeft erover geschreven en De 
Zweef in een kwaad daglicht gesteld. Naar-
stig zoeken in oude kranten levert een be-
richt op uit de Heerenveensche Courant van 
9 augustus 1949:

“Ernstige mishandeling tijdens voet-
balwedstrijd. Zondag werden in de 
buurtschap Haarle bij Nijverdal voetbal-
seriewedstrijden gehouden. Tijdens de ont-
moeting tussen de elftallen van De Zweef 
uit Nijverdal en Heino kreeg een voorhoe-
despeler van De Zweef het te kwaad met 
een der backs van Heino. De Nijverdaller 
vloog de Heino-speler aan en mishandelde 
hem zodanig dat de man, na door andere 
spelers te zijn bevrijd, in bewusteloze toe-
stand naar een ziekenhuis te Zwolle moest 
worden gebracht.” 

Het bestuursverslag meldt: “Het zal moei-
lijk zijn ons weer gerehabiliteerd te krij-
gen. Besloten wordt (25-8-1949, red.) de 
spelers Antoon Haas, Wout Wijnen, Jans 

Willems en Herman Middelkamp voor de 
strafcommissie te laten verschijnen met als 
getuigen: Henk Poppe, Gerrit Otte, Bern-
hard Lucassen en Herman Verschoor. Te-
vens wordt besloten Bonte (het slachtoffer) 
geen geldelijke vergoeding te geven.” 

Het jaarverslag over 1949-1950 meldt het 
“veel te vroege” overlijden Theo Verschoor, 
Theo Scholten en bestuurslid Willem Kruk-
kert. 

De hele gymafdeling inclusief het bestuur poseert bij het afscheid van Toon Roest in 1948. 
Onder vlnr: onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, Jan Kok, Joop Middelkamp, 
onbekend, Bennie Kolman, Johan Otte, Johannes van Schoot, Gerrit Stevens. 
Tweede rij van onder vlnr: onbekend, Rina Scholten, Anny Jannink, Ria ten Hove, Diny van Rhee, Anna Runneboom, 
Marie Harmeling, Hetty Elferink, Willy Kok, Marga Woesthuis, Wald Siemens, onbekend, Diny Reinders, Gerda Blik-
man, Elly Nieuwenhuis, Willems, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, Annie Engbers.
Derde rij van onder vlnr: Marietje Krukkert, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, Anny Woertman, Tonny Woert-
man, Jootje Hoogland, Rietje Potgraven, Anny ten Hove, onbekend, onbekend, Tally Hofstede, Hermien Scholten, Anny 
Evers, Henk Kolman, Gerrit Kolman, Anny Albers.
Vierde rij van onder vlnr: Miny ten Hove, Piet Zinsmeijer, onbekend, Joop Woertman, onbekend Gerard Schwarte, 
onbekend, onbekend, Theo van Rhee, Francien Evers, Tonny Alferink, Henny Ekelenkamp, Antoon Middelkamp, Antoon 
Rave, Henk Evers, Miny Geurtse.
Vijfde rij vlnr: Miny Engbers, Bertus of Gerrit Mulder, Johan Vagevuur, onbekend, onbekend, Truus Mulder, Mariet-
je Alferink, Johan Jannink, Theo Runneboom, Herman Verschoor, Sinus van Rhee, Tonny jannink, Dora Runnebom, 
onbekend, Anny Alferink, Ria Harmeling, Ina Kok, Anny Engbers, Miny Veldkamp, Anny Oldenhof, Diny Jannink, Willy 
Jannink, Marie Kolman.
Zesde rij vlnr: Riky Sterk, Fien Jannink, Annie Rave, Nel Kolman, Riky Filart, Anna Krukkert, Anny Sterk, Marie Albers, 
onbekend, Riky Jannink, Anny Nahuis, Mientje Poppe, Jo Sterk, Rieteke Kok, onbekend, Marietje Jannink.
Zevende rij vlnr: André Zinsmeijer, Mans Huis in ’t Veld, Antoon Middelkamp, Herman Filart, Antoon Galgenbeld, 
Theunis Podt, Toon Roest, kapelaan Ignatius Smit, Willem Huis in ‘t Veld, Gerrit Otte, Wout Wijnen, Henny Kok, Gerrit 
Gescher, Herman Koedijk, Marie Arends, Henk Poppe, Euren, Bernard Alferink, ter Hedde, Gerard Willems. 
Onbekend is wie de twee militairen zijn.
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De stichting van sportpark Gagelman
Om met de tijd mee te gaan is de gemeente Hellendoorn actief. DES, Nijverdal en De Zweef 
spelen op accommodaties die in de ogen van de gemeente niet meer van de tijd zijn en ook 
nodig zijn voor andere doelen. De gemeenteraad neemt het besluit een nieuw sportpark 
aan te leggen. Sportpark Gagelman komt op een prachtige plek tegen het centrum van Nij-
verdal, aan de rand van Regge en Doktersbos.

Eind september 1946 vergadert de gemeenteraad van Hellendoorn. De burgemeester 
deelt mee dat vrijdagmorgen een brief is bezorgd van de Nijverdalse Sportgemeenschap, 
ondertekend door de besturen van de sportverenigingen Nijverdal, Volharding DES, OKK 
en KSW (bedrijfssportvereniging). Zij vragen het gemeentebestuur om het terrein van het 
voormalige “Erve Gagelman” als sportpark te mogen gebruiken en dit te laten egaliseren. 
Men wil het terrein daarna huren en zal de onderhoudskosten betalen.

Burgemeester Witschey ziet het plan wel zitten. Hij vindt sport belangrijk en is bereid te 
voldoen aan het verzoek. Uitgerekend is dat het 6,5 ha. gro-
te terrein f 700,- aan huur moet opbrengen. De gemeente 
betaalt de f 800,- rente en aflossing. “Het is nog niet zo ver 
dat er een voorstel naar de raad kan, maar ik wil van u 
graag een principebesluit”, zegt hij.

Als eerste neemt Jans Woertman het woord. Kersvers 
raadslid voor de KVP en oud-voorzitter van De Zweef. 
Hij vindt het een prachtig plan. Vraagt zich af waarom 
De Zweef niet heeft ondertekend. Jan Broens (ook KVP) 
plaatst vraagtekens. Hij wijst erop dat bij de onderteke-
naars ook de KSW-sportvereniging is. Hij is daarop tegen. 
Tegen het feit dat een fabriekssportvereniging onder de 
duiven schiet van de particuliere sportverenigingen.

De burgemeester zegt dat er in ons land gelukkig weer spra-
ke is van de vrijheid van vereniging en de vrijheid van me-
ning. Er zijn vijf of zes verenigingen die een verzoek hebben 
gedaan en het kan hem niet veel schelen hoe die verenigin-

gen zijn  ontstaan. Er is een verzoek gedaan dat hem aanstaat en hij wil medewerking ver-
lenen. Woertman krijgt geen antwoord op z’n vraag. De raad gaat in principe akkoord met 
de stichting van Sportpark Gagelman. De raadsleden de Vries en Op den Dries wijzen er 
nog even op dat zij later bij het definitieve plan nog willen praten over de zondagsrust.

De Zweef doet niet mee
In het Twentsch Volksblad van september 1946 staat in een artikel26 dat 
De Zweef niet meedoet aan de Stichting Sportpark Gagelman. “Dit belang-
rijke punt kwam vorige week in een gehouden ledenvergadering van De 
Zweef ter sprake. De voorzitter, de heer G.L.W. Otte en kapelaan  I.J.J. 
Smit, zetten de principieele bezwaren uiteen. Indien de bedrijfssport (zoo 
men weet neemt de Sportvereeniging der KSW ook deel aan dit sport-
park) geweerd wordt, kan de R.K. Sportvereeniging onder bepaalde 
voorwaarden haar medewerking verlenen.
Alle leden waren het met deze zienswijze eens, terwijl men bovendien van 
meening was, dat een eigen terrein altijd beter is dan welk sportpark 
ook. In een commissie welke tot taak heeft te trachten een beter terrein 
te krijgen, werden gekozen de heeren Anton Schwarte, Jan Sterk , Hein 
Vagevuur, Jan Nijenhuis en Bernard Alferink.” 

In eerste instantie doet De Zweef dus niet mee aan de Stichting Sportpark; zeker zolang 
de KSW-sport daarin zit. In oktober 1946 verschijnen Jan Broens en Jans Woertman “als 
raadsleden van de R.-K. Fractie” bij De Zweef. Zij komen een toelichting vragen over de 
mening van het bestuur van de club. Uit hun toelichting blijkt dat beide heren het onder-
ling niet eens zijn. Broens steunt het bestuur van De Zweef niet mee te doen en Woertman 
wil wel dat De Zweef mee doet.

Dan blijkt in het overleg dat er sprake is van een ommekeer. De Zweef deelt mee dat de 
raad aan B en W heeft gevraagd de plannen verder uit te werken. Daarop is nog geen offici-
eel bericht ontvangen, zodat de club nog niet heeft besloten wel of niet mee te doen. Beide 
raadsleden gaan daar achteraan en zullen ook proberen de KSW uit de stichting te weren. 

Een echt besluit om mee te doen aan en op het nieuwe Gagelman is er niet, maar “Wan-
neer dit mogelijk is en de kosten draaglijk zijn, is het bestuur wel voor deelname en het 
spelen van wedstrijden op het sportpark. Doch het terrein op de berg zal te allen tijde ge-
handhaafd blijven; ook al is dit niet ideaal te noemen”, meldt het verslag van de bestuurs-
vergadering van 2 oktober 1946.  

Aanleg kan beginnen
De kogel is door de kerk en dat wordt duidelijk bij de receptie ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van DES op 2 oktober 1947 bij Hotel Hofstee. Vele verenigingen zijn 
aanwezig en voeren het woord. Namens De Zweef spreekt Gerard Willems. Dan komt 
burgemeester Ed. C. Witschey met een belangrijke mededeling: “Na het onderhoud dat 
we hedenmiddag hebben gehad met het provinciaal bestuur kan ik thans zeggen dat het 
Sportpark er komt.” 

DES is bijzonder blij met deze mededeling, want in het achterhoofd speelt de brief die de 
club in juli 1947 van de KNVB heeft ontvangen. Daarin staat dat het veld aan de Spoor-
straat (waar nu Albert Heijn is gevestigd) niet meer voldoet en afgekeurd zal gaan worden. 
DES heeft dispensatie gekregen onder voorwaarde dat sportpark Gagelman in het seizoen 
1948-1949 klaar zal zijn. 

26 Bij het betreffende artikel 
in het archief van de ge-
meente is (later) met potlood 
bij geschreven “abuis!.” Wie 
dat heeft gedaan en waarom, 
is onduidelijk.

Erve Gagelman voor 
aanleg van het sport-
park. Links een zandweg 
richting Doktersbos.
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gelegen sportveld wezen kijken. Het groen van het pas ingezaaide gras kwam reeds hier 
en daar tevoorschijn.”

De Zweef, DES en Nijverdal krijgen hun onderkomen aan de Duivecatelaan. Het hoofdveld 
wordt de plek waar nu het hoofdveld van DES ligt. Hoewel het complex nog niet klaar is, 
wordt het op zaterdag 27 augustus 1949 geopend. De competitie staat voor de deur en men 
kan niet wachten. Een officiële opening komt later, als de kleedkamers klaar zijn.

Desondanks is het hele college van burgemeester en wethouders aanwezig, inclusief de 
vrouw van burgemeester Witschey. De burgemeester voert het woord en vertelt dat toen hij 
in 1937 naar Hellendoorn kwam, een dekenfabrikant uit Leiden pogingen deed dit terrein 
te kopen om een fabriek te stichten. Gelukkig ging dat niet door.

De tijden zijn niet veranderd. Ook dan al verwacht de gemeente dat clubs de handen uit 
de mouwen steken: ”De burgemeester wees op de plicht van de sportvereenigingen om 
te helpen dat dit in stand blijft, want alles kan niet alleen van de gemeente en uit de be-
lastingen komen. Ook de sportvereenigingen hebben hier een taak”, schrijft het Twentsch 
Volksblad.

Een speciaal dankwoord van de burgemeester gaat naar de heer Roels, directeur van het 
Sportpark in Eindhoven, die waardevolle adviezen heeft gegeven en zelfs de moeite heeft 
genomen een keer naar Hellendoorn te komen.

Daarna trapt Witschey af voor de eerste wedstrijd op het nieuwe veld. De Zweef mag die 
eerste pot spelen en wel tegen Sparta Enschede. Het is een matige wedstrijd, met weinig 
goed voetbal. Sparta is beter dan De Zweef, maar door doelpunten van Galgenbeld en Pop-
pe winnen de blauwwitten.

Verlichting op Sportpark Gagelman
In januari 1953 krijgt het trainingsveld op sportpark Gagelman verlichting. Vanaf dat mo-
ment hoeft geen gebruik meer gemaakt te worden van het verlichte veld van SVVN. Vanaf 
1948 huurt De Zweef namelijk het verlichte trainingsveld van de Volharding. In het eerste 
jaar betaalt men daarvoor f 190,-. De verlichting op het Volhardingterrein is in oktober 
1946 in gebruik genomen om ’s avonds goed te kunnen  trainen. Trainer op dat moment is 
de oud-Heraclesspeler B. Freeze.

Herinneringen van oud-spelers:
Gagelman was prachtig. Er was alleen een veld en een kleedkamer (slang met gaatjes was 
de “douche”). Geen kantine. Je trainde op een sintelbaan (“als je viel….”). Die lag tegen 
de bosrand achter het huidige clubhuis van de hockey.  Die sintelbaan heeft er gelegen tot 
eind van de jaren zeventig. 

Er was ook geen verlichting. In de winter traint De Zweef soms bij SVVN die wel een ver-
lichting heeft. Bokkie Middelkamp (en hij is serieus als hij dat zegt): “Bij volle maan kon je 
bij ons ook wel wat zien.” “Ook trainden we wel op het schoolplein, waar een lamp was. 
Meester Tijhuis vond dat goed”, vertelt keeper Marinus Poppe. 

Toone Middelkamp (1938) weet nog: “Gagelman was zo’n verbetering. Wat een prachtig 
veld en zelfs twee kleedkamers. Die waren van hout en er was één douche. Die ene douche 
was voor de thuisploeg. In de andere kleedkamer was er geen.”

Op dat moment heeft de club de veldennood een beetje opgelost door van de gebroeders 
Prins een tijdelijk veld te huren naast het Zwembad Duivecate (dode Reggearm bij tennis-
banen dat nog steeds Oale zwembad wordt genoemd). Dat veld moet DES verlaten als de 
aanleg van het sportpark begint. De club wijkt uit naar het oude veld aan het Stort. 

Ook De Zweef zoekt tijdelijk andere locatie
In de loop van 1947 gaan vijf Zweefbestuurders een kijkje nemen bij het sportpark-in-aan-
leg. Men constateert dat het nog wel even zal duren eer de velden bespeelbaar zijn. De 
behoefte aan speelruimte hoopt men op te vullen. “Bij de heer Nahuis is een zeer geschikt 
terrein opgemerkt. Getracht zal worden een onderhoud bij Nahuis aan te vragen met 
als doel daar een stuk weiland af te huren voor een speelveld. De bespreking zal aange-
vraagd worden op Maandag 16 juni ten zijner huize.”

Van dit overleg is niets meer terug te vinden. Het zal wel niet door gegaan zijn, want in sep-
tember 1947 besluit men het veld boven op de berg te gaan opknappen. Dat moet gebeuren 
door eigen leden. Om die te mobiliseren worden zoals gebruikelijk na de missen op zondag 
circulaires uitgedeeld. 

De Zweef en Gagelman
In de analen is niets te vinden over een besluit, maar “ergens” heeft De Zweef de knoop 
doorgehakt en is besloten ook naar Gagelman te verhuizen. Via de NSG (Nijverdalse Sport-
gemeenschap) is De Zweef in de persoon van G. Wolfkamp betrokken bij de stichting van 
het nieuwe sportpark. In november 1947 doet hij verslag van een vergadering waarin de 
begroting aan de orde is geweest. 

Spelen op het nieuwe sportpark zal de vereniging meer gaan kosten dan wat men nu be-
taalt. Verder zal er een beheerscommissie komen, bestaande uit drie personen uit de ver-
enigingen die daar gaan voetballen, drie raadsleden en de burgemeester. De verenigingen 
vinden dat er namens hen vier vertegenwoordigers moeten zijn. Hierover wordt nog nader 
besloten. 

Sporadisch komt het nieuwe sportpark op de agenda van het bestuur. Het lijkt net alsof er 
niets gebeurt, maar niets is minder waar. Zo is er intensief overleg met DES en Nijverdal 
over het gebruik ervan e.d. Het veld op de berg is niet meer nodig en men besluit (sept. 
1949, JPvV) dat de geestelijk adviseur zich in verbinding zal stellen met de jeugdbeweging, 
want dit terrein lijkt voor hen ideaal.

Ondertussen merkt het bestuur dat de kleedkamers op de berg 
behoorlijk vernield worden. Men besluit alle opstallen bij in-
schrijving te verkopen. De voetbalvereniging Nieuw Heeten heeft 
al belangstelling getoond. Later blijkt dat ook de hoogste in-
schrijver te zijn. Voor f 345,- gaan kleedkamers, afrastering enz. 
van de hand.

In gebruik neming van het nieuwe sportpark (1949)
Het nieuwe sportpark ligt op een schitterende plek. Het jonge 
gezin van Anton Geurtse woont in die tijd tijdelijk in bij de ou-
ders van zijn vrouw Sientje aan de Frederik Hendrikstraat in ’t 
Rooie Dorp; een steenworp afstand. De fabriekswoning aan ’t 
Hoge Dijkje wordt namelijk verbouwd. Daags na Bevrijdingsdag 
1948 noteert Anton: “Met Mariejanne naar het in aanplanting 
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Nijverdals team met vijf Zwevers
De beste 22 spelers van Nijverdal spelen in juni 1941 tegen elkaar om zo een Nijverdals 
team te kunnen formeren. Team A speelt op de DES-terrein aan de Spoorstraat tegen Team 
B. Voor wat het waard is: team A wint gemakkelijk met 6-2. Dat leidt uiteindelijk tot een 
Nijverdals team dat bestaat uit: Doel: Woesthuis (De Zweef). Achter: Verschoor en Alferink 
(De Zweef). Midden: Woesthuis (De Zweef), Reijnen (Nijverdal) en Leeftink (Volharding). 
Voor: Broeks( De Zweef), Tijhuis (Volharding), Beldman (Nijverdal), Schuurman (Volhar-
ding) en Plomp (DES). Voorafgaand aan de proefwedstrijd spelen de junioren van DES 
tegen die van de Zweef. Uitslag 6-1 voor DES.

Wedstrijden om de zilveren bal
De Nijverdalse Sportgemeenschap stelt een zilveren 
bal beschikbaar voor de winnaar van de traditionele 
onderlinge competitie van Nijverdalse voetbalclubs. De 
opbrengst van de wedstrijden is voor de Sportgemeen-
schap, het Sanatorium en het aan te leggen nieuwe ge-
meentelijke sportpark. De Zweef speelt uiteraard weer 
mee in deze competitie, maar bakt er niet veel van. Te-
gen DES moet gewonnen worden om niet op de laatste 
plaats te eindigen. Het wordt 4-1 voor de roodzwarten. 

Ruzie tussen DES en SVVN
Onder het kopje “Een aanfluiting voor de sport” maakt 
het Twents Volksblad melding van het feit dat een wed-
strijd tussen DES 4 en SVVN 4 helemaal uit de hand 
is gelopen. “Deze wedstrijd is een aanfluiting voor de 
voetbalsport geworden, want verschillende spelers raakten slaags met elkaar. Er vielen 
enige harde klappen en de scheidsrechter was genoodzaakt twee spelers van SVVN en één 
van DES uit het veld te zenden waarop de gemoederen enigszins bedaarden Zoiets mag 
op de sportvelden niet voor komen.” 

Zaaltraining DES en SVVN gaat niet door
In deze periode is Zweef-secretaris Gerard Willems ook secretaris van de Commissie ter 
Behartiging van de Nijverdalsche Sportbelangen. In die hoedanigheid schrijft hij in decem-
ber 1945 een brief aan de gemeente om een deel van de gemeentelijke werkplaats bij het 
voormalige station Nijverdal-zuid beschikbaar te stellen als ruimte voor zaaltraining voor 
SVVN en DES. Zoals al eerder is gebeurd. Hij krijgt echter als antwoord dat dat niet kan, 
omdat er materialen zijn opgeslagen waartoe alleen “daartoe gerechtigde personen toe-
gang hebben”. Het aanbod van de gemeente om in de gang van de openbare school te trai-
nen, wijst men af, omdat daar een koude en natte betonvloer in ligt “die niet bevorderlijk is 
voor de gezondheid”. 

Fusie van Nijverdalse sportverenigingen
In 1947 –het jaar dat DES 25 jaar bestaat- gonzen fusiegeruchten: DES, Vol-
harding en OKK gaan samen! Het lijkt of de inwoners van Nijverdal beter op de 
hoogte zijn dan de betrokken clubs. Gymvereniging OKK neemt in mei 1947 het 
initiatief voor een vergadering om te praten over fusies binnen de lokale sport. 

In de begintijd moeten de spelers de ballen ophalen bij DES-man Willem Mondeel. Die 
woont aan het stukje Oranjestraat bij het begin van de Van Limburg Stirumstraat. “Die 
woonde het dichtste bij. Als je ’s avonds klaar was met de training, moest je daar ook de 
sleutels van de kleedkamers brengen.” 

Herinneringen van Gerrit Gescher
In de jubileumgids 1985 schrijft oud-speler en oud-bestuurslid Gerrit Gescher over deze 
periode. De jaartallen kloppen niet helemaal, maar de herinneringen zijn duidelijk.

“En je komt op de berg dan zie je dat de Duitsers er behoorlijk hebben huisgehouden. De 
tribune is verdwenen evenals kaartverkoop en de schutting. Dan nemen de Canadezen 
het tijdelijk over en maken er een sintelbaan bij. Na enkele weken komt het terrein weer 
vrij. En dan wordt met man en macht gewerkt om het weer bespeelbaar te maken, dan 
wordt er een noodkleedkamer gebouwd van planken van gezaagde dennen, een noodop-
lossing.

In de jaren ‘50 begint een bespreking over een sportpark. Dan koopt de gemeente de 
eerste grond van Koersen (Gait) want die gaat emigreren naar Canada. D.E.S. speelde 
waar nu de A.H. supermarkt staat. D.E.S. had ook maar één terrein evenals De Zweef en 
Nijverdal. Die laatste speelde waar nu de L.T.S. staat (De oude locatie Willem de Clercq- 
straat van Reggesteyn, JPvV). 

Wanneer de drie verenigingen tot een besluit komen mag De Zweef de openingswedstrijd 
spelen tegen een zaterdagvereniging namelijk Sparta uit Enschede. Er was nog geen 
kleedkamer dus we moesten ons verkleden bij boer Nahuis. 

De wedstrijd werd bijgewoond door het college van B en W, afgevaardigden van de bond 
en raadsleden. De eerste aftrap werd verricht door de toenmalige burgemeester van Hel-
lendoorn C. Witschey. Het eerste doelpunt op het nieuwe sportpark werd gemaakt door 
Johan Galgenbeld, de vader van Hans. Het wedstrijdverloop was volgens mij 1-1.

Het spelen op de berg was altijd erg gezellig vooral tegen Rohda-Raalte. De Zweef had 
na de oorlog 4 senioren- en 3 junioren elftallen en deze moesten allemaal op één terrein 
spelen en daarbij mocht je voor 12.00 uur op zondag niet spelen. Ook zijn ze nog bezig 
geweest voor een tweede terrein maar dat was geen haalbare zaak. En zodoende zijn we 
op het sportpark terecht gekomen.”

Andere Nijverdalse voetbalclubs
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Na een oefenwedstrijd van een Nijverdals Zaterdagteam tegen een Nijverdals Zondagteam 
(uitslag 2-2) stelde de TVB een week later een team samen, bestaande uit: K. Woudsma 
(DES), H. Koedijk (De Zweef), J. ten Dam (SVVN), H. Alferink (De Zweef), H. Bokhove 
(DES), M. Bergboer (SVVN), D. v.d. Velde (Nijverdal), A. Middelkamp (De Zweef), J. Dek-
ker (SVVN), W. Beldman (Nijverdal) en H. Zwiers (DES). Reserves: H. Boeve (keeper van 
Nijverdal), K. Reijne (Nijverdal), M. Preuter (Nijverdal), M. Brinker (De Zweef) en Th. Al-
ferink (De Zweef).  

Ook dit elftal blijkt nog niet definitief. Uit het verslag blijkt bv. dat Kas Woudsma niet heeft 
gespeeld, maar Gerrit Jan Boeve de hele wedstrijd in de goal staat. Het is waarschijnlijk 
voor een aantal spelers moeilijk geweest vrij te krijgen van hun baas. Van de kant van De 
Zweef doen in ieder geval mee: Broer Brinker, Henny Alferink, Antoon (Bokkie) Middel-
kamp en Herman Koedijk. 

De voetballers die naar Lokeren gaan hebben gezelschap van zes heren en zes dames van 
de gymafdeling. De Geestelijk Adviseur raadt het bestuur met klem aan geen propaganda 
te maken voor de reis naar Lokeren en zeker geen jongeren mee te nemen.
De groep van 46 (de sporters, begeleiders, het Benelux-comité en het college van burge-
meester en wethouders) vertrekt op woensdagmorgen om 05.00 uur uit Nijverdal. De wed-
strijd is ’s middags om 16.00 uur en de bedoeling is de dag erna weer naar huis te reizen. 
Onderweg in Den Bosch stopt de groep om de St. Jan te bezichtigen. 

Voor velen is het de eerste keer in het buitenland en men kijkt de ogen uit. Opvallend is 
volgens de reizigers dat het wegennet in Nederland een stuk beter is dan in België. Daar 
staat weer tegenover dat men in Lokeren een veel mooier gemeentehuis heeft (“geschikt 
om waardig een gezelschap te ontvangen, wat helaas van het onze niet gezegd kan wor-
den”). 

In de Stadsfeestzaal is de gezamenlijke lunch en burgemeester Thuijsbaert houdt een 
gloedvol betoog. Hij vindt dat Hellendoorn qua natuurschoon heeft gewonnen van Loke-
ren, maar dat de ontvangst de partijen op gelijke hoogte brengt. Burgemeester Witschey 
bedankt en vraagt de aanwezigen “een driewerf hoera aan te heffen op België en Lokeren, 
aan welk verzoek door allen werd voldaan”. 

De redactie van het Twens Volksblad noemt als voorbeeld dat er in Nijverdal vier voetbal-
verenigingen in de vierde klasse zijn, terwijl in gelijksoortige plaatsen met één vereniging 
heeft men een elftal in de tweede klasse. “Nog liever zouden we zien dat alle voetbalver-
enigingen zich verenigen tot één vereniging. Er zijn voorlopig echter nog teveel bezwaren 
die het in vervulling gaan van deze wens tegen houden, doch op de duur zullen we moeten 
komen tot een vrije Zaterdag en dan deze dag wijden aan de sport.” 

De ledenvergadering van DES geeft het bestuur in juni 1947 mandaat om verder te gaan 
met de besprekingen. Dat gebeurt echter niet. Het aantal aanwezige leden tijdens de jaar-
vergadering is te klein om beslissingen te kunnen nemen. Het bestuur schrijft een enquête 
uit onder de leden wat men vindt van een fusie. 

Alle DES-leden krijgen op 10 juni een brief thuis met een enquête. Daarin kan men zich 
voor of tegen een fusie met OKK en Volharding uitspreken. Tegelijk vraagt het bestuur van 
DES of men na een fusie nog actief DES-ser blijft. Zo niet, of men dan wel lid blijft. Tot slot 
vraagt het bestuur: “Indien de fusie niet doorgaat, wenst U dan wel voor “DES” als “spe-
ler” uit te komen in het a.s. seizoen?”

De uitslag van de enquête is nergens meer terug te vinden, maar het idee is niet zomaar 
van tafel. Als DES namelijk op 2 oktober (3 maanden na het uitzetten van de vragenlijst) 
een receptie houdt bij het zilveren jubileum, zegt voorzitter G. Ponsteen dat hij hoopt dat 
de fusie van zijn club Volharding met DES snel tot stand komt.

Nijverdals elftal naar Lokeren (1948)
Na de Tweede Wereldoorlog nemen regeringen van Euro-
pese landen het initiatief om gemeenten in verschillende 
landen met elkaar te “verbroederen”. Doel is door weder-
zijdse uitwisselingen begrip te krijgen voor elkaars cultuur. 
Binnen de Benelux wordt het Belgische Lokeren contactge-
meente van Hellendoorn. Gerard Hilberink: ”Ik weet nog 
dat we als schoolkinderen af en toe fruit kregen uit Loke-
ren. Niet zo maar een paar kinderen, maar de hele school. 
Een banaan of een sinaasappel.” 
Contactgemeente zijn betekent ook uitwisselingen. Er moet 
dus over en weer gevoetbald worden.

In 1948 komt het idee op om op de Nationale Feestdag van 
België (woensdag 21 juli) een voetbalwedstrijd te houden 
tussen een team van Lokeren en een team uit Nijverdal. 
Voor die tijd is dat een gebeurtenis van formaat en het 
wordt een hele strijd wie wordt opgesteld in het Nijverdals 
team.  

Op 2 juli 1948 publiceert het Twentsch Volksblad een voor-
lopige opstelling: Keeper K. Woudsma (DES), en verder 
van achteren naar voren: W. ter Avest (SVVN), H. ten Dam 
(SVVN), H. Alferink (De Zweef), H. Bokhove (DES), Th. 
Alferink (De Zweef), J.A.B. Paul (SVVN), W. Beldman (Nij-

verdal), M. Preuter (Nijverdal), J. Ponsteen (DES) en H. Zwiers (DES). Als reserves gaan 
mee: H. Boeve en K. Reijne van Nijverdal, A. Leeftink van SVVN en H. Brinker en A. Mid-
delkamp van De Zweef.

1948 De Zweef in Loke-
ren.
Vlnr: achtergrond Jo-
han Jannink, Marinus 
“Broer” Brinker, Her-
man Alferink, onbekend, 
Toon Roest (leider gym), 
Hennie Kok, Johan 
“broer” Middelkamp, 
Willem Jannink, onbe-
kend, Jan Nijenhuis uit 
’t Rooie Dorp. 
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geselecteerd is. Alleen een kort bericht over het programma en een ver-
slagje van de ontvangst van de Belgen in hotel Hofstede, waar aan het 
einde van de bijeenkomst “spontaan” een driewerf hoera voor Lokeren 
wordt aangeheven.

Uiteraard ook een verslag van de wedstrijd die later begint omdat op 
het geplande aanvangstijdstip de regen met bakken uit de hemel valt. 
Toch komen nog zo’n 3000 mensen op het spektakel af. Na een opnieuw 
driewerf “hoera voor Lokeren” trapt burgemeester Witschey af neemt 
de Nijverdalse selectie revanche voor het verlies in België en verslaat 
Lokeren met 3-2. De krant schrijft nog dat “het laatste kwartier door de 
invallende duisternis moeilijk was te volgen.”

Vermeld moet nog worden dat de wedstrijd Nijverdal-Lokeren via de 
radio rechtstreeks te horen is bij onze buren. Een radio-amateur maakt 
dat mogelijk. De voetbalontmoeting tussen beide plaatsen leidt ertoe dat 
eind augustus de Stedelijke Harmonie van Lokeren een bezoek aan Hel-
lendoorn brengt. 

Herinneringen aan Lokeren
Herman “Broer” Brinker schrijft in de jubileumgids bij het 65-jarig be-
staan in 1985 zijn herinneringen aan die reis naar Lokeren.

“Als oud-speler van De Zweef, zo’n kleine 20 jaar, waarvan een jaar of 12 in het eerste 
elftal wou ik een herinnering ophalen van de eerste jaren na de oorlog 1947 – 1948. De 
gemeente Hellendoorn had na de oorlog als partnergemeente contact met een stad in 
België, Lokeren. En zoals gebruikelijk waren er uitwisselingen met diverse sportvereni-
gingen.

 Zo kreeg de gemeente Hellendoorn ook een uitnodiging van de plaatselijke voetbalclub 
die een wedstrijd wilden spelen tegen het zgn. Nijverdals elftal. Dat elftal werd samenge-

De Nijverdallers worden door de Belgen blij gemaakt met een geschenk van 50 francs en 
vier consumptiebonnen per persoon. “Na de middag”, zo meldt het Twentsch Volksblad, 
“werd een mars gemaakt. Met muziek voorop trok men naar het sportveld. Alsof het een 
officiële Holland-België-wedstrijd gold, werden ook hier de beide volksliederen gespeeld.”

De wedstrijd is een probleem voor de Nijverdallers, die de reis nog in de benen hebben: 
“Het lopen ging moeilijk, er zat geen kwiekheid in het spel en later bleek het nog duidelij-
ker, want uithoudingsvermogen ontbrak geheel.” De Belgen laten ook beter voetbal zien. 
Een goal blijft niet uit. 

Na tien minuten kijkt de Nijverdalse selectie tegen een 1-0 achterstand aan. Van de Velde 
kan direct daarna gelijk maken, maar zijn harde schot gaat naast. Even later laat Herman 
Zwiers zien dat hij niet voor niets in het Nederlands Zaterdagelftal speelt. Zijn voorzet uit 
een corner wordt door Bokkie Middelkamp ingekopt. Na rust heeft heel Nijverdal pap in de 
benen. De Belgen geven gas en winnen uiteindelijk met 3-1 (overigens wordt de thuiswed-
strijd in het jaar erna in Nijverdal gewonnen met 3-2).
Iedereen verdwijnt na de wedstrijd naar het gastgezin voor het avondeten. ’s Avonds op het 
Beneluxbal vermaakt het gezelschap zich prima. De vier consumptiebonnen per persoon 
zijn niet voldoende. Toch is iedereen de andere morgen weer present voor een stadstour 
en aansluitend een uitstapje naar Gent. Om vier uur ’s middags wacht in de feestzaal koffie 
met gebak en daarna een broodmaaltijd. Tijd om afscheid te nemen en terug te reizen naar 
Nijverdal.

Twee journalisten uit Lokeren gaan mee terug en zijn een paar dagen te gast in Nijverdal 
waar ze hun ogen uitkijken en niet hebben verwacht zo’n groot fabriekscomplex te zien. 
Daar leidt de heer Van Engelen de gasten rond. Mejuffrouw zr. P.M. de Jagher doet de 
rondleiding bij Krönnenzommer. “Wat de buitenlandse gasten hier te zien kregen, ging 
hun verwachting verre te boven. Zo’n inrichting te vinden in een plaats welke op de kaart 
haast niet te vinden is, hadden de heren zich niet kunnen voorstellen.”

Return
Lokeren komt natuurlijk ook naar Nijverdal. De euforie over het bezoek aan Belgie maakt 
dan plaats voor een “normaler” gedrag. Weg grote stukken in de krant over wie er allemaal 

Bananenoorlog in Lokeren
Een bijzonderheid bij het bezoek aan Lokeren is het feit dat vooraf alle kinderen op de 
Hellendoornse scholen vanuit Lokeren een banaan of sinaasappel kregen. Die waren op-
gestuurd. Met die kennis begint in Lokeren het grote “inkopen doen”. Zo kort na de oorlog 
is er veel niet te krijgen of slechts op de bon. Dat verklaart de run op bananen. “Er brak 
een complete bananenoorlog uit. Iedereen uit Hellendoorn en Nijverdal die bananen zag, 
werd door deze koorts bevangen en wilde deze vruchten kopen. Het duurde dan ook niet 
lang of in geheel Lokeren was geen banaan meer te krijgen.”

Dat is nog niet alles. De heren voetballers en supporters worden vrijmoedig genoemd, 
“omdat ze hier in de Lokerense zaken dameskousen kochten. Het was hier nl. om Nylon te 
doen, maar we weten zeker dat ze te Nijverdal voor geen geld te bewegen waren geweest 
voor hun zuster, hun meisje of voor hun vrouw kousen te kopen. Hier deden ze het zonder 
blikken of blozen”, schrijft het Twentsch Volksblad.

Niet alleen deze bijzondere artikelen vinden gretig aftrek. Ook chocolade en sigaretten vlie-
gen over de toonbank, omdat deze zaken in België zonder bon te koop zijn.

Op 13 augustus 1948 
speelt een Nijverdalse 
team tegen Lokeren op 
terrein Nijverdal. Wie 
het goed wil zien, neemt 
een veilingkist mee en 
gaat hoger staan.
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Paasdag 1946 verliezen de Nijverdallers kansloos met 2-6. Opmerkelijk is dat Eb van den 
Broeke van DES speelt met zijn hand in het gips (dat kon toen nog straffeloos…..). 

Het jaar erna wil DES weer tegen dit team spelen en nodigt Feijenoord uit voor acht dagen 
Nijverdal om in die periode ook tegen andere ploegen te spelen. Als Feijenoord hiervoor 
400 gulden per wedstrijd vraagt, trekt de een na de andere potentiële tegenstander (Roh-
da, Excelsior, DOS, Ommen) zich terug en gaat het feest niet door. 

In oktober 1946 houden zowel DES als Volharding de jaarvergadering. Beide verenigingen 
zijn blij en tevreden. Het ledental groeit en groeit (ze hebben allebei ongeveer 200 leden) 
en de financiën zijn op orde. 

Zilveren jubileum
In 1948 bestaat DES (“een van de oudste zaterdagverenigingen in het oosten”, denkt de 
krant) 25 jaar en viert dus het zilveren jubileum. De club organiseert een receptie bij Hof-
stee en houdt een feest voor de leden, waarbij de “twee Willems” een revue geven.
Kampioen in 1948
In het seizoen 1947-1948 wordt DES kampioen van de vierde klasse B. Spelers in dit team: 
Eb de Ruiter, Kas Woudsma, Willem Mondeel, Gert Jan van der Werfhorst, Eb van den 
Broeke, W. Podt, H. Bokhove, Klaas Dommerholt, Jan Ponsteen, Piet Calkhoven, Herman 
Zwiers. DES behaalt het kampioenschap in de thuiswedstrijd tegen Excelsior’31. Meer 
dan 2500 toeschouwers genieten van een uitermate spannende, sportieve en op  hoog peil 
staande wedstrijd, waarin DES er geen twijfel over laat bestaan welke 
ploeg de beste is. Via doelpunten van Ponsteen, Dommerholt en Zwiers 
(2x) winnen de roodzwarten met 4-1.

Derde onverwachts kampioen
Het derde elftal van DES is in 1948 kampioen zonder dat zelf te weten. 
Wat is er aan de hand? De club krijgt een brief van de TVB dat het derde 
elftal een promotiewedstrijd moet spelen in Rijssen, omdat men kampioen is geworden 
in de derde klasse. Vraagtekens bij DES. Klopt dit wel??? De telefoon gepakt en meneer 
Heutink van de TVB gebeld. “Is het niet zo dat Wiekse Boys de kampioen is in plaats van 
ons derde?” Het antwoord van de bond is kort en krachtig: “Nee, geen sprake van. DES is 
de kampioen.” Zo gaat DES 3 naar Rijssen en speelt ook later nog de thuiswedstrijd tegen 
Excelsior 3. Dan krijgt het bestuur van DES een brief van de bond met de boodschap dat 
achteraf gezien Wiekse Boys 2 toch de kampioen is. Alle wedstrijden worden ongeldig ver-
klaard en de nacompetitie begint opnieuw. Nu met Wiekse Boys.

DES is een topper in Nijverdal
DES is in deze tijd de absolute topper in Nijverdal. Met Kas Woudsa in het doel, met Her-
man Zwiers als linksbuiten en met spil Bokhove. In de achterhoede beschikt het team over 
drie spelers die ook uitkomen in het Nederlands Zaterdagteam. Het is dan ook logisch dat 
DES tegenstander SVVN met 3-0 verslaat door goals van Jacco Calhoven (2x) en Herman 
Zwiers. 

Winnaar zilveren bal
In dat zelfde jaar (1948) wint DES van De Zweef in de wedstrijden om de zilveren bal. 
Voetballend is DES niet zo heel veel beter; het is de voorhoede van deze club die bijzonder 
attent is. Door twee goals van Calkhoven staat DES bij rust met 2-0 voor. Na rust maakt 
Herman Zwiers (terwijl de hele Zweefverdediging wacht op een fluitje voor buitenspel) aan 
de onzekerheid een eind en tekent voor de 3-0.

steld uit selectie spelers van de vier plaatselijke clubs ; Nijverdal , DES, SVVN (toen nog 
Volharding) en De Zweef.

Van De Zweef waren dat Hennie Alferink, Antoon Middelkamp (Bokkie) wijlen Herman 
Koedijk en ondergetekende. Dat was voor die tijd een hele eer je ging naar het buitenland 
voetballen, dat was het hoofddoel, maar het voornaamste was voor de meesten (we wa-
ren met een heel gezelschap want van elke vereniging gingen er afgevaardigden mee) 
je ging drie dagen uit, en dat hebben we goed gedaan. Na de hartelijke ontvangst en de 
eerste kennismaking met officials werden we ondergebracht bij gastgezinnen, waaronder 
ook caféhouders waren, bij een van hen werden wij onder gebracht, dus dat zat wel goed. 

We waren toen nog vrijgezel en keken niet op een pilske, en dat was sterke verhalen 
vertellen wederzijds tot in de kleine uurtjes. Het moest natuurlijk niet te veel uit de hand 
lopen, want er moest de volgende dag ook nog gevoetbald worden. We werden vanaf 
het gemeentehuis begeleid door fanfare en tamboercorps en in optocht ging het naar het 
knusse stadionnetje. Dat was toch een leuke belevenis. 

Ondanks dat de motivatie bij verschillende spelers niet 100% was, hebben we er toch nog 
een goede wedstrijd gespeeld. Je kon Lokeren vergelijken met nu een middelmatig 1e divi-
sieclub uit Nederland, momenteel spelen ze geloof ik in de hoogste Belgische afdeling.

Nu kan ik wel zeggen dat we hem hebben gewonnen, maar dat weet ik niet meer, was ook 
niet belangrijk. Dat was het officiële gedeelte van de dag.

Maar het mooiste en gezelligst dat was toch wel na afloop, het verbroederingsfeest, en 
‘s avonds een prachtig tuinfeest met muziek en dans. De laatste dag hebben we nog een 
rondrit gehad in de omgeving, en in de loop van de avond ging het weer richting Nijver-
dal, met toch wel leuke herinneringen te hebben overgehouden van Lokeren dus.

Zwevers wil je nog eens een leuke tegenstander neem eens contact met Lokeren, ik denk 
dat je dan nog wel initialen van De Zweef en bovengenoemde heren ergens tegenkomt in 
het logboek van Lokeren.”

DES

Kampioen in 1941
Door met 3-1 te winnen van DOS Vriezenveen is DES in mei 1941 de nieuwe kampioen 
in de 3e klasse B in de onderafdeling Twente. Daarna bindt het team de strijd aan om het 
kampioenschap van Twente. Zoals bijna gebruikelijk, is Sparta Enschede de tegenstander. 
Thuis verliest DES met 5-1 en in Enschede is het verlies 3-1.

DES heft zich tijdens de oorlog als vereniging op als de Duitsers de clubs verplichten een 
bord “Verboden voor Joden” op te hangen. Op 15 mei 1945 is in “clublokaal“ Hotel Hofstee 
de her-oprichtingsvergadering onder leiding van voorzitter Toeters (een van de oprich-
ters). Die verlaat spoedig het strijdtoneel, want hij meldt zich aan als bewaker van kampen 
waarin onder meer politieke delinquenten waren gevangen gezet. In zijn plaats komt Jan 
Kranenborg, oud-keeper van het elftal van DES dat in 1934 Nederlands kampioen wordt.

In het voorjaar 1946 meldt het Twentsch Volksblad dat het tweede elftal van Feijenoord 
(kampioen reserve eerste klasse) naar Nijverdal komt om te spelen tegen het eerste van 
DES. Feijenoord is in Twente op een trip om het kampioenschap te vieren. Op tweede 



244 245

SVVN

Volharding krijgt een nieuwe naam: SVVN
In oktober 1948 kondigt Volharding in het Twentsch Volksblad aan dat de naam is gewij-
zigd in SVVN: Sportvereniging Volharding Nijverdal. Dit gebeurt op aanwijzing van de 
KNVB omdat er in Nunspeet al een club is onder de naam Volharding. Door de naam te 
wijzigen in SVVN kan de club voldoen aan de grote wens van de leden om toch Volharding 
te heten. Overigens noemt men in deze periode de club vaak gekscherend “de Boerkamps 
en Vossen”, omdat drie mannen van Boerkamp en vijf van Vos in het eerste spelen.

Speelvelden
In mei 1947 staat in de krant dat Volharding het terrein aan de Ericaweg gaat opknappen. 
Er komt ook een tweede veld. De opdracht voor het werk is gegund aan de heer C. Titsing 
voor het bedrag van f 1075,-.  Eind oktober 1948 neemt SVVN nog een nieuw speelveld in 
gebruik, gelegen naast het hoofdveld aan de Ericaweg. Het aantal velden komt hiermee op 
drie. Ter gelegenheid van de in gebruik neming zijn geen officiële plechtigheden gepland.

Besloten trainingen
In datzelfde jaar deelt het bestuur mee dat de trainingen van SVVN 1 niet meer vrij toe-
gankelijk zijn. Tijdens trainingen maken supporters teveel kritische opmerkingen en dat is 
men meer dan zat.

HULZENSCHE BOYS                                            

Nieuwe vereniging in Nijverdal: Hulzensche Boys
In 1946 verschijnt aan de Nijverdalse voetbalhemel een nieuwe ster: Hulzensche Boys. De 
vereniging schrijft hier zelf over: “In het jaar 1946 lopen er bij de Christelijke Jongeren 
Vereniging met de daaraan gelieerde knapenvereniging bepaalde personen met het idee 
om sportactiviteiten te organiseren voor de plaatselijke bevolking. In de nazomer van 
dat jaar, als er diverse jongens met het idee rondlopen om de jeugd aan het voetballen te 
krijgen, pakken een aantal heren het initiatief en beleggen een bijeenkomst in het zondag-
schoolgebouwtje om van de oprichting een feit te maken, we spreken dan over 4 septem-
ber 1946.
 
Het eerste voetbalveld werd geheel belangeloos beschikbaar gesteld door de heer G.H. 
Beunk aan de noordkant van de Eversbergweg. Waarbij de materialen nog niet op de 
plek waren moest er vanuit Wierden de doellatten gehaald worden, die door de mannen 
op de fiets gehaald werden. 

De naamstelling van de club was eerst “Sportclub”, maar omdat de bond dit niet goed-
keurde werd de naam Hulzense Boys in het leven geroepen. De reden dat Hulzen hier met 
een “Z” geschreven wordt is omdat het in die tijd zo geschreven werd. Pas nadat er het 
fenomeen plaatsnaamaanduiding zijn intrede deed heeft de overheid het veranderd in 
Hulsen omdat er al meer plaatsen met de naam Hulzen waren. 

Met de nieuwe naam en de goedkeuring van de bond moest er ook geschikte accommoda-
tie gevonden worden in de vorm van een veld dat aan de eisen van de bond voldeed met 
de daarbij behorende kleedlokalen. Deze werd gevonden bij Bakker Voortman waar Hul-
zense Boys een weide huurde met kleedkamer.”

NIJVERDAL

Nijverdal bestaat 25 jaar
In mei 1941 bestaat de Voetbalvereeni-
ging Nijverdal 25 jaar. Naast voetbal 
biedt deze vereniging dan ook gymnas-
tiek (vanaf 1930) en korfbal aan (vanaf 
1938). Onder leiding van voorzitter 
Freek Textor is er een feestvergadering 
op vrijdag 16 mei. Het is druk. Onder 
de belangstellenden het voltallige col-
lege van B en W, een afvaardiging van 
de bond en bestuurders van veel ver-
enigingen. 

Belangrijkste spreker is burgemeester 
Witschey die hoopt dat Nijverdal ooit 
eens een sportcentrum zal hebben en 
Nijverdal daar dan kampioen van Ne-
derland zal worden. Namens De Zweef 
spreekt Henk Hobert. 

Tijdens de jubileumvergadering krijgt secretaris Gerrit Praas, een van de oprichters van 
Nijverdal, uit handen van zijn voorzitter Textor een “schilderstuk, voorstellende een land-
schap met de Regge bij Duivecate. De voorzitter wees op het vele, dat de familie Praas 
voor de vereeniging heeft gedaan. Vroeger door de ouders en nu door de secretaris, G. 
Praas.” 

De eerste club met veldverlichting
Nijverdal is de eerste voetbalvereniging met veldverlichting. Men wil de mogelijkheid heb-
ben om ook ’s avonds te kunnen trainen. Rond de jaarwisseling 1947-1948 plaatst de club 
drie lichtmasten aan één kant van het veld. Collega DES is geïnteresseerd in verlichting en 
de mogelijkheid om het verlichte veld van Nijverdal te kunnen gebruiken. Deze club betaalt 
eraan mee dat ook aan de andere kant van het veld een paar masten komen. Op donderdag 
13 mei 1948 is de eerste verlichte avondwedstrijd in de gemeente Hellendoorn. Nijverdal 1 
speelt tegen tweedeklasser Vosta 1. 

Het Twents Volksblad schrijft: “Het is een aardige partij geworden, tenminste voorzover 
men het volgen kon, want daar mankeerde nog wel het een en ander aan. Aan de zuid-
zijde van het terrein staan 6 lampen en aan de noordzijde 3. het bleek nu dat die aan de 
noordzijde niet voldoende waren. De ene helft van het veld was veel donkerder dan de an-
dere helft en bovendien was het middenveld niet licht genoeg. Het publiek had alle moeite 

de strijd te volgen en slaagde daarin ook niet altijd, terwijl 
ook de spelers hinder hadden van het weinige licht.” 

Vosta wint uiteindelijk met 0-2. “We verwachten wel”, zo 
meldt de krant, “dat het bestuur van Nijverdal een verande-
ring in de lichtinstallatie zal laten aanbrengen. In één opzicht 
is deze wel geslaagd, namelijk in financieel opzicht, want ze 
werd door veel publiek bijgewoond.” 
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De Zweef is inmiddels dertig jaar oud. In het korte bestaan heeft 
de club al veel meegemaakt. Hele slechte en hele goede tijden. De 
vijftiger jaren van de vorige eeuw zijn relatief rustige jaren. Het land 
is volop bezig met de wederopbouw na de verschrikkingen van de 
oorlog. De club groeit en bloeit. 

1954 brengt De Zweef het kampioenschap en promotie naar de 
4e klasse KNVB. Rond die tijd begint een aantal clubs onderling 
een pupillencompetitie. Tot grote schrik van de voetbalbond die 
dreigt met maatregelen, maar uiteindelijk overstag gaat en zelf een 
competitie voor pupillen gaat organiseren. 

Vereniging van postdui-
venhouders De Luchtbo-
de. Opschrift op de vlag: 
“Toen Europa dreigde 
ten onder te gaan bracht 
de vredesduif ons red-
ding aan”.
Vlnr: B. Mulder, M. van 
Weert, W. Docter, M. 
Oosterbroek, Scheppink, 
F. Hulsbergen, Dieks 
Middelkamp, Felix Tex-
tor, Verschoor, Graads 
Wieggerink, H. Wer-
mink.
Op de wagen Harm Mul-
der.
Onder vlnr: A. Claassen, 
Dieks Verschoor, C. Lu-
cassen en J. Veldman.

De r.-k. kerk met café 
Moddejonge en rechts 
het schaftlokaal (oude 
kerk).

Krantenadvertenties ja-
ren vijftig.
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Wat gebeurt er in de wereld en in Nederland
In Korea breekt een oorlog uit, waarbij de geallieerden het zuiden steunen. Nederland doet 
ook mee en stuurt militairen. In Hongarije breekt een opstand uit tegen de Russen. Deze 
slaan keihard terug. Heel wat Nederlandse gezinnen hebben voor een paar weken Hon-
gaarse kinderen in huis om die een beetje op te lappen na deze moeilijke periode. De angst 
voor het communisme is nog steeds groot en leidt tot een wapenwedloop tussen de NAVO 
en het Warschaupact (de oude Sovjet-Unie, Albanië, Bulgarije, Roemenië, Oost-Duitsland, 
Hongarije, Polen en het vroegere Tsjecho-Slowakije).

Overal in de wereld broeit en bloeit het. Het broeit in oude koloniën in Afrika en Azië. Die 
roepen de zelfstandigheid uit, zoals Marokko, Tunesië, Libië, Soedan, Ghana, India, Indo-
china, Malakka. De overzeese gebiedsdelen van Nederland krijgen een eigen regering. In 
Amerika doet een beweging voor gelijke burgerrechten opgeld. Een van de leiders is Martin 
Luther King. 

Wat bloeit is de economie in de westerse wereld. Er is veel werk en de welvaart stijgt. Het 
wordt normaal om in een vliegtuig te zitten. De ruimtevaart begint aan z’n ontwikkeling 
met de Russische Spoetnik. De Amerikanen blijven niet achter en proberen als eerste op de 
maan te landen met een bemand ruimteschip.

Politiek
In deze periode groeit de Tweede Kamer van 100 naar 150 leden; de Eerste Kamer van 50 
naar 75. Met “mejuffrouw” Marga Klompé krijgt ons land de eerste vrouwelijke minister.

Watersnoodramp
Een stormvloed spoelt in februari 1953 over Zeeland; de “watersnoodramp”. Ruim 1800 
mensen komen om en duizenden boerderijen en woningen gaan ten onder aan het wassen-
de water. “Dit nooit weer” is de gedachte achter het Deltaplan dat daarna wordt gemaakt 
en in snel tempo wordt uitgevoerd. 

Vanuit heel Nederland komt al snel hulp voor het getroffen Zeeland1 op gang. In Hellen-
doorn is er een collecte die ruim 70.000 gulden opbrengt, naast grote opbrengsten van 
collectes in kerken. Sommige inwoners vertrekken spontaan naar Zeeland om te helpen. 
Er zijn acties en voetbalwedstrijden met opbrengsten voor het goede doel. De gemeente 
adopteert gemeenten in Zeeland. Kinderen uit die plaatsen komen naar Nijverdal om bij te 
komen van de ellende. Ten bate van de slachtoffers speelt het Nederlands Elftal in Parijs 
een benefietwedstrijd tegen Frankrijk en wint met 2-1.

Meer welvaart
De welvaart groeit. Er komen landelijke voorzieningen zoals de Algemene Ouderdomswet 
(AOW), die een inkomen voor ouderen garandeert. In het begin van dit decennium zijn de 
mensen nog druk bezig de gevolgen van de oorlog te verwerken. Heel voorzichtig komen 
nieuwe voorraden in de winkels. Er is weinig tijd om terug te kijken op de jaren veertig. Er 
moet gewerkt worden. En getrouwd. En kinderen gekregen worden. Er is geen tijd ervarin-
gen uit de oorlog te verwerken. Het aantal mensen dat op latere leeftijd alsnog te maken 
krijgt met oorlogstrauma’s, is groot.

De resultaten van de wederopbouw en verbeterde economie worden langzaam zichtbaar. 
Een auto is nog lang niet voor iedereen weggelegd, maar een solex of een brommer komt 
binnen bereik van “Jan met de pet”. De eerste jaren van de solex is deze fiets met hulp-

motor een hype. Er zijn solexclubs (ook in Nijverdal) waarvan de leden er 
regelmatig met elkaar op uit trekken om de wereld te veroveren. Ook de 
scooter is populair. Het toegenomen verkeer leidt tot allerlei maatregelen. 
Zo bepaalt de regering dat binnen de bebouwde kom auto’s niet harder 
mogen rijden dan 50 kilometer per uur. De maximumgrens voor brom-
mers komt een jaar later op 30 km te staan. 

Een groot probleem blijft de woning- en ruimtenood. Jonge stellen die willen trouwen, 
zijn aangewezen op inwoning bij ouders of familie. Met een beetje geluk krijg je een kamer 
of kun je terecht in een zomerhuisje. Wie dat geluk niet heeft, staat bij de gemeente op de 
wachtlijst en dan kan het lang duren eer je woonruimte krijgt toegewezen. In snel tempo 
rijzen in het IJsselmeer de nieuwe polders letterlijk uit de grond. Nieuw land voor nieuwe 
mensen. Land voor boeren en steden om in te wonen, zoals Lelystad en Almere. Ook Hel-
lendoorn bouwt voor jonge gezinnen. Eerst langzaam, maar dan in rap tempo verrijzen in 
onze gemeente honderden huizen in (vooral) Nijverdal en Hellendoorn.

De idealen van de Nederlanders die in Engeland onder leiding van koningin Wilhelmina 
werkten aan het “Nieuwe Nederland” zijn niet uitgekomen. De verzuiling van voor de oor-
log is weer helemaal terug; zij het iets minder sterk dan men gewend was. Dat komt mis-
schien ook door het feit dat een rooms-rode coalitie (KVP en PvdA2) de regering vormt tot 
1958. Deze regering legt de basis voor een aantal collectieve voorzieningen zoals de AOW. 
De kerk gaat zich (iets) minder bemoeien met het dagelijks leven. In 1954 bijvoorbeeld 
schrijven de Nederlandse bisschoppen dat katholieken voortaan lid mogen zijn van de 
PvdA en naar de VARA3-radio mogen luisteren!

In huis komen er ook langzamerhand veranderingen, ondanks het feit dat sommige artike-
len (zoals katoen en koffie) nog steeds op rantsoen zijn. De kolenkachel (“moortje”) maakt 
plaats voor een oliehaard. Auto’s worden kleiner en (dus) goedkoper. In de kranten staan 
advertenties voor vakantiereizen. Het huishouden wordt een stuk simpeler door stofzui-
gers, elektrische strijkijzers, wasmachines en koelkasten. Wie het zich kan veroorloven, 
koopt een televisie. De komst van al die apparaten lijkt mooi, maar niet iedereen kan dat 
betalen. Vergelijk: een maandsalaris van een arbeider is dan ongeveer 800 gulden. Een 
koelkast kost ruim 400 gulden en een tv zelfs 800 gulden. 

In elk huis staat wel een (vaak bakelieten) radiootje waar het mannelijk deel van de familie 
zich zondags omheen schaart om de voetbaluitslagen te horen. Of soms een directe uit-
zending van een wedstrijd van het Nederlands elftal en Jan de Cler in de rust zijn lied Hup 
Holland Hup zingt met coupletten die terugslaan op de net gespeelde helft. En ’s avonds 
luistert het hele gezin ademloos naar spannende series als De familie Doorsnee, Paul 
Vlaanderen en Sprong in het heelal.

De middenstand doet steeds betere zaken. In de winkels zijn ook meer luxe goederen te 
koop en verwennerijen. Om klanten te binden, houden winkelketens, zoals de VéGé en de 
Spar, maar ook merken, contactavonden. Dan komt er een spreker over schoon wassen of 
gezond eten. Dat lijkt vreemd, maar is het niet. Veel nieuwe verworvenheden zijn in Neder-
landse huishoudens onbekend. Macaroni of rijst in plaats van  aardappels met jus is een 
revolutie. Huisvrouwen moeten leren hoe een wasmachine werkt en wat voor zeep je kunt 
gebruiken.

Soms treden tijdens de contactavonden artiesten op of is er een show met zang, dans en 
cabaret. De kranten maken zelfs een verslag van deze commerciële activiteiten. Het Twents 

1 De gezusters Alferink 
(Annie, Tonnie en Thea) 
vertellen over hun vader 
Bernard Alferink: “Pa ging 
al jong naar de fabriek (de 
KSW, die hij steevast “Kom 
Stumpers; Werk!” noemt). 
Daar is hij portier (“en toilet-
wacht”) en nachtwaker. Hij 
ging altijd fluitend naar het 
werk.” Behalve die keer dat 
het ’s nachts verschrikkelijk 
stormt. “Zo hard, dat het 
zelfs niet lukte alleen de deur 
van de fabriek te sluiten. In 
Zeeland braken dijken door 
en het land liep onder water. 
Daarvan is hij danig onder de 
indruk. Zo erg, dat hij als hij 
thuis komt het hele gezin uit 
bed trommelt met de vraag 
“Hebben jullie het dan niet 
zo horen waaien? Hebben 
jullie niet gehoord wat er 
in Zeeland is gebeurd?” Hij 
maakte zich er boos om dat 
we niets hadden gehoord. 
We moesten allemaal uit bed 
en naar beneden komen om 
naar de radio te luisteren. Ik 
weet nog goed”, zegt Annie, 
“dat ik in het Parochiehuis 
heb geholpen bij het uitzoe-
ken van kleren en dekens 
voor de getroffenen.”

2 Katholieke Volks Partij (de 
roomsen) en Partij van de 
Arbeid (de rooien).

3 Vereniging van Arbeiders 
Radio Amateurs, gegroeid uit 
en in de PvdA.
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Brazilië verliest in 1950 in eigen huis de WK-finale van Uruguay, maar pakt in 1958 de titel 
tegen Zweden. In Nederland ontstaat een wilde voetbalbond van teams waar spelers wor-
den betaald. Na de wedstrijd in Parijs met de opbrengst voor de slachtoffers van de Wa-
tersnoodramp is betaald voetbal bespreekbaar. Gezien de ontwikkelingen in andere landen 
is dat onvermijdelijk. 

De bekende wielrenner Fausto Coppi wint in 1952 zowel de Giro d’Italia als de Tour de 
France. In 1959 verschijnt het programma Sport in Beeld, voorloper van Studio Sport, voor 
het eerst op de Nederlandse televisie.

Profvoetbal in Nederland
Hoewel de meeste landen in West-Europa al snel na de Tweede Wereldoorlog het betaald 
voetbal invoeren, is voetbal in Nederland tot 1954 een amateursport, al is het in de voetbal-
wereld een publiek geheim dat er wel degelijk spelers worden betaald. 

De watersnoodwedstrijd van 12 maart 1953 wordt vaak gezien als de directe aanleiding 
voor de invoering van het betaald voetbal. De roep om profvoetbal is groot, als deze wed-
strijd zichtbaar maakt dat de Nederlandse profs in de buitenlandse competities op een 
beduidend hoger niveau spelen, dan de beste amateurs van Nederland zoals die destijds in 
het Nederlands voetbalelftal spelen.

Een openlijk initiatief om betaald voetbal te bedrijven ontstond in Nederland in 1954, 
toen de Nederlandse Beroeps Voetbalbond (NBVB) de eerste profcompetitie organiseerde. 
De beste spelers van het land gingen al snel over naar een van de tien NBVB-clubs: Alk-
maar ‘54, BVC Amsterdam, Fortuna ‘54, De Graafschap, Den Haag, Rapid ‘54, Rotterdam, 
Twentse Profs, Utrecht en Sportclub Venlo. 

De KNVB, die tot dan toe tegen profvoetbal is, gaat al snel overstag. Een tijdens de zo-
genaamde “slaapkamerconferentie” voorbereid akkoord leidt ertoe dat KNVB-voorzitter 
Hopster en NBVB-voorzitter Joosten op 13 november 1954 de “Vrede van Utrecht” teke-
nen, waarbij beide bonden fuseren. Op 28 november 1954 start een nieuwe profcompetitie. 
Enkele NBVB-clubs worden opgeheven (Twentse Profs), fuseren met KNVB-clubs (Utrecht 
en Elinkwijk; Venlo en VVV; Rapid en Juliana) of fuseren met elkaar (Den Haag en Rotter-
dam vormen de club Flamingo’s die al snel wordt omgedoopt tot Holland Sport, later ADO 
en FC Den Haag).

Er komt ook een einde aan het bestaan van twee gewestelijke hoofdklassen. Vanaf 1956 is 
er nog maar één hoogste niveau: de eredivisie. De KNVB zet voor de ongeveer 80 betalende 
clubs de landelijke competitiestructuur op met eredivisie, eerste divisie en tweede divisie. 
Tot 1966 bestaat de tweede divisie meestal uit twee gewestelijke afdelingen (A en B). In 
1971 wordt de tweede divisie opgeheven (bron: Wikipedia). In 2016 komt de tweede divisie 
weer in beeld als de KNVB de competitie reorganiseert. 

Televisie kijken voor de etalage van Wieldraaijer
In februari 1956 speelt Nederland voor het eerst sinds de oorlog een interland tegen de 
oude vijand. In het stadion in Düsseldorf wint ons land met 1-2 door twee goals van Abe 
Lenstra. Net als in Duitsland is het hier koud en sneeuwt het. Dat belet vele Nijverdal-
se voetballiefhebbers niet om via de televisie in de etalage bij Radio Wieldraaijer aan de 
Spoorstraat de wedstrijd van Us Abe te volgen. 

Volksblad schrijft bijvoorbeeld een kwart pagina vol over de gehouden Tik-
Tak-avond met Joop en Jean Kok, die “wel 25 top artiesten van internationale 
allure” presenteren. 

De scheidslijn tussen reclame en informatie is dus erg dun. Als Douwe Egberts of 
Van Nelle (Het tovervisje) een nieuw album uitbrengt in een hele reeks, schrijft 
de krant daarover een (meestal positieve) recensie. In een tijd met kranten en ra-
dio en mondjesmaat televisie is het houden van contactbijeenkomsten een goede 
manier om aan klantenbinding te doen. Niet alleen kruideniers vinden dat; ook 
de omroepen als AVRO4 en KRO komen graag op locatie. 

Cultuur
De eerste televisie-uitzendingen gaan van start maar een tv-toestel is nog maar 
voor weinigen weggelegd. Wie een toestel bezit kan rekenen op veel visite (al dan 
niet tegen betaling). Gelukkig zijn er maar drie dagen in de week uitzendingen. 
“Ik was vriendje met de zoon van de hoofdmeester. Zij hadden tv en op woens-

dagmiddag ging ik altijd kijken. In de kamer werden de tafel en stoelen aan de kant ge-
schoven. Daarvoor in de plaats kwamen kisten met planken erop. Vervolgens kwamen 
alle buurkinderen binnen met allemaal netjes een dubbeltje in de hand. Ik hoefde niet te 
betalen, omdat ik het vriendje was. We keken naar De Verrekijker en tante Hannie.” 

Het Twents Volksblad weet in september 1952 dat de eerste tv in Hellendoorn er is. En die 
staat in het café van Leo Mollink (ook bekend als deelnemer aan de Tulip Rally) aan de 
Dorpsstraat. Om tv te kunnen kijken moet hij een mast van 19 meter hoog laten plaatsen. 
Voortaan kan iedere bezoeker van zijn café het nieuwe wonder aanschouwen.

Meer welvaart betekent ook meer vertier als muziek. Het zijn de hoogtijdagen van de 
“crooners” in Amerika, zoals Frank Sinatra, Dean Martin, Andy Williams en Pat Boone. 
Gevierde zangeressen zijn Doris Day en Jo Stafford. In Engeland en Europa is Vera Lynn 
populair met haar uit de oorlog stammende repertoire. Maar er zijn ook vernieuwingen. 
Met name binnen de jazz; Charlie Parker, Miles Davis en Charles Mingus worden grote 
namen. 

Nederland heeft de Dutch Swing College Band die de populaire dixielandmuziek speelt. 
Prominent in Europa is nog de Franse cultuur (Sagan, Vadim, Bardot), maar de jeugd is 
gek op rock’n roll gemaakt door Elvis Presley en Bill Haley. De vaders en moeders genieten 
van het Jordaanlied (Willy Alberti, Johnny Jordaan), het Limburgse repertoire van de Sel-
vera’s en van Eddy Christiani.

Rages: Hoelahoep, spelletjes (ganzenbord, mens-erger-je-niet, vlooienspel), frisbee en 
straatspelletjes als verstoppertje, knikkeren, steltlopen, touwtje springen, zeepkisten(ra-
ces). 

Sparen: sigarenbandjes, postzegels, munten, luciferdoosjes. 

Sport wereldwijd

4 Algemene Vereniging Ra-
dio Omroep

Fausto Coppi.



De geschiedenis van Nijverdal

SPAARBANK
Meester Albertus Tijhuis 
wordt de nieuwe presi-
dent van de R.K. Spaar-
bank. Hij volgt (na 30 jaar 
kassier te zijn geweest) 
de heer J. de Jong op. 
De nieuwe kassiers zijn 
meester Jan Nieland en 
Jo Claassen.

VROEGE EIEREN
In de categorie “leuke berichten” publiceert het Twents 
Volksblad begin februari 1950 het bericht dat de 
postduif van de heer Hofhuis “gemeentelijk zwemin-
structeur alhier, reeds een tweetal eieren heeft gelegd, 
waarschijnlijk een gevolg van het zachte weer de 
laatste tijd.”
Gerrit Sasbrink uit de Van Limburg Stirumstraat vindt 
in april 1950 het eerste kievitsei en overhandigt dat 
persoonlijk aan de burgemeester.

MARIASCHOOL
In oktober 1950 neemt vrouwelijk katholiek Nijverdal twee lokalen van de nieuwe Maria-meisjesschool in gebruik. De offi-
ciële opening van de school door pastoor Graafsma is in januari 1951. Na de mis gaan de meisjes in optocht naar de nieuwe 
school. Het nieuwe schoolhoofd is Zr. Rafael.
Bij de opening zijn tal van notabelen aanwezig. Albertus Tijhuis (hoofd van de Antoniusschool) is een beetje bedroefd en 
zegt zich te kunnen voorstellen hoe zijn collega van de openbare lagere school zich moet hebben gevoeld toen 25 jaar gele-
den alle katholieke kinderen naar de toen nieuwe Antoniusschool vetrokken. 
Tijhuis ziet zijn Antoniusschool halveren, want door de nieuwe school komt een eind aan gemengd onderwijs in Nijverdal. 
De Antoniusschool gaat door als jongensschool. Lang niet alle parochianen zijn blij met deze gebeurtenis. Zij verwijten 
Graafsma teveel een scheiding tussen jongens en meisjes te willen. Zij hadden liever een gemengde school gehouden.

soevereiniteit op 27 december 1949 is ook dat afgelopen en kan de krant met regelmaat 
melding maken dat er weer een schip is gearriveerd waarop onder meer jongens uit Nij-
verdal die weer veilig terug zijn. Ondanks de vraagtekens die men dan ook al plaatst bij de 
strijd in Indië krijgen de jongens een ontvangst met vlaggen, muziek en andere feestelijk-
heden

Naar Brazilië 
Op 17 maart 1950 schepen in Antwerpen vier Nijver-
dals gezinnen zich in voor een lange bootreis naar 
Brazilië. Het zijn de gezinnen A. Geurtse-Alferink (vijf 
personen), W. Nijenhuis-Besten (vijf personen), H. 
Nijenhuis-Bilman (zes personen) en A. Nijenhuis-Bil-
man (zes personen). Zij gaan allemaal werken bij een 
groot aannemersbedrijf in Bahia. A(nton) Geurtse is de 
vader van ons erelid Leo, jarenlang bestuurder en vrij-
williger in onze club. De familie Geurtse wordt in Bra-
zilië herenigd met broer pater Frans Geurtse die daar 
missiewerk doet. Als bijzonderheid meldt de krant dat 
dit de eerste r.-k. gezinnen zijn die sinds het bestaan 
van de parochie gaan emigreren. Dat klopt, maar, zo staat er bij, 25 jaar geleden (1925) zijn 
twee r.-k. vrijgezellen naar Amerika vertrokken, namelijk de gebroeders Claassen.

De familie Geurtse in Brazilië
De basis voor het vertrek van de familie Geurtse wordt gelegd door pater Frans Geurtse, 
broer van Anton, waarvan elders in dit boek dagboekaantekeningen zijn opgenomen. In 
1949 is pater Frans terug voor een korte vakantie in Nederland. Onderweg blijft de familie 
per post op de hoogte van de reis van Brazilië naar Nederland. Op vrijdag 18 februari gaat 
een deel van de familie via Amersfoort (overnachting bij Marie de Wilde-Geurtse) naar 
Rotterdam. 

Daar stapt pater Frans op zaterdag van de boot. Anton Geurtse noteert over zijn broer: “In 
die tien jaar is hij niet veel veranderd. Marie en Annij, Johan, Gradus en mij kende hij al-
len terug. Bagage met de taxi meegenomen en deze per expres verzonden. 160 kg f 10,92. 
En was dezelfde dag nog over.” 

Daarna volgt een periode met veel familiebijeenkomsten, veel zegens en gebeden, maar ook 
kaartspelletjes en borrels. Pater Frans zegt dat er in Brazilië veel werk is voor een goede 
timmerman en zo rijst bij Anton Geurtse het idee te emigreren. “Met Frans gepraat over 
Brazilië. Heb er nog wel oren naar om er naartoe te gaan. Misschien kon hij nog wel voor 
werk en huisvesting zorgen.”

UFO’S
Vanuit verschillende delen van 
het land komen bij de Utrechtse 
Sterrenwacht brieven binnen met 
meldingen van UFO’s. Ook in Nij-
verdal zien verschillende mensen 
ze vliegen. Daar blijken ze te zijn 
beetgenomen door een stel jongens 
die in het donker vliegers oplaten 
met een lichtje aan de staart. 

De oorlog blijft spoken; op vele terreinen
Op maandag 30 oktober 1950 is Nijverdal in rep en roer. Met de oorlog en de zware bom-
bardementen in gedachten, schrikt het hele dorp op als om negen uur ’s avonds het alarm 
van de fabriek afgaat, dat in de wijde omgeving is te horen. Pyjama’s worden weer uitge-
trokken, kleren aan, fietsen uit de schuur en naar de fabriek gereden. De Grotestraat staat 
vol met volk. Dan blijkt dat er niets aan de hand is en het gaat om een oefening van de be-
drijfsbrandweer. Om het allemaal echt te doen lijken is achter de fabriek een hoop afval in 
brand gestoken.

Opgelucht gaat iedereen naar huis om even later opgeschrikt te worden door geweerscho-
ten in de buurt van het station. Nu is het de Nationale Reserve die oefent; één groep bezet 
het station en een andere moet dat zien te veroveren.

De Tweede Wereldoorlog is dus nog lang niet vergeten. Nog bij-
na dagelijks worden mensen daarmee geconfronteerd. De familie 
Schotman bijvoorbeeld aan de Rijssensestraat krijgt bezoek van lo-
co-burgemeester Molenaar. Die brengt een gesloten envelop van de 
bezettingsautoriteiten in Duitsland. Bij opening valt het horloge van 
zoon Herman op tafel. Dat is de enige tastbare herinnering aan de 
jongen die in 1944 bij een razzia in Nijverdal is opgepakt en via kamp 
Amersfoort terecht komt in concentratiekamp Neuengamme waar hij 
in december 1944 overlijdt; een bericht dat de familie pas half 1945 
bereikt.

Dichter bij huis gebeurt het met grote regelmaat dat vooral kinde-
ren gebruikte en ongebruikte munitie en zelfs wapens vinden en er 
mee gaan knoeien. Dat leidt tot ongelukken, waarvan een paar met 
dodelijke afloop. Ook volwassenen schromen niet om grote koperen 
hulzen van het kruit te ontdoen om er bv. een leuk asbakje van te ma-
ken. In menige werkbank ontploffen kogels en granaten alsnog. 

In navolging van andere burgemeesters besluit ook de Hellendoornse 
burgemeester over te gaan tot inzameling van oorlogstuig. Dat houdt in dat de politie huis-
aan-huis gaat om wapens en munitie in te zamelen. “Desnoods na huiszoeking”, dreigt de 
burgemeester. 

De Tweede Wereldoorlog duurt voor Nederland eigenlijk tot 1950, omdat er nog gestreden 
wordt in het vroegere Nederlands-Indië. Na de onafhankelijkheid en de overdracht van de 

Op de loopplank kijkt 
Sientje Geurtse met op 
haar arm zoon Leo nog 
even achterom.
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AFSCHEID
Op 15 april 1950 neemt de gemeenteraad afscheid van burgemeester Wit-
schey, die vertrekt naar Alphen aan den Rijn. Het is een bijeenkomst waarin 
de burgemeester aan alle kanten wordt geprezen voor wat hij heeft gedaan. 
En dat is heel wat, want Witschey is burgemeester in een tijd met veel 
sociale onrust (voor de oorlog), de wederopbouw en nieuwe welvaart na de 
oorlog.  Heel weinig woorden worden besteed aan de oorlogsperiode en de 
korte periode waarin Witschey het burgemeesterschap moet overlaten aan 
NSB-ers. Begin oktober 1950 staat in de krant te lezen dat de heer mr. F.R. 
Crommelin is benoemd tot burgemeester van Hellendoorn. 

LEVEND DAMSPEL
De Nijverdalse damclub bestaat in juli 1951 25 jaar. Dat viert 
men met een levend damspel op een speelbord van 625 vierkan-
te meter in het ravijn. Op zaterdagavond loopt half Nijverdal 
de berg in om dit spektakel te zien. “Dwergjes speelden op een 
dambord van reuzen”, staat in de krant. Die “dwergjes” zijn 
jongens en meisjes van de gymnastiekverenigingen van OKK, De 
Zweef en Nijverdal. “De fleurige meisjes in bruidsjurkjes waren 
de witte schijven en de jongens in het zwart met baret de zwarte 
schijven.” 

In augustus 1950 
openen de gebroeders 
Alferink een leesbi-
bliotheek. Ongeveer 
700 boeken voor jong 
en oud. De jeugd-
bibliotheek bevat 
boeken getoetst op 
“hun opvoedkundige 
waarde”. 

De gemeente laat een pracht van een openlucht zwembad aanleggen in het 
Ravijn en de raad besteedt veel tijd aan de vraag of het nieuwe bad op zon-
dag open mag zijn. Ongeveer de helft van de raad vindt van niet. 

Uiteindelijk bedenkt KVP-raadslid en oud-voorzitter van De Zweef, Jans 
Woertman, een compromis. Het bad mag op zondagen rond de middag en 
aan het eind van de middag een paar uurtjes open. Het nieuwe bad is vanaf de opening in 
de zomer van 1951 razend populair. Na een paar weken huldigt men al de 20.000ste bezoe-
ker en twee maanden later staat de teller al op 70.000. Frans Woertman, zoon van Jans, is 
de gelukkige. Hij krijgt een traktatie. 

Het Ravijn is populair in de zomer van 1959. Het bad haalt het record van 200.000 be-
zoekers. Later herdenkt de gemeente het feit dat sinds de opening van het bad 1.000.000 
mensen zijn wezen zwemmen. 

In 1952 doet de VVV wat uit op “talrijke verzoeken van vreemdelingen, die hier ’s zomers 
zijn” om vertier in de avonduren. Men begint heel provisorisch met een openluchtthea-
ter op gemeentegrond bij sportpark Gagelman. Dat is een groot succes. De vreemdelingen 
genieten en dat is aanleiding voor een grootscheepse aanpak van het theater dat in 1953 in 
volle glorie de deuren opent.  

Het onderwijs in Nijverdal wordt uitgebreid met een Christelijke Lagere Landbouwschool 
in 1953. Deze komt te staan op een stuk grond tegenover het nieuwe zwembad. Later is 
deze school door Ben Middelkamp en broer Tonnie in gebruik genomen als sportschool. 

Behalve een landbouwschool komt er ook een landbouw-huishoudschool. Dit gebouw 
verschijnt aan de Nijkerkendijk. Over deze school gaan nog voor de opening al de nodige 
verhalen rond. Er zijn geruchten dat het schoolgeld per jaar 200 gulden gaat bedragen. 
De nieuwe directie ziet zich genoodzaakt een advertentie te plaatsen waaruit blijkt dat het 
schoolgeld op 56 gulden per jaar komt. Inbegrepen in dit bedrag zijn de kosten voor eet-
geld, schriften en stoffen voor te maken kledingstukken.

De katholieke huishoudschool onder leiding van zuster Grignon van de zusters Oblaten 
van de Assumptie levert jaarlijks gediplomeerden af. In 1954 bijvoorbeeld slagen voor het 
diploma Lingerie de dames: Annie ten Hove, Annie Heimeriks, Dinie Poelhekke, Mientje 
Blikman, Anne Marie Harmeling, Marietje van den Berg, Hennie Evers, Lucie Souverijn, 
Annie Otte, Betsie Jannink, Cilia Woertman, Minie Kaizer en Marietje ten Hove.
Om dit onderwijsverhaal te completeren: in de begroting voor 1958 kondigt de gemeente 
aan dat er in Nijverdal een katholieke lagere technische school en landbouwhuishoud-
school komen. 

Dat gaat niet zomaar. Het verzamelen van inlichtingen, het aanvragen van vergunningen 
e.d. kost maanden en maanden. Tussen een simpele vraag en een antwoord (beide per 
post) zit zo twee weken. Uiteindelijk vertrekt de familie met zijn vijven naar het verre Bra-
zilië waar volgens missionarissen Frans en Leo Geurtse het geld op straat ligt. 

In Brazilië worden nog drie kinderen geboren t.w. in 1950 Adelaide, in 1952 Francisca 
(Tica) en in 1954 Juliana (Juul). Nadat eerst in 1954 in Nijverdal vader Leonardus Geurtse 
overlijdt, overlijdt op 30 april 1959 moeder Geurtse-Otte. Sientje krijgt hierdoor vreselijke 
heimwee waardoor Antoon besluit na bijna tien jaar Brazilië terug te keren naar zijn vader-
land. Op 17 juli 1959 wordt de familie weer in Nijverdal herenigd.

De gemeente groeit en daarmee ook de voorzieningen, maar er zijn ook nieu-
wigheden op tal van terreinen
De gemeente Hellendoorn groeit en groeit; met name het dorp Nijverdal. Aan het einde 
van 1953 gaat de gemeente over de grens van 20.000 inwoners. Dat heeft z’n voordelen 
(meer geld van het Rijk), maar ook nadelen. De woningnood blijft bijvoorbeeld onver-
minderd groot; hoewel de gemeente bouwt wat en waar ze kan. Voor 1955 bijvoorbeeld 
plant de raad de bouw van 106 woningen. De groei van de gemeente Hellendoorn krijgt een 
impuls door een grenscorrectie met de gemeente Wierden in 1955 waarbij 2000 inwoners 
“verhuizen”. Die wonen in bv. wat nu de Kruidenwijk is, de Knien’nbarg en de Lange Jam-
mer. 

Op maandag 19 juni 1950 is de aanbesteding van de bouw van openluchtbad Het Ra-
vijn. Het nieuwe zwembad leidt in de gemeenteraad uiteraard tot discussie over zon-
dagopenstelling. Activiteiten op zondag blijven namelijk aanleiding vormen tot discussie. 
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1950 21 oktober. 
De heer Crommelin 
wordt ingehaald als 
nieuwe burgemeester 
van Hellendoorn. 
Vlnr: wethouder Lohuis, 
wethouder P.Molenaar, 
mevr.Crommelin, bur-
gemeester F.R,Cromme-
lin, gemeentesecretaris 
D.Heeres en wethouder 
L. de Vries.



PAROCHIEHUIS
Pastoor Graafsma legt op woensdag 1 november 1950 de eerste steen voor een nieuw paro-
chiehuis. Het vorige is door bombardementen geheel vernield. Nieuwbouw heeft door geklun-
gel met vergunningen een tijd op zich laten wachten, maar nu is het zover. De parochie haalt 
alles uit de kast en begint met een mis met drie heren. Daarna legt de pastoor de eerste steen 
in aanwezigheid van onder meer de burgemeester en de gemeentesecretaris. Op de steen staat 
de tekst: Door bominslag verwoest 7 oktober 1944. Eerste steen gelegd op 1 november 1950. 
Daaronder de namen van de pastoor en de kerkmeesters H. den Ouden, A. Claassen, J. Han-
huis en G. Wolfkamp. Tegelijk met de steen metselt de pastoor een loden buis in met daarin 
een oorkonde. 

GOUD
Het Nijverdalse goud blijft het goed doen. Bij elke gelegen-
heid schrijven kranten er stukken over. Zo ook vijftig jaar na 
de “eerste vondst”. Natuurlijk, goud blijkt in 1902 geen goud, 
maar mica en andere gekleurde mineralen. De directeuren van 
Eureka (de “vinders” van het goud) zorgen voor veel sensatie 
en de komst van vele goudzoekers. Dat leidt weer tot bijvoor-
beeld uitbreiding van de Budde met een etage er bovenop en 
een hoop gaten in het zand in het ravijn, maar verder niet tot 
grote vondsten.

ONTSLAGEN
In februari 1952 
ontslaat de KSW 55 
mensen. Het gaat om 
ongehuwden die het 
kortst in dienst zijn. 

SNEEUW
In de krant verschijnt in de 
winter 1952 een artikel van 
de politie onder de kop “Niet 
schaatsenrijden op straat, 
jongelui!” Kinderen maken 
van sneeuw op de stoep een 
glijbaan, waarop je zelfs kunt 
schaatsen. Het is logisch dat 
dat gevaar oplevert.  

KAPTEIJN
Mevrouw Crommelin 
(burgemeestersvrouw) 
opent op vrijdag 1 de-
cember 1950 de nieuwe 
winkel van Bloemenhuis 
C. Kapteijn, die dan ook 
het 25-jarig bestaan 
viert.

Vooral dat laatste steekt heel erg in het moederdorp Hel-
lendoorn. Alles raakt men daar kwijt aan de jonge dochter: 
zwembad, hoofdpostkantoor, gemeentehuis. Nog heel lang 
blijven verwijten daarover bestaan. Verplaatsing van deze 
“stedelijke voorzieningen” is volgens de architect nodig 
om voor het snel groeiende Nijverdal tot  “een harmonisch 
stadsbeeld te komen”. 

Vooral dus in Nijverdal wordt huis na huis uit de grond 
gestampt. De woningen aan de Koninginnestraat en omgeving, G.J. Piksenstraat en omge-
ving, een nieuw stuk wijk aan het Rooie Dorp en noem maar op.  

De woningbouw onder het motto “Nijverdal bouwt” is dringend noodzakelijk om te voor-
zien in een hele grote behoefte. Wie geen huis heeft en toch wil trouwen, is genoodzaakt 
in te wonen bij ouders of een zomerhuisje te huren bij een bekende. Soms kun je een huis 
krijgen, maar wil het financieel niet lukken de koop rond te krijgen. 

Woudsma blijft principes trouw en weigert een huis
Het ligt voor de hand dat Nederlands beste zaterdag-keeper Kas Woudsma aanbiedingen 
krijgt van clubs die betalen. Pech voor Kas is dat al deze ploegen op zondag spelen en dat is 
tegen diens principes en waarom hij lucratieve aanbiedingen van de Twentse Profs afwijst. 
En wat voor aanbiedingen!

In het Friesch Dagblad staat: “Op papier lijkt dat zo eenvoudig. Slechts zij die weten dat 
Woudsma in Nijverdal al vier jaar lang op de lijst van woningzoekenden heeft gestaan 
kunnen misschien iets beseffen van hetgeen er in Kas moet zijn omgegaan, toen hij van 
de Supportersvereniging van de Twentse Profs zonder meer een fraaie 
woning in eigendom kreeg aangeboden, mits hij natuurlijk voor deze 
club zou willen uitkomen. 

Woudsma weigerde ofschoon hij na een zeer langdurige ziekte van zijn 
juist herstelde verloofde dolgraag zijn trouwplannen verwezenlijkt 
wenste te zien. De gemeente van Nijverdal heeft hem geen woning aan-
geboden. Na vier jaar heeft hij op hiërarchische manier een huis gekre-
gen.”

Grotestraat steeds drukker, maar wordt “modelboulevard”
Door de toegenomen welvaart wordt het steeds drukker op de weg. 
Vooral meer auto’s en meer brommers. Op de Grotestraat rijdt zoveel 
verkeer dat met ingang van 1 juli 1955 de politie het verkeer gaat regelen 

In 1954 besluit de gemeenteraad in Nijverdal een nieuw 
politiebureau (zie foto) te bouwen en tegelijk meer agen-
ten in dienst te nemen. Of dat de reden is van de grap, is 
niet bekend, maar op nieuwjaarsdag 1954 hangt uit een van 
de galmgaten van de toren van de Ned. Hervormde kerk een 
pop die een politieman moet voorstellen. 

De Commissaris der Koningin opent het nieuwe politiebu-
reau aan de Begoniastraat in Nijverdal (nu Willem Alexan-
derstraat) in januari 19575. Dat staat tegenover de plek waar 
het nieuwe (huidige) gemeentehuis verrijst. Behalve een 

nieuw politiebureau krijgt Nijverdal ook een nieuw postkantoor. Dat komt aan de ande-
re kant van het plantsoen naast het politiebureau (waar nu de Dunantflat staat). 

In de eerste jaren na de oorlog zijn er trouwens veel nieuwe voorzieningen voor in 
huis, zoals wasmachine, televisie, FM-radio. Ook talrijke nieuwe producten komen op de 
markt. Dat alles onder meer door de toenemende welvaart in de westerse wereld met Ame-
rika als koploper. Denk bijvoorbeeld aan wasmiddelen voor verschillende soorten was. 

Geheel nieuw is het “zelfbedieningsbedrijf”. Kruidenier Piksen aan de Rijssensestraat is 
in Nijverdal de eerste die deze formule gaat toepassen. Onder de naam Pick-Pack en met 

advertenties met daarop het Vrijheidsbeeld, presenteert hij zijn nieuwe win-
kelformule. Op de dag van de opening is de winkel afgeladen vol. Zelf je bood-
schappen in een karretje laden en aan het einde van de winkeltocht afreken 
bij een kassa. Waar zie je dat?

Op recreatief gebied timmert Nijverdal flink aan de weg. Wie heeft in die 
tijd niet een zomerhuisje in de tuin dat men verhuurt aan vakantiegangers? 
Jeugdherberg Doevenbree biedt ook ruimte voor de vakantieganger. De Com-
missaris der Koningin opent het gebouw aan de Duivenbreeweg in juni 1959.

Uitbreidingsplannen voor honderden huizen
De gemeente presenteert ambitieuze uitbreidingsplannen voor Hellendoorn, Nijverdal en 
Hulsen. Het moet afgelopen zijn met hier en daar een klusje huizen en hier en daar een 
nieuw bedrijf. Er moet meer structuur komen; vooral in het dorp Nijverdal, dat volgens de 
architect (J.Sluiter uit Enschede) nog net te redden is van de chaos. In juni 1950 presen-
teert de gemeente de plannen voor Nijverdal, Hellendoorn en Hulsen. Het gaat voorna-
melijk om de bouw van nieuwe huizen (1000 in tien jaar in Nijverdal), uitbreiding van het 
bedrijventerrein met 7 ha. en de bouw van een nieuw gemeentehuis in het nieuwe hart van 
Nijverdal.

5 Na de opening ter plekke is 
het feest in het Parochiehuis. 
Tot ergernis van de agenten 
schenkt beheerder (en kos-
ter) Dieks van Rhee alleen 
sherry en port en geen bier. 
Op deze drankjes verkijken 
veel dienders zich; drinken 
sherry als bier en gaan na 
afloop waggelend naar huis.
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GOUDEN PAREN
Het Twents Volksblad maakt op 30 mei 1952 trots melding van “Drie gouden paartjes!” Twee daarvan spreken tot de 
Zweef-verbeelding, namelijk het gouden huwelijk van A. Otte (75) en W. Veldhuis (73) van de Hendrik Wormserstraat. Otte 
bekleedt in z’n leven heel wat functies; onder meer is hij wethouder en voorzitter/bedrijfsleider van de Coöperatie; de fa-
briekswinkel. Het echtpaar heeft 8 kinderen (waaronder onze Zweef-voorzitter) en 49 kleinkinderen. 

 Het gouden huwelijksfeest wordt ook gevierd door oud-kerkorganist (dat doet hij 33 jaar) L. Geurtse  en zijn vrouw M.J. Otte 
van het Hoge Dijkje. Dit echtpaar heeft 9 kinderen en (maar) 15 kleinkinderen. Dat laatste komt onder meer omdat twee van 
de kinderen Geurtse (Frans en Leo) als missionaris in Brazilië werken voor de Orde van de Carmelieten. 
Het derde gouden huwelijk is dat van A.J. ter Avest en D. Hosmar van de Rijssensestraat.

100 jaar KSW: Nijverdal krijgt een badhuis
Begin juni 1952 bestaat de Koninklijke Stoomweverij KSW 100 jaar en dat viert men uitge-
breid met veel feestelijkheden, waarbij heel Nijverdal betrokken is. Wie niet op de fabriek 
werkt, heeft vaak wel familie die daar z’n brood verdient. De meesten beginnen na de la-
gere school en stoppen als ze met pensioen gaan. Als bijvoorbeeld de heer Adrianus Wen-
nemers6 in april 1954 stopt met werken, heeft hij meer dan 50 jaar bij de KSW gewerkt. 
Hij begint direct na de eeuwwisseling als weversleerling en eindigt als afdelingschef van de 
meet- en keurzaal.

Op het sportpark staat ter gelegenheid van het eeuwfeest bijna een week lang een grote 
tent als centrum voor de activiteiten.  En dat zijn er nogal wat: volksspelen, opvoering van 
een jubileumrevue, speurtochten voor bromfietsers, fietsers, wandelaars, gepensioneerden, 
een vossenjacht voor motorrijders, een optocht met defilé voor de directie, optocht met 
kinderfeest voor de jeugd (2000 kinderen), ballonwedstrijd, een ereconcert van de KSW 
en een openluchtfilm. Een brandweerdemonstratie en een groot vuurwerk maken het pro-
gramma compleet. 

En dan is er natuurlijk de officiële bijeenkomst met toespraken, bobo’s en het aanbieden 
van geschenken. Het Twents Volksblad is lyrisch in de beschrijving daarvan: “Dagen ach-
tereen zat er eigenlijk iets in de lucht....en is de Directie van de KSW daar zelf niet een 
weinig schuldig aan? Het kan immers niet ontkend worden, dat alle hoogtijdagen uit 
de geschiedenis van de KSW zich hebben gekenmerkt door de genereuze opvatting van 
de Directie alsof zij over een toverdoos beschikt, waaruit alle goede gaven en vorstelijke 
geschenken als bij toverslag 
tevoorschijn komen. Zo was 
het in het verleden en zo is 
het nu ook weer gegaan.

Er was dan werkelijk een 
bijkans tastbare spanning 
in de grote tent van samen-
komst op het Sportpark j.l. 
Dinsdagmorgen, toen Direc-
tie, personeel en genodig-
den zich aldaar verzameld 
hadden om in eigen kring 
het vreugdevolle feit van het 
honderdjarig bestaan te her-
denken.
Deze spanning ontlaadde 

bij het uitgaan van de fabriek. 
Agenten zijn dan te zien op de 
kruispunten Grotstraat – Oude 
Markt en Grotestraat – Hoge 
Dijkje. Dat is wel even wennen; 
met name voor de fietsers en 
brommers, die tot dan toe nau-
welijks zonder te stoppen zo de 
weg oprijden. 

Twee jaar later laait de dis-
cussie over de Grotestraat 
opnieuw op. Het Twents Volks-
blad publiceert een foto van 
een –in onze ogen- vrijwel lege 
Grotestraat met een man op de 
fiets die wil oversteken. “Wat 

moet je in zo’n geval beginnen?” vraagt men zich af, want volgens de krant zal deze man 
nooit kunnen oversteken. “Gelukkig”, zo staat er bij, “is het niet altijd zo druk, maar er 
zouden grote ongelukken kunnen gebeuren.” 

Verkeersbrigadiers
De actie die de krant ontketent, leidt ertoe dat er verkeersbrigadiers komen: kinderen die 
andere kinderen helpen oversteken. Burgemeester Crommelin installeert de eerste groep 

brigadiers. De latere snel-
heidsbeperking in bebouwde 
kommen helpt de gemeente 
Hellendoorn ook de drukte in 
goede banen te leiden.

In 1958 maakt Rijkswaterstaat 
bekend dat zij voor verbetering 
van de Grotestraat maar liefst 
250.000 gulden heeft uitge-
trokken. Dit geld gaat men 
besteden “aan het maken van 
een scheiding tussen snelver-
keer en langzaam verkeer. 
Hierdoor zal de Grotestraat 
een modelboulevard worden.” 

De Grotestraat in 1950 
(boven) en 1958 (onder) 
met café Hegeman; ons 
clubhuis.

6 Peter Wennemers: “Mijn 
vader (Adrianus, maar 
iedereen noemde hem Hans) 
voetbalde bij Victoria. Die 
club is opgericht door een 
Engelse machinist, hier van 
de fabriek. Hij is 55 jaar lid 
van De Zweef geweest.”

ZATERDAGELFTAL
Het Nederlands zaterdagelftal speelt op zaterdag 30 mei 1953 in Parijs een 
wedstrijd tegen het Franse zaterdagelftal. Doelverdediger voor Nederland is ui-
teraard Kas Woudsma. Onder de kop “Levendige ontmoeting in Paris”,  noemt 
de krant Woudsma de “Tijger van Parijs”: “Toen Nederland –eigenlijk tegen de 
verhouding in- kort na de hervatting een 2-1 voorsprong had genomen, luidde 
dit een offensief in, waarbij eigenlijk heel Nijverdal ontbrak om Woudsma toe 
te juichen. Onze doelman heeft voortreffelijk gespeeld en was gelijk een gele 
baal wol (hij droeg een geelgetint shirt, JPvV) als hij resoluut in een schermut-
seling dook….” 

SANATORIUM
In juni 1952 bestaat het Sanatorium 50 
jaar en dat is reden voor een groot feest. 
Hoogtepunt is de bekendmaking van 
het feit dat Koningin Juliana Bescherm-
vrouw is geworden. 

Krantenfoto 100 jaar 
KSW. Vlnr: mevrouw 
Van der Muelen-Salo-
monson, W.T. Kroese, 
mevrouw Van der Mu-
elen-Engberts, burge-
meester mr. Crommelin 
en de Commissaris der 
Koningin Ridder de van 
der Schueren en Van der 
Muelen.  
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TOP
Parochieblad TOP is in 1953 
meer dood dan levend. De 
Zweef heeft belang dit or-
gaan in het leven te houden. 
Daarin kan men namelijk 
verenigingsnieuws kwijt. 
Bernard Alferink zit in de 
redactie en behartigt het 
voetbalbelang.

VOETBALFILMS
“De mooiste voetbalwedstrijden ooit gespeeld” kopt het 
Twents Volksblad in 1954. Het gaat daarbij om de vertoning 
van twee voetbalfilms van de “meest interessante wedstrij-
den ooit in de wereld geschiedenis gespeeld”. Men bedoelt 
de wedstrijden van Engeland in het door Duitsland gewon-
nen WK en Engeland-Hongarije (1-7). Bezoekers van het 
spektakel in het Gebouw van Christelijke Belangen  (Ons 
Gebouw, gesloopt in 2013) krijgen de boodschap mee snel 
kaartjes te kopen, “want we geloven wel dat het vol wordt”. 

nieuwe bedrijf verder gaat onder de naam NV Textielfabrieken 
Ten Cate/KSW. 

Aandeelhouders kunnen hun stukken 1 op 1 omruilen voor nieu-
we. Het concern heeft na de fusie 5500 mensen in dienst. Op 
Koninginnedag 30 april 1958 maakt burgemeester Ravesloot van 
Almelo bekend dat het bedrijf het predicaat “koninklijk” mag voeren. Vanaf die dag heet 
het bedrijf Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal/Ten Cate NV.

Reizen voor “oudjes” en voorzieningen voor toeristen
Na de Tweede Wereldoorlog komt er zoals gezegd, langzaam wat 
meer welvaart. Steeds meer mensen hebben een auto die het 
mogelijk maakt dat men verder kan reizen. Om ook de “oudjes” 
daarvan te laten genieten, zijn er jaarlijks reisjes voor ouderen. Met auto’s en bussen trekt 
een lang stoet de provincie in (adjudant Versteeg, chef gemeentepolitie, rijdt met z’n auto 
voorop) en bezoekt plaatsen als Hattem en de Veluwe. De Spar profiteert en maakt gratis 
reclame door de reizigers voor onderweg gratis snoep mee te geven. Onderweg een kop kof-
fie in een restaurant waarbij de zelf meegebrachte broodjes worden opgegeten. Bij terug-
komst staat de harmonie opgesteld die de stoet het dorp invoert. Langs de kant van de weg 
honderden enthousiaste inwoners. 

Niet alleen zijn er reizen voor ouderen. Ook andere organisaties 
pakken de bus. In 1950 houdt DES een busreis naar Hilversum, 
Loosdrechtse plassen e.d. Deze reis is voor donateurs en begunsti-
gers. Zij kunnen zich aanmelden bij W. Podt. 

Nijverdal blijft in trek voor vakantiegangers. Mensen hebben 
zomerhuisjes in de tuin of bieden hun eigen huis aan. De familie 
Wevers bijvoorbeeld aan de Van Limburg Stirumstraat woont 
soms in eigen schuur als vakantiegangers uit Haarlem (jarenlang vaste gasten) het huis be-
zetten. De familie Mondeel aan de Noetselerweg biedt in 1951 vakantieruimte aan jongelui. 
Voor f 1,- per persoon per dag kun je daar logeren met gebruikmaking van de keukeninven-
taris. Acht jaar later blijkt dat Mondeel slim bezig is geweest. Hij biedt dan nieuw gebouw-
de bungalows aan en kamers; zo goed zijn de zaken gegaan.

VVV jubileert
De VVV jubileert. Het bestuur poseert trots voor de fotograaf van het Twents Volksblad: H. 
Krukkert, H. Meulenbelt (secretaris), H. Van Buren ( voorzitter), F. Teesselink, A. de Heer 
(penningmeester), B. Alferink en J. Tuller.

zich toen de heer G. van der Muelen een serie vorstelij-
ke giften bekend maakte, die hierin bestaan dat aan het 
personeel van de fabrieken een belangrijke geldelijke ju-
bileumgift wordt geschonken, terwijl onze woonplaats, 
de bakermat der Nederlandse textielnijverheid, evenmin 
vergeten werd: Nijverdal krijgt een badhuis.”

In die tijd heeft namelijk bijna niemand een douche in huis. 
Het voordeel van het werken op de fabriek is dat de kinderen van werknemers bij de baas 
van pa kunnen douchen. Thea Kolkman: “Je reed dan langs de portier, helemaal rechtuit; 
dan de volgende portier en daar was de douche.” 

Behalve een badhuis voor iedereen krijgen dus alle personeelsleden, gepensioneerden en 
nabestaanden een eenmalige uitkering. Als dank schenken de inwoners van Nijverdal en 
Hellendoorn op hun beurt een monumentale klok op de fabriekspijp. Tot slot is er nog een 
bijeenkomst van het personeel buiten bij de kantine van de spinnerij. Daar biedt het perso-
neel de directie een herinneringsmonument aan. Een jaar na het jubileum maakt de krant 
overigens een beetje schamper melding van het feit dat na de schenking er niets meer is 
gehoord over het badhuis. 

Gelukkig onterecht, want het gebouw komt er en in 1953 stelt de raad de openingstijden 
en tarieven voor het badhuis vast: 35 cent per beurt voor volwassenen en 25 cent voor 
kinderen. In de raad levert dat nogal wat discussie op. Men vindt het nogal duur. Raadslid 
Moerman schampert: “Een mooie gift van de KSW, maar de arbeiders moeten van de ge-
meente betalen.” Raadslid Woertman (“onze” Jans) doet een voorstel voor verlaging van de 
tarieven, maar dat haalt het net niet. 

Wie geen douche heeft kan dus terecht in het gemeentelijk badhuis bij badmeester Eilders. 
Tonnie Alferink: “Ja, de vader van Marcel”. Dat is een belevenis op zich. Je gaat naar het 
badhuis met je knipkaart en wacht op de bankjes (“het leek wel een spreekkamer van de 
dokter”). Tonnie vervolgt: “Als het druk was ging Eilders met de slang koud water langs 

de hokjes van degenen die er het langst onder stonden en spoot koud water 
naar binnen. Het mooiste was als er een begon te zingen. Dan zongen we 
allemaal keihard mee. Prachtig was dat.”

KSW gaat samen met Ten Cate
H. ten Cate Hzn & Co NV uit Almelo gaat een fusie aan met de KSW. Bij de 
bekendmaking van dit nieuws in augustus 1957 stelt de directie dat de nauwe 
samenwerking de afgelopen vijf jaren hebben geleid tot een betere (financië-
le) positie. De fusie komt dus niet uit de lucht vallen. Duidelijk wordt dat het 

JUBILEUM
Meester A.J. Kuipers is 1 
april 1954 25 jaar verbonden 
aan de Antoniusschool. Uit-
gaande van een gemiddelde 
van 40 leerlingen per klas 
(“hetgeen voor deze school 
zeker te gering is”)  heeft hij 
in die 25 jaar dus meer dan 
1000 kinderen opgeleid. 

ZUSTERS
In mei 1954 
herdenkt Nij-
verdal het feit 
dat het 25 jaar 
geleden is dat de 
zusters Oblaten 
van Assumptie 
zich in het dorp 
vestigden. 

PAROCHIEHUIS 
In september 1954 maakt het kerkbestuur bekend dat de bisschop toestemming heeft gegeven voor de 
bouw van een nieuw deel aan het parochiehuis. Iedereen is blij, want het bestaande gebouw is te klein. 
Zo is er bv. geen ruimte voor de jeugd, waarvoor elders in het dorp een plek is. Dat laatste maakt de 
jeugd overigens niet veel uit, want die heeft zelf al andere kanalen gevonden om zich te vermaken. 

Behalve het parochiehuis wordt de kosterswoning van Dieks van Rhee gebouwd. Zoon Herman: “Mijn 
vader was conciërge van het parochiehuis. Hij is dat ruim 25 jaar geweest in combinatie met 60 
jaar kosterschap van de Antoniuskerk. Hij kreeg daarvoor bij zijn vertrek de pauselijke onderschei-
ding Pro Ecclesia et Pontifice.”
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BEURSGANG KSW
Omdat het geplaatste 
maatschappelijke kapitaal 
aanzienlijk is gegroeid be-
sluit de KSW tot beursgang. 
Totdat de aandelen officiële 
verhandeld mogen worden, 
gaan KSW-aandelen als “in-
courante fondsen” van hand 
tot hand.

OVERSTROMINGEN
Na een regenrijke periode valt op 14 
en 15 augustus 1954 zoveel water, dat 
rivieren overstromen en agrariërs 
zware schade lijden. Er moet flink 
over de brug gekomen worden om al 
die schade te vergoeden.

de competitie er namelijk op, maar door gelijkspel van de naaste concurrenten is de pro-
motie verzekerd.

100ste Bureau sportkeuring in Nijverdal
In het kader van de nationale gezondheidszorg wordt in het naoorlogse Nederland onder 
meer bedacht dat er bureaus moeten komen waar sporters een medische keuring moeten 
ondergaan voordat ze kunnen gaan sporten. In januari 1952 is er onder leiding van de bur-
gemeester in Hotel Hofstee een bijeenkomst voor alle sportverenigingen in de gemeente. 
Ook de drie plaatselijke huisartsen zijn aanwezig. Zij steunen het initiatief om zo’n bureau 
in Nijverdal te stichten. Dat is dan het 100ste bureau in ons land. In maart is dat een feit. 
Alle sportverenigingen doen mee, behalve de ijsclubs en tennisverenigingen, die vinden dat 
een keuring voor deze sporten niet nodig is.

Parochiehuis in het weekeinde open voor de jeugd
Het bestuur van het parochiehuis vindt dat jongelui minder over straat moeten slenteren. 
Daarom gaat het gebouw op zaterdagavond en zondag open voor de jeugd. Ze kunnen daar 
kaarten, dammen, schaken en sjoelen. Misschien schaft men ook een pingpongtafel aan. Er 
komt geen biljart, want daarvoor is de ruimte te klein.

R.-k. school wint bijna altijd het schoolvoetbaltoernooi
In 1954 wordt voor het eerst schoolvoetbal georganiseerd. Het bestuur van de Zweef staat 

Klacht van ENO 
In het Twents Volksblad verschijnt een klacht van schaakvereniging ENO. Teleurgesteld 
constateert deze club dat het net lijkt of de jeugd alleen belangstelling heeft voor voetbal en 
niet voor dammen of schaken. Er volgt een dringende oproep om deze twee sporten ook te 
komen beoefenen; “Ook niet-kantoorpersoneel van de KSW is van harte welkom.” Waar-
mee de vereniging aangeeft dat dammen en schaken iets is voor de iets hoger opgeleide 
mensen…..

Een nieuwe rage: Zeepkistenraces
Het houden van zeepkistenraces is een rage. Ook de Nijverdalse jeugd kan zich uitle-
ven. Weken voorafgaand zijn de eerste publicaties. Het Twents Volksblad legt uit hoe je 
een goede en veilige zeepkist (in de basis een kist op wieltjes met een zelfgemaakt stuur) 
bouwt. Op de dag van de wedstrijd in september 1950 loopt het hele dorp uit om het mee te 
maken. Het parcours loopt over de De Ruyterweg, lekker steil en net van een nieuw wegdek 
voorzien. 

In de klasse B (zeepkist met luchtbanden) wint Henk Meulenbelt, die daarmee tevens 
kampioen van Nijverdal is. De eerste prijs is een “jongenscostuum”. De tweede prijs is voor 
Manny Konijnenbelt en die wint een paar jongensschoenen. Zo wordt het nuttige met het 
aangename verenigd in een tijd waarin soms nog steeds schaarste is door de oorlog.

Korfbalvereniging NKC opgericht
Eind juni 1951 verschijnt een bericht in de krant dat plannen bestaan om een korfbalver-
eniging op te richten. Voor de oorlog zijn er overigens al twee in Nijverdal: een als onder-

deel van de gymvereniging OKK en een onafhankelijke club met de naam Nij-
verdal. Na de oorlog blijken beide verdwenen. Ook de korfbalafdeling van De 
Zweef is een kort leven beschoren. 

Een stel dames vindt het spelletje echter zo leuk dat ze een nieuwe vereniging 
willen oprichten. Ze gaan trainen op het oude Zweefveld bovenop de berg. 
Trainer is de heer Hutman, eertijds een bekende korfballer en oud-trainer van 
De Zweef korfbal. Uit deze groep ontstaat NKC’51. Half oktober is de eerste 

competitiewedstrijd. Onder de kop “Alle begin is moeilijk” meldt het Twents Volksblad dat 
NKC tegen Kloosterhaar met 5-1 heeft verloren. 

Gelukkig gaat het daarna beter. In mei 1954 verslaat NKC Blauwwit uit Wierden met 7-3 
en is daarmee met nog twee wedstrijden te spelen niet meer te achterhalen door de concur-
rentie en dus kampioen. De club promoveert naar de eerste klasse.
Eind mei 1956 wordt NKC opnieuw kampioen en promoveert opnieuw naar de eerste klas-
se van de OKB. De korfbalclub haalt dit kampioenschap zonder zelf te spelen. Voor NKC zit 

1954 schoolvoetbalkam-
pioen.
Leider: meester Gerrit 
Meenhuis.
Boven vlnr: Henk van 
Rhee, Jan Hoogers, Ben-
nie Alferink.
Midden vlnr: Joop Mid-
delkamp, Hennie Alfe-
rink, Marinus Poppe.
Onder vlnr: Koos 
Nieland, Johannes ten 
Hove, Joop Oldenhof, 
Bertus Veldhuis, Jan 
Evers.

VIERDAG
Een bekende Nijver-
daller, H.J. Vierdag, 
overlijdt op 5 maart 
1955. Vierdag is de 
stuwende kracht 
achter tal van organi-
saties en verenigingen 
in Nijverdal. Hij wordt 
69 jaar. 

SCHAATSCLUB
Voor de Tweede Wereldoorlog heeft Nijverdal een 
actieve schaatsclub. Na het oorlogsgeweld hoort 
niemand er meer wat van. Vandaar dat in maart 1955 
in de serre van Hotel Hofstee een groep mannen bij 
elkaar komt om een nieuwe club op te richten. De 
bedoeling is om samen met de ijsclub uit Hellendoorn 
de gemeente zover te krijgen dat er een ijsbaan komt. 
In het nieuwe bestuur onder voorzitterschap van H. 
Bergboer, zit ook Bernard Alferink.
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onder schooltijd trainen. Op de hoek van het gebouw waar de hoogste klassen zijn, is een 
mooi speelveld. Daar wordt heel wat af gevoetbald. “Het was altijd een soort zaalvoetbal. 
Denk maar dat je daar techniek van kreeg”, vertelt Jan Winkels, in zijn jeugd aanvoerder 
van het schoolteam. 

Het is overigens in die tijd gek als de katholieke jongensschool geen kampioen wordt. “Alle 
jongens van De Zweef zaten daar op school; alle katholieke jeugd was daar verzameld. 
Zet dat eens af tegen twee of drie protestante bassischolen. Daar was de spoeling dunner. 
Het was daarom ook niet zo moeilijk te winnen,” vertellen Jan Winkels, Sinus Wennemers 
en Paul Souverijn. 

Sint Lambertus jubileert
Eind 1953 bestaat Sint Lambertus, de grootste vakafdeling van de Katholieke Arbeiders 
Bond in Nijverdal, 40 jaar. Lambertus begint als organisatie, strijdend tegen de “bazen” 
van de fabriek, maar ontpopt zich als serieuze gesprekspartner als leiding en arbeiders be-
seffen dat men elkaar nodig heeft. Die “strijd tegen de bazen” is in Nijverdal overigens lang 
niet zo sterk geweest als elders. Enerzijds door de opstelling van de directie (met name de 
Salomonsons) en anderzijds door de volksaard. 

In die 40 jaar heeft Lambertus een belangrijke rol gespeeld in de katholieke samenleving. 
Voorzitter H. Heuver vertelt erover tijdens de jubileumreceptie met feestavond in het 
parochiehuis. Ook voor De Zweef heeft Lambertus het nodige gedaan en voorzitter Gerard 

daar positief tegenover. Direct de eerste keer wint de Antoniusschool met het A-team (er 
doen dan twee teams mee). Het bestuur wil de jongens een foto ter herinnering aanbieden, 
maar als blijkt dat Herman van Rhee dat ook al gaat doen, gebeurt er vanuit De Zweef niets 
meer.

In 1955 wint de r.-k. school opnieuw. Na de voorrondes staat deze school op 8 punten in 
de A-poule. Dat is 3 punten meer dan de nummers 1 in de B-poule, de Openbare Lagere 
school Nijverdal, de Christelijke Nationale School Nijverdal en de Christelijke School Hul-
sen. Winst  voor de r.-k. school is bijna standaard, hoewel in 1957 de katholieke school uit 
Haarle de beslissingswedstrijd wint tegen r.-k. Nijverdal, maar dat is een ongelukje. In 
1958 is er opnieuw succes voor de Antoniusschool. De jongens winnen niet alleen in Hel-
lendoorn, maar zijn ook de beste van Twente. 

Er is veel medewerking van school om zo goed mogelijk te presteren tijdens dit jaarlijkse 
toernooi. Meester Tijhuis is gek op voetbal. Als het schoolvoetbal is, mogen de jongens ook 

Schoolvoetbalteam St. 
Antoniusschool.
Bovn vlnr: Gerard Blik-
man, Tonnie Kok, Frans 
Middelkamp, Marinus 
Poppe, Gerard Ekelen-
kamp, Marinus Machiel-
sen, Jan Sterk.
Onder vlnr: Herman 
Woesthuis, Johannes ten 
Hove, Jopie Oldenhof, 
Bertus Veldhuis.

1955 Schoolvoetbalkam-
pioen.
Boven vlnr: onbekend, 
onbekend, Herman 
Woesthuis, onbekend, 
Johan Haas, onbekend, 
Harry Nijveld en Theo 
Siero.
Onder vlnr: Bertus 
Evers, Bernhard Olden-
hof, Tonny Kok, Willie 
Kaizer, Frans Middel-
kamp, Benny ten Hove.

JUBILEUM
Op 10 mei 1956 viert meester Hendrik Kleijssen (Hendrikus Rudolp-
hus Antonius Kleijssen, bijgenaamd “Bolletje”. Jos van Rhee: “Dat 
was een heel statig man. Heel onbenaderbaar.”)  het feit dat hij 25 
jaar werkt op de Antoniusschool. In die jaren heeft hij zich ook meer 
dan verdienstelijk gemaakt voor de plaatselijke r.-k. gemeenschap. 
Regisseur van Nut en Genoegen, voorzitter van de gymafdeling van 
De Zweef, secretaris van de Parochiële Vereniging, verslaggever van 
De Zweef voor de krant en organisator van tal van vooral culturele 
activiteiten. 

SLEPEN
In de oudejaarsnacht 1954-1955 heeft Nijverdal 
opnieuw last van de “Wierdense ziekte”. Daar-
mee bedoelt men het slepen van goederen als 
oude auto’s, reclameborden, wagens, karren 
enz. naar het marktplein; in Wierden een oude 
gewoonte. In Nijverdal wordt dit niet gepikt 
en alle daders worden via massarechtspraak 
veroordeeld. De eerstvolgende oudejaarsnacht 
is er geen “geslep”.

VELDHUIS
Op 5 december 
1955 overlijdt 
plotseling Lam-
bertus Veldhuis, 
jarenlang voorzit-
ter St Joseph.

VESOS
Na het seizoen 1956-1957 is Vesos ongeslagen 
kampioen in de derde klasse TVB. Er hoeven 
geen promotiewedstrijden gespeeld te worden. 
De Hellendoornse ploeg komt in dezelfde com-
petitie als Hulzense Boys. Omdat het kampioen-
schap wordt behaald op herdenkingsdag 4 mei, 
is er geen feest.
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GRENSCORRECTIE
Op 25 mei 1955 zijn raadsverkie-
zingen vanwege grenscorrectie 
tussen Wierden en Nijverdal. 
Hellendoorn krijgt meer inwo-
ners zodat er twee raadszetels bij 
komen. Wierden levert er twee in. 
Hellendoorn gaat van 17 naar 19. 
De grenscorrectie gaat in op 1 juli 
1955.

BURGEMEESTER
In oktober 1956 wordt 
burgemeester Crommelin 
benoemd voor een nieuwe 
ambtsperiode van zes jaar 
in Hellendoorn. Hij krijgt 
de felicitaties van de raad.

OP REIS
Ongeveer 40 Kajotters (Katholieke Arbei-
ders Jeugd) gaan in 1956 op reis. Kape-
laan Boerrigter leest om 6.00 uur de mis 
en om 7.00 uur gaat het met de bus naar 
de Efteling. “Tot vijf uur bleven de knapen 
in deze reusachtige uitspanning, maar 
ze vonden de tijd nog veel tekort.” Op de 
terugweg doet de groep het “schitterend 
geïllumineerde Nijmegen aan”. 

HOFSTEE
Begin februari 1958 
overlijdt plaatsgenoot 
J.J. Hofstee (64). Hij 
exploiteert bijna 30 
jaar lang Hotel Hofstee 
bij het station. Hofstee 
wordt geroemd vanwe-
ge zijn grote inzet voor 
de VVV.

JUBILEUM
In april 1958 is pastoor Graafsma 12,5 jaar in 
Nijverdal. Hij is het die na de oorlog terecht komt 
in een parochie die naast de immateriële schade 
van de oorlog, vooral ook aankeek tegen materiële 
schade aan kerk en parochiehuis. Graafsma zet 
zich in voor het herstel. Het artikel in het Twents 
Volksblad naar aanleiding van dit jubileum prijst 
de pastoor voor de inzet daarnaast voor het geeste-
lijk belang van zijn parochianen.

GELUIDSWAGEN
De PvdA krijgt van burgemeester en wethouders 
geen toestemming om met een geluidswagen rond 
te rijden. Dat leidt tot een ingezonden brief van deze 
partij, waarin staat te lezen dat men vindt dat het 
college met twee maten meet. Regelmatig zijn er im-
mers wandeltochten op zondag (van De Zweef, JPvV) 
waarbij groepen luid zingend, met trommels, voor-
zien van vlaggen en vaandels door de straten trekt. 
En dat mag wel…

Als in juni 1957 bij een boerderij aan de Klumpersweg in Hellendoorn brand uitbreekt, zijn 
de spuitgasten uit dat dorp snel ter plaatse. Ze kunnen echter niks doen, want er is geen 
water. Hellendoorn roept de hulp in van het Nijverdalse korps, dat snel ter plaatse is met 
twee tankauto’s en een brandweerauto. Dat is niet de bedoeling. Hellendoorn had twee 
tankauto’s verwacht en die zelf willen gebruiken om de brand te blussen. Boos, omdat Nij-
verdal met een auto vol mannen is gekomen, lopen de Hellendoornse spuitgasten van het 
terrein. 

Spoorbomen niet op tijd dicht
De machinist van de Blauwe Engel (zoals de trein Zwolle-Enschede wordt genoemd) voor-
komt een mogelijke aanrijding als hij op tijd ziet dat de bomen in de spoorwegovergang 
van de De Joncheerelaan open staan als hij komt aanrijden. Gelukkig kan hij de trein op 
tijd stoppen. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. “Het wordt echt de hoogste tijd, dat 
vanwege de NS afdoende maatregelen worden getroffen, opdat de bewaakte overweg 
ook inderdaad wordt bewaakt.”

Haast maakt men niet met een oplossing, want jaren later gebeuren daar nog steeds bij-
na-ongelukken. In die tijd gaan spoorbomen niet automatisch open en dicht, maar is er een 
spoorwegwachter die dat werk handmatig doet. De openstaande bomen aan de De Jon-
cheerelaan zijn dus het gevolg van nalatigheid van de wachter.

Jans Woertman opnieuw in de raad
De verkiezingen voor de gemeenteraad in 1958 leveren opnieuw een raadszetel op voor oud 
Zweef-voorzitter Jans Woertman. Namens de Katholieke Volks Partij (KVP) neemt hij voor 
de vierde keer zitting in de raad. “De heer Woertman, die zeker geen jabroer genoemd kan 
worden, heeft zich in de raad steeds doen kennen als een raadslid die de waarde van een 
samenwerking goed op de juiste wijze onderkent. Hij is gezien bij al zijn collega’s”, staat 
te lezen in het Twents Volksblad. 

De politieke verhoudingen in de Hellendoornse gemeenteraad leveren in deze tijd meestal 
de tweede plek op voor de KVP na de CHU (Christelijk Historische Unie), die de grootste 
partij is. De KVP (Katholieke Volkspartij) wordt gevolgd door ARP (Anti Revolutionaire 
Partij) en PvdA (Partij van de Arbeid). 

Brand in het Wierdense veen
Sensatie: een grote veenbrand (juni 1959) in het Wierdense veen houdt dagen aan. Het 
leger wordt zelfs ingeschakeld om de vlammen te doven. Telkens als dat is gebeurd, duikt 
het vuur verderop weer boven. De straffe wind helpt daarbij prima. Boven het veen hangen 
grote rookwolken die af en toe ook de Wierdensestraat bereiken, die dan voor alle verkeer 
wordt gesloten. Een automobilist verongelukt, omdat hij door de rook de weg niet meer 

Willems komt naar het feest om daarvoor te bedanken. Het blijst is de vereniging met een 
prachtige nieuwe vlag (“in zijn soort een mooi product van kunstnijverheid”), die ter plek-
ke door pastoor Graafsma wordt ingewijd. 

Hevige discussie over plek nieuw gemeentehuis
Burgemeester en wethouders blazen de eeuwige discussie nieuw leven in over de plek van 
een nieuw gemeentehuis. Eerdere discussies zijn altijd zo geweest, dat geen keuzes ge-
maakt hoeven te worden. Door het gebouw in Hellendoorn op te knappen en uit te breiden 
kan een scheuring in de raad worden voorkomen. In 1956 kan dat niet meer. Er moet een 
nieuw gebouw komen. 

De vraag is: komt dat in Nijverdal of in Hellendoorn? Grote stukken in de krant natuurlijk 
en felle debatten tussen voor- en tegenstanders. Als het voorstel in de raad aan de orde 
komt, blijkt dat ook binnen partijen de meningen uiteen lopen. Uiteindelijk kiest de raad 
voor vestiging in het economisch hart van de gemeente: Nijverdal. Elf raadsleden stem-
men voor en acht zijn tegen. Die zijn natuurlijk hevig teleurgesteld. “Misbruik van macht” 
noemt raadsnestor Moerman het, als hij geen meerderheid krijgt. 

Brandweerruzie tussen Hellendoorn en Nijverdal
Of dat te maken heeft met het gevoel van achterstelling door Hellendoorn, is onduidelijk, 
maar het smeult al een tijdje tussen de brandweerkorpsen van Nijverdal en Hellendoorn. 
De vlam slaat in de pan….. 

Nijverdal ongeveer 1954. 
De huidige Willem Alex-
anderstraat met rechts 
in de verte het badhuis. 
Daarvoor komt het 
nieuwe gemeentehuis 
en later daar tegenover 
het postkantoor. Links 
het Dunantplantsoen. 
De laatste twee hebben 
plaatsgemaakt voor de 
Dunantflat.
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VOLKSBLAD
Vanaf 1 januari 1959 verschijnt het 
Twents Volksblad twee keer per 
week. Reden hiervoor is de wens 
van de bevolking en de midden-
stand. Protesten zijn er uiteraard 
van de reguliere dagbladen (met 
name Dagblad van het Oosten en 
Twentsche Courant), die er een 
concurrent bij krijgen.

OVERLIJDEN
Een zwarte bladzijde in de geschiedenis 
van DETO op zaterdag 21 november 1959. 
Keeper Harms van deze club wordt onge-
lukkig geraakt door een speler van tegen-
stander Enter Vooruit. In het ziekenhuis 
blijkt dat beide nieren gescheurd zijn. Een 
dag later overlijdt Harms aan de gevolgen 
hiervan. 

WITSCHEY
De man die in oorlogstijd burgemees-
ter is in Hellendoorn, Ed. C. Witschey, 
overlijdt in oktober 1959. Op diens 
verzoek wordt hij begraven in zijn 
geliefde oud-gemeente Hellendoorn.

kan zien en tegen een boom rijdt. Behalve met water bestrijdt men de brand met bulldozers 
en een patrouillerende straaljager die kijkt waar het vuur heen gaat.

Gymuitvoering
In februari 1940 is de jaarlijkse uitvoering van de gymnastiekvereniging van De Zweef. 
“Het programma bevatte vele nummers die zeer in de smaak vielen. Het toestelturnen en 
de meer vrije oefeningen getuigden van gedegen voorbereiding.”

Parochiejubileum
In 1955 bestaat de r.-k. Antoniusparochie 50 jaar. De parochie viert dat uiteraard groots 
met kerkdiensten, receptie en feestavond. Kapelaan Degger is ceremoniemeester met 
assistentie van de oud-kapelaans Groensmit en Smit. Zij ontvangen heel veel belangrijke 
gasten uit kerk en wereld, zoals alle r.-k. geestelijken die in Nijverdal hebben gewerkt en 
alle geestelijken die vanuit Nijverdal non of priester zijn geworden. Verder burgemeester 
Crommelin en de (oud-) directie van de KSW. De feestavond staat onder leiding van mees-
ter Tijhuis. Hij kondigt optredens aan van het zangkoor Sursum Corda, de gymafdeling van 
De Zweef en Nut en Genoegen dat een toneelstuk van Godfried Bomans opvoert. 

Ongeluk Crommelin
Groot is de schok in Nijverdal als burgemeester Crommelin in juni 1958 gewond raakt bij 
een aanrijding in de buurt van Hoogland bij Amersfoort. Een vrachtwagen ziet de auto van 
de burgemeester over het hoofd. Crommelin loopt een beenbreuk en hersenschudding op. 
Niet zo heel erg; al wordt het in de krant gepresenteerd alsof hij bijna is overleden. Als hij 
na vijf weken (!!!) ziekenhuis in Amersfoort weer terug is in Nijverdal, plaatst hij een bood-
schap in het Twents Volksblad, waarin hij iedereen bedankt voor de aandacht. 

Toneel
Een volle zaal in het parochiehuis geniet van en huilt tranen bij het toneelstuk 
“De witte non”. Het verhaal speelt in de Tweede Wereldoorlog en gaat over een 
jonge vrouw die haar man verliest en uit verdriet het klooster in gaat. Dan ver-
neemt ze dat haar dood gewaande man nog leeft. “Een onmenselijke tweestrijd 
begint”, staat op het affiche. In die tijd betekent dat, dat de vrouw kiest voor het 
klooster. Het stuk eindigt met een non met in haar armen een stervende man, 
die door de Duitsers is neergeschoten.

Grammofoonplaten
Groot feest in januari 1959 voor de Nijverdalse muziekliefhebbers. Radio 
Wieldraaijer aan de Spoorstraat opent in zijn winkel een “discobar” waar je 
grammofoonplaten kunt kopen. Maar liefst 1500 stuks op voorraad, kondigt 
Wieldraaijer trots aan, daaraan toevoegend: “Nu kunt u uw reisgeld besparen.”

Opening Sportpark Gagelman; een unicum voor 
Hellendoorn 
De officiële opening van het nieuwe sportpark is op Hemelvaartsdag 
(15 mei) 1950. Het park is in 1949 al in gebruik genomen door DES, 
Nijverdal en De Zweef, omdat de ruimtenood onder de voetbalclubs 
groot was. Als de opening er is, zijn ook de kleedkamers klaar. Tot 
die tijd gebruiken de spelers de kleedkamers bij het zwembad, dat 
immers net om de hoek ligt. 

De kraam van Woertman
Jans Woertman en later zijn zonen Joop en Gerhard maken van de voetbal een mooie bij-
verdienste. Zij zetten een kraam langs het veld waar mensen een versnapering kunnen ko-
pen. “Het was een eenvoudige marktkraam met een zeil erboven. Ik kocht daar een punt-
zak doppinda’s en kon daar de hele wedstrijd van genieten”, vertelt Johan Alferink. 

Gerard Hilberink: “Hij verkocht ook warme worst, broodjes warme worst en koffie. Hij 
had heel wat klandizie. Wilde eigenlijk uitbreiden naar een vaste kraam, maar dat mocht 
niet van de gemeente. Het was een leuke handel en ze waren echt goedkoop.”

Petro Woertman: “Mijn vader had op het “oude” Gagelman een snoepkraam. Ook ver-
kocht hij daar flesjes limonade gazeuse (met koolzuur dus), ijsjes en later koffie. Vanuit 
de kraam verzorgde hij ook de thee in de rust van de voetbal. Het hoofdveld was waar nu 
veld 2 is; achter het vroegere clubhuis van Nijverdal.” 

Jan Evers: “In de kraam van Woertman kon je voor een dubbeltje een pennywafel kopen. 
Liep je de hele middag met dat dubbeltje in je hand tot je niet langer kon wachten die lek-
kere koek te kopen.” 

Een paar kleedkamers is het enige dat op het sportpark staat. Geen verlichting. Er zijn geen 
kantines of een tribune. Als het tijdens een wedstrijd gaat regenen, word je als publiek dus 
kletsnat. Of je moet een andere oplossing vinden: “De laatste tien minuten werd nog in de 
stromende regen gespeeld, zonder publiek. Dat was gaan vluchten in de kleedkamers of 
in de kraam van Woertman.” 

Ter gelegenheid van de opening heeft de “Commissie van het sport-
park” een uitgebreid programma opgesteld. Dat loopt een beetje 
fout. De bedoeling is dat leden van alle vier de gymverenigingen uit 
Nijverdal en Hellendoorn zich ’s middags om 1 uur verzamelen op 
het vroegere marktplein bij het Gebouw voor Christelijke Belangen. 
Begeleid door alle muziekverenigingen zal het in optocht naar Ga-
gelman gaan.

Helaas slaat het weer toe: het is koud (nog geen 10 graden) en het 
regent. Men moet de optocht afblazen. Alleen Advendo trotseert 
het slechte weer en marcheert naar het nieuwe sportpark. Ondanks 
de regen zijn daar zo’n 4000 (!) mensen aanwezig.

Omdat burgemeester Witschey vertrokken is naar Alphen aan de 
Rijn en er nog geen opvolger is, komt het openingswoord uit de 
mond van locoburgemeester Piet Molenaar, die ook voorzitter is 
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van de sportparkcommissie. “De gemeente heeft met de aanleg van dit sportpark een offer 
gebracht, wat niet onbelangrijk is, maar men heeft gemeend dit te moeten doen in het 
belang van de lichamelijke opvoeding van de jeugd”, zegt hij. 

Namens de KNVB spreekt H. Vosman. Hij wijst erop dat de aanleg van sportparken wel 
voorkomt in de grote steden, maar dat de aanleg in dorpen als Nijverdal een unicum is. 

Hierna begint het sportprogramma. Leden van gymnastiekverenigingen brengen een groet 
aan de vlaggen van de voetbalclubs en de gemeente. Wielrenwedstrijden is het volgend 
programmaonderdeel. Eerst voor de jeugd en daarna volwassenen. Omdat er onderweg 
premiesprints zijn, gaat het hard en is het publiek enthousiast. Tussen de wedstrijden door 
zijn er optredens van een elitekorps Twentse gymnasten.

Het hoogtepunt van de middag is de wedstrijd tussen Hermes DVS uit Schiedam en 
AGOVV uit Apeldoorn. Beide eersteklassers laten zien waarom voetbal mooi is. AGOVV 
maakt een vliegende start en Hermes staat erbij en kijkt er naar. Bij rust staan de 
Apeldoorners met maar liefst 6-1 voor, mede omdat de ploeg in vijf minuten drie keer 
scoort.

Na rust laat Hermes zien ook wel een balletje te kunnen trappen. In vijf minuten maakt 
ook deze ploeg drie goals en wordt het weer een wedstrijd. Daarin laten beide teams snelle 
en  oogstrelende combinaties zien. Het publiek geniet en nog meer als Hermes 6-5 maakt. 
Dan scoort AGOVV en is het 7-5. Vlak voor tijd komt er nog een bij en verschijnt de eind-
stand 8-5 op het scorebord. 

Even wennen
Het is nog even wennen: een gemeentelijk sportpark. Daardoor kan het gebeuren dat de 
consul van de KNVB het veld goed keurt en de gemeente verbiedt dat er op gespeeld wordt. 
Dat zijn ze in Nijverdal nog niet gewend. De oplossing voor dit “probleem” wordt erin 
gevonden dat de gemeente samen met de KNVB-consul het veld keurt. En zo is het nog 
steeds.

Evenementen op Gagelman 
Sportpark Gagelman is niet alleen voor de voetbalclubs. De gemeente ge-
bruikt het ook als evenemententerrein. Zo wordt vijf jaar bevrijding in 1950 
(de fabrieken gaan ’s middags dicht) daar uitgebreid gevierd met kleidui-
venschieten, blaastrappen, kussen slaan, ringsteken, races met transport-
fietsen, wedstrijden met kruiwagens en schijfschieten. Er zijn vette prijzen 
te verdienen. Ook zijn er windhondenrennen. Deelnemers kunnen zich 
onder meer opgeven bij sigarenmagazijn Dieks Krukkert, meester Tijhuis, 
Bernard Alferink, Gerrit Otte en meester Hendrik Kleijssen. 

Eerder dat jaar wordt Gagelman ingezet voor de jaarlijkse turndag van de 
Kring Twenthe van het RK Gymnastiekverbond. Deze turndag begint met 

een lof7 in de r.-k. kerk waaraan de 1000 deelnemers allemaal meedoen. Daarna is er een 
mars naar Gagelman met voorop de KSW-muziek. Daarbij zijn prijzen te winnen. Als or-
ganiserende vereniging houdt De Zweef de eer aan zichzelf en sleept de eerste prijs in de 
wacht.
In het voorjaar 1950 vergadert in Hellendoorn de Landelijke Contactraad voor de Gemeen-
telijke Bemoeiingen met de Lichamelijke Opvoeding en Sport. Tussen het vergaderen door 
brengen de deelnemers een bezoek aan de plek waar zwembad Het Ravijn wordt aangelegd 

en aan Gagelman. Het Twents Volksblad schrijft: “De vertegenwoordi-
gers van diverse sportbonden, Inspecteurs der Lichamelijke Opvoeding 
uit onderscheiden plaatsen, vertegenwoordigers van gemeentebesturen 
van elders, roemden allen om strijd dit prachtige sportpark. “Het is om 
jaloers op te worden”, zei een der heren tegen ons.” 

Herinneringen van Rini en Theo Siero (in 2012)
De verhuizing naar Gagelman is voor De Zweef een verademing. Een 
prachtig gemeentelijk sportpark met echt gras. Natuurlijk zijn de voor-
zieningen nog niet optimaal, maar het is een gigantische vooruitgang. Er 
is zelfs een trainingsveld. Rini en Theo Siero weten het nog goed: “Eerst 
niet verlicht; dan trainden we op het veld van de Volharding. Later 
kwam er bij ons ook verlichting. Veel stelde het niet voor. Het was meer een schemer-
lampje.”  

In ieder geval is het zo schemerig dat de jongens een trucje hebben om de bal beter te kun-
nen zien. In die tijd is een bal van bruin leer. Stukken, die aan elkaar zijn gezet met veters 
(“Als je kopte en je kreeg precies die veter voor je kop en dat voelde je goed,” zegt Rini 
Siero). Bruin is in het schemer niet goed te zien, dus de bal wordt wit geverfd. Maar ook 
dat wit wordt vies en dat gaat er op den duur niet meer af. “Moesten we opnieuw verven.  
Sommige ballen waren zo zwaar geworden van de verf, dat je er bijna niet meer mee kon 
spelen”, weet Theo Siero nog.

De eerste lichtwedstrijd in Nijverdal; eenmalig gebeuren
Op sportpark Gagelman staat ter gelegenheid van 100 jaar KSW niet alleen een grote tent; 
er is ook verlichting aangelegd. Die is na afloop van het feest nog niet direct weg. Voetbal-
club Nijverdal maakt daarvan gebruik en speelt een lichtwedstrijd tegen het eerste van RV. 
De gasten uit Rijssen winnen met 2-3. De eerste lichtwedstrijd in Nijverdal en voorlopig 
ook de laatste.

Het oude clubhuis op 
Gagelman; in gebruik 
bij Nijverdal, DES en De 
Zweef. Hier een foto uit 
1970 met onze mannen 
op weg naar de wed-
strijd. Voor: aanvoerder 
Gerrit Oude Roelink, 
achter hem keeper Jans 
Willems, Jan Kleine 
Staarman (Pummie), 
Aloy Jannink en veel 
publiek.

7 Het lof is de benaming voor 
een gebedsdienst met zang, 
waarbij het Allerheiligste 
(de heilige Hostie) aanbeden 
wordt. De gewoonte om lof 
te houden dateert uit de 13de 
eeuw en werd gehouden 
op zondagen en kerkelijke 
feestdagen, zowel ’s middags 
als ‘s avonds.



272 273

Gagelman levert gemeente financieel tekort op
Net zoals nu rekent de overheid ook in die tijd met veel te gunstige cijfers als men exploita-
tieberekeningen maakt. Voor Gagelman geldt geen uitzondering. Gevolg: de gemeente lijdt 
elk jaar een financieel verlies op het nieuwe sportpark. In 1952 is het tekort 8000 gulden. 

De verenigingen zien de bui al aankomen. Dat is balen, want de clubs zijn 
nog volop bezig de (financiële) problemen en gevolgen van de oorlog te bo-
ven te komen. 

Het gemeentebestuur vindt het verlies niet langer geoorloofd en neemt 
maatregelen. Op de eerste plaats komen er bezuinigingen. Verder gaat uiter-
aard de huur omhoog. Anders dan nu (we betalen nu jaarlijks huur voor de 
velden) berekent de gemeente een percentage van de recette. Hoe meer be-
zoekers naar wedstrijden komen kijken, hoe meer inkomsten……

Om de tekorten aan te vullen besluit het gemeentebestuur dus de huur te 
verhogen en te brengen van 10 naar 15 procent van de recette8. “Dit zal voor 
de verenigingen, die gebruik maken van het sportpark en wier financiële 
positie toch al niet erg rooskleurig is, een zwaar offer betekenen”, schrijft 
het Twents Volksblad. De reactie van de gemeente is dat de clubs dan de en-
treeprijzen maar moeten verhogen. 

8 In 1974 rekent de gemeen-
te nog steeds 15% van de 
recette als huur voor het 
gebruik van de velden. In dat 
jaar betaalt De Zweef 15% 
van f 1383,15 (f 640,- aan 
toegangskaarten ad f 1,50 
en f 423,15 aan opbrengst 
ledenkaarten) en dat is 
f 180,41. Een schijntje bij wat 
we nu betalen. 

De feestavond is op 
zaterdag 18 november 
1950 in het gebouw 
voor Christelijke 
Belangen en wordt 
verzorgd door Nut 
en Genoegen. Het to-
neelgezelschap voert 
geen toneelstuk op, 
maar ontpopt zich tot 
cabaretgezelschap. 
Tien nummers voor 
de pauze en tien erna. 
Muzikale bijdragen worden verleend door 
good old Bertus “Bartje” Wieldraaijer. Op 
de achtergrond hebben de heer en mevrouw 
Kleijssen9 veel werk verzet om het cabaret 
tot een succes te maken. Hendrik Kleijssen 
is op dat moment bestuurslid van De Zweef. 
“Het heeft de heer en mevrouw Kleijssen 
heel wat hoofdbrekens gekost om alles op 
rolletjes te laten lopen”, schrijft het Twents 
Volksblad. 

Kleijssen opent de avond met een toe-
spraak: “Juist wanneer het een club niet 
voor de wind gaat, kan een feestavond de 
onderlinge banden weer steviger aanha-
len.” Hij doet een beroep op alle leden om 
alle persoonlijke belangen opzij te zetten en 
alleen het clubbelang te laten spreken, om 
daardoor de club weer op een hoger peil te 
brengen. 

Het programma van de Bonte Avond is 
dankzij erelid Johan Kok bewaard gebleven 
en luidt:

• Proloog

REFREIN:
Zo gaat ie weer goed, misschien, misschien
Wij houden steeds moed misschien, mis-
schien
Wij brengen u deez avond graag weer eens 
wat vrolijkheid
Zo gaat ie dan goed misschien, misschien
Wij houden steeds moed, misschien, mis-
schien

De Zweef 30 jaar (1950)

Het 30-jarig bestaan van De Zweef wordt 
niet –conform de oprichtingsdatum- ge-
vierd in juni, maar in november. Het 
Twents Volksblad schrijft in juni toch een 
stukje over de geschiedenis van de vereni-
ging. Veel nieuws bevat het niet. Genoemd 
wordt dat De Zweef rond 1935 “op een peil 
stond wat men nadien nooit meer heeft 
kunnen bereiken. Hierna bewoog de lijn 
zich naar beneden”.

Na de oorlog gaat het weer iets beter. “De 
Zweef kan momenteel een gezonde vereni-
ging genoemd worden. Het gaat altijd niet 
even vlot en gelukkig. De geest in de ver-
eniging is evenwel goed en men heeft een 
prachtige kern van jonge spelers, wat het 
beste doet verwachten voor de toekomst.” 
Het blad meldt dat in het najaar een feest-
avond wordt gehouden ter gelegenheid van 
het jubileum. 

Het 30-jarig bestaan is wel reden voor een 
jubileumtoernooi waaraan naast De Zweef, 
DES, SVVN en Excelsior meedoen. De 
Zweef verliest geflatteerd met 6-2 van DES 
en SVVN net zo geflatteerd met 6-1 van Ex-
celsior. 

De finale gaat dus tussen DES en Excelsior. 
Deze wedstrijd trekt een hoop bezoekers, 
die geen hoogstaand voetbal zien, maar wel 
veel strijd en spanning. Ook dan al bestaat 
de regel dat als je heel hard werkt en duide-
lijk de betere bent, maar niet scoort, de goal 
aan de andere kant valt. Excelsior is de eer-
ste helft de pechvogel, want de ploeg scoort 
niet en vlak voor rust trapt Mondeel DES 
naar een 1-0 voorsprong. 

In de tweede helft kan DES meer laten zien. 
Uit een voorzet van Kolthof scoort Mondeel 
zijn tweede goal. Excelsior kan nog tot 2-1 
komen, maar vlak voor tijd scoort Teuteling 
uit een voorzet van Ponsteen de 3-1. “Onze 
plaatsgenoten hebben een enigszins ge-
flatteerde overwinning behaald” vindt het 
Twents Volksblad. 

9 Gerda Kleijssen (dochter 
van Vierdag en getrouwd 
met meester Kleijssen) is de 
spil achter veel toneel, revue, 
ballet e.d.. Zij speelt piano 
en geeft ook les, regisseert 
en zorgt dat alles op rolletjes 
verloopt. “Ze woonden aan 
de Oranjestraat in een wo-
ning met een kamer-en-sui-
te. De schuifdeur ging dicht 
en je kreeg les”, herinnert 
Johan Jannink zich. 
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Zweef. Vaak met toneel, maar ook (zoals bij 
het 30-jarig bestaan) met revue en/of ca-
baret.  Bestuursleden bij Nut en Genoegen 
zijn ook bestuurslid bij De Zweef. Zo kom 
je heel vaak dezelfde namen tegen en dat 
maakt het leven eenvoudig, overzichtelijk 
en vaak heel plezierig.

Gewonnen, verloren, en bleef toch steeds 
sportief
Wat wil je nog meer, we komen een keer in 
de derde klas
Lang leev’ ’t voetbalelftal van De Zweef
Want zij maakte hier een vaste band
Wij leven mee toch met het wel en wee
En van je hela hola, hou er de moed maar 
in (3x)
Nog eens gefeliciteerd, het liep weer als 
gesmeerd
En van je hela, hola hou er de moed maar 
in.

Het programma vermeldt ook nog twee 
liedjes, die men moet meezingen. 

Aan het einde van de avond bedankt voor-
zitter Gerrit Otte van het algemeen bestuur 
de aanwezigen en met name de familie 
Kleijssen voor de medewerking en inzet. 

Marietje Jannink vertelt: “Ik deed ook mee 
aan de revue. Samen met Annie Engbers 
deed ik een dansje op de muziek van het 
Menuet van Boccherini. Verschoor speelde 
op de fluit.” Neuriet de muziek. “Het was 
zo groot en mooi allemaal. Op een gegeven 
moment was er een oefening met knotsen. 
Mijn vader had daar allemaal lampjes in 
gemaakt. Die brandden in alle kleuren. 
Mijn vader zorgde ook voor de muziekin-
stallatie.” 

Haar broer, Johan Jannink (1933), her-
innert zich de bonte avond ook nog goed. 
“Dat was het moment dat ik lid werd van 
Nut en Genoegen. Daar mocht je pas van-
af je 17e op. Het stuk “Het portretje” ging 
over een meisje dat de verkering had uit-
gemaakt en het fotootje van haar vriendje 
nog aan hem moest teruggeven. Mijn zus 
Marietje deed onder meer het menuet. Zij 
en Annie Engbers stonden in prachtige 
kleding verkleed als poppen op een schoor-
steen. Hele mooie pruiken hadden ze op. Ik 
vond dat een van de mooiste stukken van 
de hele revue.”

 Johan zelf treedt als “Kruimeltje” op in 
het laatste stuk voor het slot. “Dat kwam 

uit Negen heit de klok10.” “Een oude, een 
gemiddelde en een jonge man, die het leven 
bespraken”, zegt Johan. “Wij hadden het 
over De Zweef en ik was de jongste; het 
kruimeltje.” 

De relatie tussen Nut en Genoegen en 
De Zweef
Op heel wat feestavonden van De Zweef 
is er een optreden van Nut en Genoegen. 
De relatie tussen de toneelvereniging en 
de sportclub ligt voor de hand. Beide zijn 
katholieke verenigingen. Johan Jannink: 
“In die tijd had je nog niet zo heel veel ver-
tier en dat betekende dat je iedereen altijd 
overal tegen kwam. Heel veel Zwevers 
(van voetbal, gym en wandelen) waren lid 
van Nut en Genoegen.” 

Dat brengt met zich mee dat Nut en Ge-
noegen dus bijna jaarlijks optreedt bij De 

• Je zult het zien, het gaat toch zeker 
goed misschien.

• Het portretje door Marie Alferink
• Verwisseling door Bernard Machiel-

sen, Marie en Petro Kolman
• Ballet 
• Accordeonsolo door Bartje Wieldraaijer
• Het lied van de Poesta door Marietje 

Jannink, Annie Engbers en Annie Al-
bers

• Modern gezin door Riekie Middelkamp 
en Bertus Evers

• Wie zal dat betalen? Door Gerard Ma-
chielsen en Dieks (?) van Rhee

• Mij kan niks gebeuren door Annie El-
ferink, Theo Bouwman, Gerrit Woest-
huis, Petro Kolman en Petro van Rhee

• Pas de trois door Marietje Jannink, 
Annie Engbers, Antoon Verschoor en 
Bernard Machielsen.

Na de pauze is eerst het woord aan geeste-
lijk adviseur kapelaan J. Pohl. Daarna gaat 
Nut en Genoegen weer verder met:

• Een felicitatie door Riekie Middelkamp 
en Annie Engbers

• Een koninkrijk voor een huis door Jo-
han Middelkamp en Gerard Machiel-
sen

• Ballet
• Accordeonsolo door Bartje Wieldraaijer
• De dames Kwebbel uit Kletsdorp door 

Marietje Alferink, Annie Bouwman, 
Annie Broeks en Gerrit Woesthuis

• Een liedje door Marietje Jannink, An-
nie Engbers en Annie Albers

• De ontevreden Drieling door Trui Mid-
delkamp, Harm Middelkamp, Jans He-
geman en Willie Verschoor

• Schooiertje door Annie Bouwman
• Kris – Kras – Kruimeltje door Bertus 

Evers, Jan Middelkamp en Johan Jan-
nink

• Finale

REFREIN (melodie: En van je hela hola 
houdt er de moed maar in)

Lang leev’ ’t voetbalelftal van De Zweef
Dertig jaren hield zij kranig stand

10 “Negen heit de klok” is 
een radioprogramma, dat 
de KRO van 1949 tot 1954 
uitzendt. Het programma is 
bedacht door Jan de Cler en 
Alexander Pola, die ook de 
belangrijkste medewerkers 
zijn. In tegenstelling tot an-
dere amusementsprogram-
ma’s haakt het regelmatig in 
op de actualiteit. Zo schrijft 
De Cler elke week een actuele 
tekst op de herkenningsme-
lodie. Tijdens het program-
ma worden sketches en 
liedjes uitgezonden, begeleid 
door het KRO-orkest. Heel 
Nederland luistert naar dit 
programma: de straten zijn 
uitgestorven als Negen heit 
de klok met Harrie Bronk, 
Wam Heskes en Alexander 
Pola als Kris, Kras en Krui-
meltje op de radio zijn.

Johan Jannink.



276 277

gymvereniging met 
regelmaat op in het 
parochiehuis. Herman 
van Rhee (zoon van de 
beheerder) herinnert 
zich goed dat daarvoor 
de zaal ontruimd moet 
worden, want zowel op 
het toneel als in de zaal 
worden grote stellages 
gebouwd. 

Het gebouw waar bij 
het 30-jarig bestaan de 
lessen zijn, heeft de naam gymnastieklo-
kaal, maar krijgt daarmee volgens de krant 
wel te veel eer toegezwaaid. Op het moment 
van het 30-jarig bestaan is de heer An-
toon Hase uit Almelo de directeur/leraar. 
Hij is de opvolger van mevrouw Morshuis 
(die naar Australië emigreerde) en de heer 
Meenhuis. 

nemen. “Van al de nummers was zeer veel 
werk gemaakt en kosten noch moeite wa-
ren gespaard om werkelijk met iets goed 
voor de dag te komen.” Mevrouw Jannink 
en de heer Bouwman doen een paar decla-
maties en Bartje Wieldraaijer zorgt op zijn 
accordeon voor de muziek.

Tussendoor is er een toespraak van kape-
laan Smit. Het slotwoord is voor Zweef-
voorzitter Otte. Bloemen zijn er voor de 
vrouw van de organisator Kleijssen en die 
van directeur Podt. 

Bestuurlijk gaat het daarna wat minder 
met de gymafdeling. Voorzitter Heuver is 
gestopt na de feestelijkheden en men slaagt 
er niet in een opvolger te vinden. Tijdens 
de jaarvergadering in augustus 1950 is er 
een bestuursverkiezing. Heuver en Zins-
meijer treden af en in hun plaats komen 
B. Hoogers en Willem Huis in ’t Veld. Het 
voorzittersprobleem lost zich (een beetje) 
op als Gerrit Otte, die overkoepelend voor-
zitter, tijdelijke preses van de gymafdeling 
wordt.

“Ofschoon de juiste datum van de oprich-
ting van de afdeling gymnastiek van de 
R.K. sportvereniging De Zweef in het ne-
velig duister van de historie schuil gaat, is 
het toch wel heel zeker, dat in het voorjaar 
van 1925 naast de afdeling voetbal aan 
deze sportvereniging een afdeling gymnas-
tiek werd verbonden.” Zo begint een artikel 
in het Twents Volksblad van 7 januari 1955. 
Niets is minder waar. Om een of andere 
reden slaat men het zilveren jubileum over 
en smokkelt vier jaren om uit te komen op 
30 jaar. Eigenlijk zou de gym in 1954 het 
25-jarig bestaan moeten vieren, want de 
oprichting is in 1929.

Het artikel verschijnt ter gelegenheid van 
de grote uitvoering de dag erna, op zater-
dag 8 januari 1955. Volgens de krant is het 
makkelijk een club op te richten, maar heel 
moeilijk die in de benen te houden. Dat lukt 
de gymvereniging, ondanks “moeilijkheden 
van velerlei aard. Sinds de financiële en 
administratieve zelfstandigheid van de 
afdelingen zijn die er niet minder om ge-
worden. 

Vooral de financiën waren dikwijls zorg-
wekkend. Dankbaar memoreert het be-
stuur de ondervonden steun van de paro-
chianen, vooral toen enige jaren geleden 
een grote verloting gehouden werd, die een 
eclatant succes werd, waardoor de vereni-
ging weer even ruimer armslag kreeg.” 

Het Twents Volksblad vervolgt “dat katho-
liek Nijverdal elke keer weer goed beseft 
had hoe belangrijk de gym was: de vereni-
ging telt momenteel bijna 300 leden, die 
voor het grootste deel de kinderschoenen 
nog niet ontwassen zijn, en waarvoor juist 
in Nijverdal, waar door gebrek aan gym-
nastieklokalen tijdens de schooluren maar 
weinig aan gedaan kan worden, de gym-
nastiekvereniging zo uiterst belangrijk is.” 

In de oorlog gaat het gymnastieklokaal 
door bommen verloren. Later treedt de 

De gymnastiekafdeling van De Zweef be-
staat in september 1949 20 jaar. “Omdat 
het moeilijk ging een speciale avond te 
beleggen”, zo zegt voorzitter Gerrit Heuver, 
“heeft het bestuur besloten het feest uit te 
stellen.” De feestelijkheden vinden eind mei 
1950 plaats met een grote showavond in 
het Gebouw voor Christelijke Belangen. Op 

dat moment  telt deze 
afdeling maar liefst 
300 (!!) leden en het 
bestuur bestaat uit: 
Gerrit Heuver, voor-
zitter, Annie Albers, 
secretaresse, Antoon 
Galgenbeld, penning-
meester, André Zins-
meijer, Annie Kol-
man, Annie Engbers 
en Herman Filart. 
Directeur en verant-
woordelijk voor de 
dagelijkse gang van 
zaken is Teunis Podt.

De showavond in aanwezigheid van kape-
laan Smit en pastoor Graafsma begint met 
een programma van de allerkleinsten, die 
de zeven dagen van de week uitbeelden. Na 
de pauze komen de groten, die de twaalf 
maanden van het jaar voor hun rekening 

De Zweef viert 20 jaar gymnastiek (1949) De Zweef gymnastiek smokkelt vijf jaar en viert 30 jaar 
(1955)

André Zinsmeijer op de 
hoge brug. Leider Hase 
kijkt toe. Verder te zien 
Galgenbeld en Hegeman. 
Op de onderste foto de 
eindstand na het optre-
den van de dames.

Gymuitvoering 1954
We herkennen: B. Alfe-
rink, H. Woesthuis, 
Fr. Middelkamp, Jo Mid-
delkamp, W. Bouwman, 
B. Geurtse, Fr. Van 
Rhee, B. Westerik, Fr. 
Hilberink, B. ten Hove, 
J. Engbers en Johan 
Vagevuur.



278 279

In deze jaren vergadert het bestuur bij de 
Budde of bij iemand thuis. In 1951 gaat 
het over betalen van reisgeld. Spelers, hun 
vrouwen en vriendinnen en supporters be-
talen geld om met de bus mee te mogen.

Nijverdalse wedstrijden; soms rivali-
teit ten top
Plaatselijke derby’s zijn er ook. In de com-
petitie strijden Nijverdal en De Zweef op 
het scherpst van de snede. Beide ploegen 
zitten niet altijd in dezelfde competitie. Ook 
niet als ze in dezelfde klasse spelen. De vier-
de klasse kent namelijk een A- en een B-af-
deling. Maar als De Zweef en Nijverdal bij 
elkaar in zitten, komen honderden mensen 
op de onderlinge duels af. 

Op de fabriek praat men dan de hele week 
al over wat er komen gaat. Onder elkaar 
vragen spelers: “Je laat me wel een beetje 
heel, he, want ik moet maandag weer wer-
ken.” Maar daar denkt men op zaterdag of 
zondag niet meer aan. Berucht is ook de 
onderlinge competitie tussen de Nijverdalse 
clubs als het seizoen ten einde is. Dan ko-
men ook DES en SVVN in beeld. Ook deze 
wedstrijden gaan hard tegen hard. 

De rivaliteit tussen de Nijverdalse vereni-
gingen is groot in deze periode. “Je moet 
niet vergeten dat toen 80% van de Nij-
verdallers in de fabriek werkten en daar 
proberen ze elkaar natuurlijk flink op te 
naaien.” Dat betekent sowieso dat elke 
maandag het eerste uur op gaat aan gepraat 
over het voetbal van het afgelopen weekein-
de. Het management doet daar net zo hard 
aan mee. Soms ook logisch als je weet dat 
een van die mensen Zweef-voorzitter Eddy 
Zinsmeijer is. En zo gaat het natuurlijk 

normaal in het tweede en soms in het eer-
ste. Op een gegeven moment schiet een te-
genstander een bal in zijn gezicht en breekt 
zijn gebit middendoor. Gait haalt het uit 
de mond en legt het achter zich in de goal 
tot de wedstrijd is afgelopen. Een andere 
keer spelen ze een wedstrijd en achter het 
veld ligt een waterplas. Op een moment dat 
De Zweef in de aanval is, loopt Gait er snel 
heen en neemt een duik. 

J(oh)an Evers (1941) begint in 1952 te 
voetballen. Zijn leider in de C-jeugd is Dirk 
Alferink, de vader van de latere sterspeler 
Johan, “Een hele leuke vent. We gingen met 
hem toen ook voor het eerst op kamp. Naar 
Groenlo. Johannes Scholten (de vader van 
René, die later in de hoofdklasse bij ons 
speelde), was in Nijverdal voorman van 
de KAJ (Katholieke Arbeiders Jeugd) en 
die had in Groenlo het gebouw van de KAJ 
geregeld. We sliepen op strozakken met 
daarop een deken, die we van huis moesten 
meenemen. Heb toen ook voor het eerst een 
biertje gedronken, want we gingen natuur-
lijk op excursie naar de Grolsch-fabrieken. 

In de A-jeugd deden we mee om de titel 
van het jaarlijkse NKS-toernooi (NKS = 
Nederlandse Katholieke Sportbond) in 
Enschede. We hadden eerst regionale 
voorrondes in Nijverdal. We eindigden in 
deze voorronde gelijk met PH op de eerste 
plaats. Omdat onze keeper niet erg sterk 
was, vroegen we Herman Blikman (keeper 
uit het eerste) voor de strafschoppenserie. 
Die wonnen wij, maar het duurde niet lang 
of er werd geprotesteerd en wij natuurlijk 
gediskwalificeerd.

Het tweede jaar wonnen we de voorron-
des wel en gingen we met het team naar 
Enschede. Kwamen we tegen teams van 
Sportclub en Quick’20 te staan. Alles ver-
loren. We hadden niets in te brengen. Toen 
sliepen we in tenten. Ik weet nog dat we 
liedjes zongen over Koning Faroek11. Zoiets 
als “Koning Faroek had een bierboek” en 
ook iets van: “Wippe in Egypte”.

We gingen op de fiets naar Groenlo en En-
schede. Het was in die tijd heel normaal 
dat je alles op de fiets deed. Ook naar de 
uitwedstrijden. En dat we speelden met een 
leren bal met veters. En stalen neuzen in 
de schoenen. Als iemand uit het eerste ging 
trouwen, moesten alle Zwevertjes in kos-
tuum opdraven om een erehaag te vormen. 
Ik weet nog dat ik daar stond toen Bokkie 
Middelkamp trouwde. 

De jeugd speelde toen in blauwe broek en 
wit shirt. De meeste moeders maakten die 
zelf. Het shirt was vaak een gewoon wit 
overhemd en de broeken hadden alle kleu-
ren blauw. Alleen het eerste had allemaal 
dezelfde shirts. Toen ik bij de jeugd zat, 
waren dat die grote blauwe blokken.” Wat 
hij waarschijnlijk niet weet is dat moeder 
Jo Souverijn persoonlijk al deze shirts heeft 
genaaid. 

In de B-jeugd is Pietje Westerik Jan’s leider 
en in de A de gebroeders Jan en Bernard 
Broeks. Over Pietje Westerik: “Dat was 
een verschrikkelijke zenuwpil. Hij kon zich 
heel erg opwinden. Daar plaagden we hem 
soms mee. Als we (dik) voorstonden, gin-
gen we in het veld een beetje ouwehoeren. 
Balletje expres verkeerd aanspelen en zo. 
Daar kon Pietje zich dan zo vreselijk over 
opwinden; dan ging hij helemaal over de 
rooie...”

Gerrit Verschoor typeert die tijd met de 
volgende woorden: “De mensen van de 
voetbal; de leiders, de bestuurders: daar 
keek je tegenop. Dat waren belangrijke 
mensen!”

Voetbal in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw; je moet het vragen aan wie het mee-
maakte om daarvan een goed beeld te krij-
gen. Zo’n 70 jaar geleden is voetbal en alles 
wat erbij komt kijken, amateuristisch en 
geïmproviseerd. Omkleden bij de boer: “In 
Reutum hadden ze net een nieuwe “kleed-
kamer”. Was een klein schuurtje in de hooi-
mijt. Je kon er niet eens rechtop staan.” Of 
je kleedt je om in de schuur van het nabij 
gelegen café, want er is altijd wel een café 
vlakbij het veld. 

Rini Siero speelt in die tijd. Hij vertelt: ”Ik 
weet nog dat we op een zaterdag moes-
ten voetballen in Losser. Moest je met de 
emmer water uit de put halen en stonden 
bakjes klaar om je buiten te wassen. En het 
vroor ook nog…”

Even een uitslag doorgeven naar het thuis-
front is er niet bij. De vader van Frans Mid-
delkamp laat zijn jongens duiven sturen. 
Minder extreem is even bellen naar café 
Hegeman en vandaar snel op de fiets naar 
huis om het nieuws te vertellen. 

Voorzieningen zoals nu zijn er ook niet. Je 
moet als speler maar zorgen voor je eigen 
materiaal. Op een gegeven moment komt 
er iets meer aandacht voor een uniforme 
outfit. Rini Siero zit in het bestuur als beslo-
ten wordt het eerste elftal uit te rusten met 
trainingspakken. Sponsoren zijn er niet. “Ik 
ging als bestuurslid bij de leden langs om 
geld in te zamelen. Natuurlijk ging ik eerst 
langs de winkels en bedrijven.” 

Voor alles wat de vereniging moet betalen, 
worden acties op touw gezet. Een bazar, 
huis-aan-huis verkoop van bierglazen of 
pennen. Rini Siero “Dan was het natuurlijk 
de mop om die ventjes als ze van DES of 
SVVN aan de deur kwamen, weg te sturen. 
Moest je die beteuterde gezichten zien. Riep 
ik ze altijd terug en kocht er twee of drie.”

’n Grote gek is –volgens Rini en Theo- Gait 
Knol (Gerrit Pfeiffers). Hij is keeper. Speelt 

Voetbal bij De Zweef in de jaren vijftig

11 Faroek I was koning van 
Egypte van 1936 tot 1952 
toen hij werd afgezet door 
een coup onder leiding van 
kolonel Nasser en generaal 
Naguib (Bron: Wikipedia) .

Johan Evers.

De Zweef - Nijverdal. De 
Zweef scoort en heel Nij-
verdal protesteert. Vlnr: 
Jan Ponsteen, onbe-
kend, Rini Siero, keeper 
Stegeman, Jan Tijhuis, 
Prangsma, Willem Preu-
ter.
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Poppe bakt ze nog bruiner en hangt z’n 
schoenen van de ene dag op de andere 
aan de wilgen. In het bestuur opnieuw een 
lange discussie: “Waarom is wel met Van 
Rhee gepraat en niet met Poppe. Het geval 
wordt in deze zoo weergegeven: Herman 
Middelkamp werd voor twee wedstrijden 
geschorst. Dit bericht kwam op zaterdag-
morgen binnen en om het elftal nu zoo 
constant mogelijk te houden, is Poppe op 
de plaats van Middelkamp gezet. Toen de 
schorsing was opgeheven moest Middel-
kamp zijn plaats terug hebben en zodoende 
moest Poppe er weer uit. 

Daar Van Rhee als rechtsbuiten niet vol-
doende is de laatste tijd, zou Harrie Oogink 
worden geprobeerd op de rechtsbuiten-
plaats en dat is Van Rhee meegedeeld. Zo-
doende is er met Van Rhee “gepraat”. Het 
had in dit geval beter geweest als Poppe 
medegedeeld was dat dit voor twee wed-
strijden was. Er wordt nog een tijd doorge-
praat.” 

Als een van de belangrijkste oorzaken van 
al deze “ellende” noemt het bestuur het feit 
dat bestuursleden hun mond niet kunnen 
houden en uit vergaderingen klappen. Dat 
is niet handig als men daarin in vertrouwen 
over spelers spreekt. Het bestuur overweegt 
zelfs hierover een bepaling op te nemen in 
het nieuwe huishoudelijke reglement.

Bus te laat terug…
Bestuurslid Teesink brengt tijdens een 
bestuursvergadering in het midden dat hij 
een berisping heeft gekregen over de trage 
reis van Tubbergen naar Nijverdal. “De 
aankomst thuis in Nijverdal was te laat 
geweest. De wedstrijd tegen TVC was om 
4 uur afgelopen. Om 4.30 uur vertrokken 
en om goed half zes vertrokken uit het café 
waar even was aangelegd en wel met drie 
stampvolle bussen.” De adviseur is -geluk-
kig- van mening dat dit niet slecht is.

Opgebrande spelers
Diverse jongens spelen op 17-jarige leeftijd 
al regelmatig in het eerste. Een belangrijke 
oorzaak daarvoor is de verplichte militaire 
dienst voor jongens van 18 en ouder. Dat 
betekent vaak een weekeind in de maand 
wachtlopen op zaterdag en zondag. “Ik was 
marinier en moest zelfs twee weekenden 
per maand binnen blijven.” De spoeling 
voor het eerste is dun met al die dienst-
plichtigen. Dat is de reden dat veel A-jeugd 
voor het eerste wordt opgeroepen.

Dat inschakelen voor het eerste is op zich 
niet zo erg, maar wel als je altijd ook nog 
zaterdags een hele wedstrijd in je eigen 
team moet spelen. Want ook daar is de 
spoeling af en toe dun en moeten jongens 
op zaterdag werken. Niet om een zakcentje 
te verdienen, maar -letterlijk- broodnodig 
om pa thuis te helpen met de zaak. Gevolg 
is dat jongens soms al heel vroeg helemaal 
zijn opgebrand of zodanig geblesseerd dat 
ze op jonge leeftijd moeten stoppen met 
voetballen. 

Trainingsbezoek is een ramp; bezoek 
aan ledenvergaderingen ook
Heel deze periode klaagt het bestuur over 
een slechte trainingsopkomst. Uiteraard 
heeft de club te maken met het feit dat het 
overgrote deel van de leden bij de fabriek 
werk. In ploegendiensten, waardoor je niet 
altijd kunt komen. Maar laksheid is ook een 
groter oorzaak van het slechte trainingsbe-
zoek. Ook de andere Nijverdalse clubs heb-
ben daar problemen mee. 

Met ingang van 1952 traint De Zweef sa-
men met SVVN omdat de verlichting daar 
redelijk op orde is. Huur f 2,50 per avond 
exclusief stroomkosten. De samenwerking 
ontstaat als SVVN vraagt of trainer Oos-
terveen hen ook kan trainen en wel op de-
zelfde avond als De Zweef, maar een uurtje 
eerder. Dat mag.

De leden bezoeken niet alleen de trainingen 
heel slecht; ook bij ledenvergaderingen is 
het bezoek minimaal. Het bestuur ergert 

zich daar vreselijk aan. Zo erg dat men in 
1954 besluit een opkomstplicht in te stellen. 
Wie niet komt, moet 50 cent betalen. Het 
besluit is nooit uitgevoerd…..

Wie speelt en wie staat reserve; een 
eeuwigdurende bron van ergernis
Telkens zijn er discussie over opstellingen. 
Er is een elftalcommissie, maar het bestuur 
bemoeit zich er heftig mee. Ondanks de 
uitspraak van voorzitter Willems dat men 
dat niet moet doen. Spelers richten zich ook 
rechtstreeks tot het bestuur (“Waarom was 
ik zondag reserve?”). De elftalcommissie 
gaat vaak niet vrijuit, want men praat over 
personen en klapt uit bestuursvergaderin-
gen.

Een mooi voorbeeld is dat Harrie Oogink 
klaagt bij bestuurslid Ebben dat Alferink 
van de elftalcommissie aan hem heeft mee-
gedeeld dat hij nooit meer in het eerste zal 
worden opgesteld. Reden is dat Oogink zijn 
schoenen bij een andere schoenmaker heeft 
gekocht…

Overigens gaat men met ingang van het 
seizoen 1951-1952 spelers door middel van 
een kaart (de convocatie) op de hoogte stel-
len wanneer er wordt gespeeld, tegen wie 
en hoe laat. Verder op welke plek de speler 
staat opgesteld of dat hij reserve is. Wie niet 
kan spelen moet de kaart uiterlijk vrijdag 
12.00 uur terugsturen. Dit systeem vindt 
zijn einde in 1956 als spelers in kastjes 
moeten kijken wanneer ze moeten aantre-
den en in welke hoedanigheid.

Voorbeeld van kinnesinne
Een mooi voorbeeld van kinnesinne rond 
opstellingen is het volgende: in de be-
stuursvergadering van maart 1957 praat 
het bestuur lang over het “geval Siens van 
Rhee”. Wat blijkt: “Siens van Rhee is zon-
dag jl. niet als reserve opgekomen zonder 
bericht te zenden, wat niet in orde is, maar 
achteraf blijkt dat Siens zich heeft laten 
opdraaien door Herman van Rhee, wat 
door z’n moeder aan Anton Middelkamp 
is verteld, zoodat dus feitelijk Siens niet de 
hoofdschuldige is.” 

vooral ook als er onderlinge duels zijn ge-
speeld, zoals De Zweef tegen Nijverdal.

Onderdeel van de rivaliteit is ook het on-
derlinge gepest bij de uitslagenkastjes. 
Bij Meulenbelt in het kastje hangen de 
uitslagen van Nijverdal en bij Alferink de 
uitslagen van de Zweef. “Het mooiste was 
natuurlijk als De Zweef had gewonnen en 
Nijverdal verloren. Dan gingen we van 
Alferink altijd even bij Meulenbelt langs 
om te zeuren en te pesten. Omgekeerd ge-
beurde dat natuurlijk ook.” 

Het voordeel van het feit dat bijna heel 
Nijverdal in de(zelfde) fabriek werkt, is dat 
er een bijzonder sterk team kan worden 
opgesteld als men mee doet met een zomer-
competitie tussen Twentse textielfabrieken. 
“Wij hadden de beste mensen van DES, 
Nijverdal, SVVN en De Zweef in het team. 
Dat waren mooie wedstrijden. Met z’n al-
len in de bus; meiden van kantoor mee en 
de baas betaalde.”

Geregeld zijn er ook schermutselingen 
langs de lijn; eigenlijk nog vaker als in het 
veld. De Zweef is in deze tijd geen gemakke-
lijke tegenstander. Zowel in als buiten het 
veld gaat het er soms hard aan toe. In het 
veld weten mannen als Rini Siero en Toone 
Middelkamp hun mannetje te staan. Aan 
de lijn doen pa Siero, Pietje Westerik, Henk 
Wennemers sr. en de Middelkampen (om er 
maar eens een paar te noemen) net zo hard 
mee. Af en toe een handgemeen is geen bij-
zonderheid. Of een scheidsrechter die on-
der politiebegeleiding van het veld gaat. 

De Zweef – Nijverdal in 1955 gelijk
Rivaliteit speelt niet altijd een rol. De ge-
bruikelijke ontmoeting tussen De Zweef en 
Nijverdal, dit keer in december 1955, loopt 
uit op een gelijkspel. Uit het verslag blijkt 
dat de wedstrijd niet hoogstaand is geweest, 
maar wel heel spannend. Het publiek (dat 
in drommen is gekomen) ziet een gelijk 
opgaande strijd met doelpunten over en 
weer. De krant meldt in het verslag dat het 
een bijzonder sportieve wedstrijd was en de 
scheidsrechter een makkie had.
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Onderaan is het stuivertje 
wisselen tussen Ommen en 
De Zweef. Als het laatste stui-
vertje is gewisseld, is daar het 
einde van het seizoen en de 
verwachte degradatie. Van de 
20 wedstrijden die De Zweeft 
speelt, wordt twee keer een 
gelijkspel gehaald. Dat is het 
totale resultaat van het sei-
zoen 1950-1951. 

Seizoen 1951-1952: mee-
hobbelen
De Zweef kan in de onderaf-
deling geen potten breken. De 
ploeg hobbelt mee en dat is het wel. Beter 
gaat het in de wedstrijden om de TVB-be-
ker. De ploeg haalt zelfs de finale en moet 
op zondagavond 6 juli 1952 aantreden tegen 
Geel-Zwart uit Glanerbrug. Door te winnen 
zou een slecht seizoen in één klap goedge-
maakt kunnen worden. Dat gebeurt helaas 
niet en Geel Zwart kan de beker een jaar 
lang in de prijzenkast zetten.

Jammer voor De Zweef, maar er gloort 
hoop. De ploeg beschikt namelijk over een 
aantal getalenteerde voetballers, zoals Jan 
Tijhuis, Antoon Middelkamp, Jaap Poppe 
en Marinus Brinker. Zij zullen het team op 
sleeptouw nemen op weg naar succes….

Scheidsrechter voelt zich bedreigd: 
De Zweef – TVO gestaakt
De wedstrijd De Zweef 1 – TVO 1 op zondag 
16 maart 1952 escaleert en scheidsrechter 
Krommendijk staakt het duel. De Zweef 
staat op het punt van degraderen en de 
bezoekers uit Beckum kunnen kampioen 
worden in de 1e klasse TVB. Hoewel het een 
harde strijd is, gaat alles goed. Ver in de 
tweede helft is de stand 3-3 en dan slaat de 
vlam in de pan. 
Scheidsrechter Krommendijk uit Aadorp 
ziet een overtreding van een Zweefver-
dediger in het strafschopgebied: penalty. 
Alles wat blauw en wit is stort zich op de 
scheidsrechter en ook publiek bemoeit zich 
luidkeels met de in hun ogen verkeerde be-
slissing. 

Seizoen 1950-1951: degradatie naar 
de TVB
Aan het begin van het daarop volgende 
seizoen speelt De Zweef vriendschappelijk 
tegen een elftal van militairen uit Deventer. 
Na een minuut stilte ter nagedachtenis van 
het overleden bestuurslid Willem Krukkert 
trekt De Zweef in de hitte van leer tegen 
het technisch betere militaire team. Door 
de werklust en onverzettelijkheid winnen 
de Nijverdallers uiteindelijk met 3-1. Veel 
makkelijker heeft De Zweef het een paar 
jaar later als het team vriendschappelijk 
speelt tegen een militair elftal uit Wezep. 
Met twee vingers in de neus wordt het dan 
5-2.

Op zondag 20 september 1950 speelt De 
Zweef een wedstrijd tegen Helios om een 
zilveren bal, beschikbaar gesteld door de 
familie Hegeman. Helios wint met 4-0 en 
kan de bal meenemen naar Deventer. Dat 
leidt tot een relletje in het bestuur. Het was 
namelijk niet de bedoeling van de familie 
Hegeman en het bestuur om de zilveren bal 
als inzet te gebruiken voor een wedstrijd te-
gen Helios. Het had meer een wisselbokaal 
moeten worden. De secretaris weet dat niet 
of is het vergeten, en is zodoende verant-
woordelijk voor het verlies van de bal. 

De winst van Helios is overigens een voor-
bode van het verloop van de competitie. In 
het seizoen 1950-1951 eindigt De Zweef 1 
namelijk op de laatste plaats en degradeert 
naar de TVB. Het is kommer en kwel bij de 
blauwwitten en wat men ook probeert: het 
helpt niets. Hennie Alferink keert terug in 
het eerste; jeugd maakt plaats voor erva-
ring; de gebroeders Middelkamp gaan in 
staking (omdat een van hen buiten de basis 
wordt gehouden); het maakt allemaal niets 
uit. 

Marinus Poppe gaat De Zweef met maar 
liefst 6-1 de boot in. Op 2e Paasdag speelt de 
ploeg tegen EMMS. In de vijfde minuut van 
de tweede helft profiteert Middelkamp van 
een verdedigingsfout en maakt het enige 
doelpunt van de wedstrijd. Door deze winst 
heeft De Zweef 9 punten. 

Verloop van de competitie

Prestaties De Zweef 1950 -1960

1945-1946  t/m 1950-1951 4e klasse KNVB 
1951-1952  t/m 1953-1954 1e klasse TVB
1954-1955 t/m 1959-1960 4e klasse KNVB

Seizoen 1949-1950: bijna gedegra-
deerd
De competitie 1949-1950 heeft een slecht 
verloop. De ploeg bungelt onderaan, maar 
De Zweef redt het net. Soms verliest de 
ploeg met grote cijfers zoals in januari te-
gen LAP. Mede door missers van keeper 

1950 Junioren C kampioen.
Boven vlnr: onbekend, onbekend (Nijveld?), Hendrik Westerik.
Tweede rij vlnr: Gerard Hilberink, Johan Lucassen, Joop Oldenhof, Antoon Bootsveld, 
Harry Oogink, Bertus Veldhuis, Herman Ekelenkamp.
Gehurkt vlnr: Hennie Engbers, Johan Nijveld, Harry Veldhuis, Henk Schwarte.
Voor vlnr: Johan Souverijn, Hennie Oldenhof, Johan Kok. 
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In november 1953 al vraagt het Twents 
Volksblad zich af: “Gaat De Zweef recht-
streeks op het kampioenschap af?” En 
vervolgt: ”Het heeft er alle schijn van dat 
De Zweef dit seizoen rechtstreeks op het 
kampioenschap af wil stevenen en het 
niet op beslissingswedstrijden wil laten 
aankomen, zoals aan het einde van het 
vorige seizoen. De Nijverdallers hebben 
een goede, constante ploeg, welke een kam-
pioenschap ook wel toekomt…… Met nog 
enkele wedstrijden te spelen en vier punten 

te bedwingen met 2-4. De thuisploeg komt 
met twee goals van Rini Siero op 2-1. On-
verklaarbaar stuurt de trainer na rust ver-
dediger Johan Galgenbeld naar voren, maar 
dat leidt er alleen maar toe dat Luctor drie 
keer kan scoren. Het verdere wedstrijdver-
loop kent veel overtredingen en ruw spel.

De Zweef heeft dit seizoen een prima team 
en laat dat zien. UD wordt met 4-2 naar 
huis gestuurd en een paar weken voor het 
einde van de competitie verslaan de blauw-
witten medekoploper TVO met 4-3 (twee 
goals van Middelkamp en een van Harme-
ling).

De Zweef eindigt deze competitie uitein-
delijk gelijk met Bon Boys en TVC. Beslis-
singswedstrijden zijn nodig. De Nijverdal-
lers winnen de eerste wedstrijd tegen TVC 
met 1-0 met het meeste gevaar van links, 
vanwaar Jan Tijhuis uiteindelijk de enige 

treffer scoort. In de twee daarop volgende 
wedstrijden verliest De Zweef, zodat het 
kampioenschap verkeken is. 
Uit verslagen blijkt dat De Zweef te ge-
spannen bezig is. Uit de 3-0 verloren wed-
strijd tegen Bon Boys: “Ook Brinker in de 
voorhoede bleek geen gelukkige greep…De 
halfline van De Zweef was echter wel bij-
zonder slecht deze middag en alleen Siero 
was daarin voldoende. Deze speelde zijn 
gewone, rustige spel, maar hij kon het ook 
niet alleen klaren.” Zelfs Toon Middelkamp 
kan het niet als hij oog in oog komt met de 
doelman, maar teveel treuzelt.

De 2-0 winst later op Bon Boys lijkt mooi, 
maar niet als je weet dat Bon Boys op dat 
moment al onbereikbaar en kampioen is. 
Het tweede elftal eindigt als 3e in de com-
petitie en het 3e wordt kampioen. Het team 
verliest de wedstrijd om promotie. 

Seizoen 1953-1954: De Zweef kampi-
oen 
Aan het einde van het seizoen 1953-1954 
kan de vlag uit: De Zweef is kampioen in de 
eerste klasse C van de TVB. Niet alleen het 
eerste is kampioen; het tweede doet hetzelf-
de. Het eerste eindigt vier punten boven de 
Tukkers met 23 punten uit 14 wedstrijden. 
In die periode is het aantal teams in een 
klasse beperkt. De Zweef speelt in de com-
petitie met acht teams. Dat seizoen zijn dat: 
De Tukkers (Albergen), TVO (Beckum), 
RSC (Rossum), VVDL (De Lutte), WVV 
(Wierden), TVC (Tubbergen) en UD (Weer-
selo).

Maar goed, de scheids is de baas, TVO 
neemt de strafschop en scoort. Krommen-
dijk keurt de goal af want hij ziet een speler 
van TVO te vroeg toelopen. Jammer voor 
De Zweef gaat in de herhaling de bal er 
ook in en is het 3-4. Geschreeuw en heel 
veel protesten van de blauwwitten. En wel 
zo erg dat met nog 16 minuten op de klok 
de scheidsrechter voor het einde van de 
wedstrijd blaast. Hij voelt zich bedreigd 
en roept de hulp van de politie in, die hem 
naar de kleedkamer begeleidt en later van 
het veld. 

“Of het nodig was geweest, durven wij niet 
te beweren. Laten we het zien als een voor-
zorgsmaatregel. Er werd in de wedstrijd 
door sommigen gezegd, dat de scheids-
rechter was geschopt. Dat is echter niet het 
geval. De man voelde zich bedreigd en wat 
hiervan de reden was, laten wij in het mid-
den”, schrijft de verslaggever in het Twents 
Volksblad12.

Seizoen 1952-1953: op weg terug naar 
de KNVB
In het seizoen 1952-1953 lijkt de ploeg de 
weg naar de vierde klasse terug te vinden. 
Pas na twee maanden is er de eerste neder-
laag in de competitie. Luctor weet De Zweef 

12 Deze “verslaggever” is 
waarschijnlijk meester 
Kleijssen. Die schrijft na-
melijk de verslagen van de 
wedstrijden voor de krant en 
het Twents Volksblad. Hoe-
wel hij behoorlijk neutraal 
over komt, kan hij natuur-
lijk gemakkelijk de oorzaak 
van deze rel in de doofpot 
stoppen...

1952 De Zweef A.
Foto tijdens jeugdtoer-
nooi in Enschede. 
Boven vlnr: Bertus Poel-
hekke, Rini Siero, Anton 
Haas, Jan Tijhuis, Theo 
ten Hove.
Midden vlnr: Tonnie 
Jannink, Joop Souverijn, 
Lodewijk Harmeling, 
Theo Woesthuis.
Onder vlnr: Gerard 
Rave, Johannes van 
Rhee, Bennie Spenke-
link.

1953 3e elftal kampioen.
Boven vlnr: Henk Pop-
pe, Herman Spenkelink, 
Hennie Oogink, Ab Ma-
chielsen, Jos Lubbers, 
Jan Uitzetter, Wim Kol-
man, Herman Hegeman, 
Siep Brinkman (scheids-
rechter), Dieks Middel-
kamp.
Onder vlnr: Johannes 
Evers, Jan Broeks, Gerrit 
Mulder, Harry van Rhee, 
Jan Broeks, Theo Wieg-
gerink.
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Over de trainer 
van toen zegt Rini: 
“Oosterveen vond 
ik de beste. Hij kon 
zo ontzettend goed 
voordoen. Hij nam 
de bal aan zijn 
voet, leunde voor-
over en daagde ons 
uit de bal te pak-
ken. Dat lukte niet. 
Hij speelde ook in het Twents elftal. En dat 
was sterk hoor, in die tijd. Zeg maar, zoals 
het Nederlands elftal14.”  Broer Theo relati-
veert: “Het was toen wel een heel stuk lager 
niveau als nu.”  Rini: “Als ik een stevige 
actie maakte, stond hij handenwrijvend 
achter het doel. Dan was hij tevreden.” 

Tweede elftal kampioen zonder pro-
motie
Het tweede voelt de concurrentie van SDOL 
tot de laatste wedstrijd; ook op 11 april als 
De Zweef speelt tegen Haarlese Boys, maar 
die ploeg legt de Nijverdallers niets in de 
weg en het kampioenschap is daar. Het 
team haalt 24 punten uit 14 wedstrijden. 
De ploeg promoveert echter niet omdat de 
mannen in de promotiewedstrijden aan het 
kortste eind trekken. 

echter minder waar. Er is nl. op faire wijze 
hard gevochten om de zege in een open 
strijd met technisch goed voetbal.

Met een zeer goed doelpunt van Marinus 
“Broer” Brinker uit een fraai aangegeven 
bal door Jan Tijhuis uit een vrije schop 
nam De Zweef de leiding. Vijf minuten na 
rust maakte Jaap “Broer” Poppe er 2-0 
van. Ongeveer een kwartier later bracht 
Jan Tijhuis de stand op 3-0. Dit werd RSC 
blijkbaar te bar en uit een van de vele 
aanvallen wist haar rechtsbuiten tegen te 
scoren. Kort hierna was het weer Poppe 
die de stand op 4-1 bracht. Even voor af-
loop wist de RSC-rechtsbuiten nogmaals 
de achterstand te verkleinen tot 4-2.” Dat is 
het; De Zweef is kampioen en in triomftocht 
worden de spelers naar de kleedkamer ge-
dragen.

Het kampioensteam bestaat uit: Henk 
Middelkamp, Johan Galgenbeld (Jehàn), 
Marinus Poppe, Gerrit Gescher, Marinus 
Brinker (aanvoerder), Johannes van Rhee, 
Gerard Meenhuis (invaller), Lodewijk 
Harmeling, Rini Siero, Antoon “Bokkie” 
Middelkamp, Jaap Poppe, Anton Haas, Jan 
Tijhuis en Dirk Alferink. Grensrechter is 
Bertus Otte en trainer de heer Henk Ooster-
veen. 

Herinneringen van de gezusters Alfe-
rink
Annie en Tonnie Alferink, dochters van be-
stuurslid Bernard Alferink, herinneren zich 
een liedje dat supporters in die tijd zingen:

“Zie ze daar eens rennen langs de witte lijn
Bakhuys13 schopt naar voren
Bokkie opgelet
Bokkie schopt naar Monkie 
Monkie in het net
En zo hebben de Zwevers 
weer een goal gezet.”

Geen feest
Behalve de vreugde op het veld is er geen 
feest. “We waren toen in de vastentijd; een 
tijd waarin door ons festiviteiten zoveel 

mogelijk op zij worden gezet. Om die reden 
is toen dan ook alle uiterlijk vertoon ach-
terwege gebleven”, vertelt voorzitter Wil-
lems later in zijn feestrede in mei.

Rini Siero herinnert zich de relatie met de 
vastentijd niet, maar wel wat er gebeurt in 
die tijd: “Een kampioenschap als in 1954 
werd niet zo uitgebreid gevierd als nu. 
Een rondgang met de platte wagen was er 
niet bij. Wij zijn na de wedstrijd eerst bij 
Hegeman een paar biertjes gaan drinken. 
’s Avonds hadden we een etentje bij Anton 
van den Berg van Dalzicht en daar was 
ook het kampioensfeest. Als aandenken 
kregen we een mooie bruine portefeuille 
met De Zweef 1954 erin gedrukt.” 

voorsprong op nummer 2, De Tukkers en 
vijf punten op nummer drie, TVC, staan de 
blauwwitten er toch keurig voor.”

Tegen RDC wordt het bijvoorbeeld 2-0 met 
twee goals van Jan Tijhuis. Tegen WVV be-
haalt De Zweef een gemakkelijke 5-0 over-
winning met doelpunten van Tijhuis (2), 
Siero, Haas en Harmeling.

Voor de laatste wedstrijd op zondag 3 april 
1954 staat De Zweef twee punten voor op 
De Tukkers. Een gelijkspel tegen RSC is ge-
noeg voor het kampioenschap. Dat lukt. De 
Twentsche Courant schrijft: “In de eerste 

klasse C werd 
De Zweef 
door een flin-
ke overwin-
ning op RSC 
uit Rossum 
kampioen. 
Hoewel de 
uitslag zou 
doen vermoe-
den dat de 
zege van De 
Zweef geen 
ogenblik in 
gevaar is ge-
weest, is niets 

13 Bakhuys is Marinus 
Brinker; Bokkie is Antoon 
Middelkamp en Monkie is 
Alferink.

14 Het is niet overdreven wat 
Rini zegt. In die tijd is er nog 
geen prof-voetbal; er zijn 
alleen amateurs. In Twente 
zijn op dat moment heel veel 
heel goede voetballers. Het 
is ook niet voor niets dat in 
deze streek de wilde prof-
bond wordt opgericht.

1954 De Zweef kampioen 
TVB.
Staand vlnr: Dirk Alfe-
rink (reserve), Ooster-
veen (trainer), Lodewijk 
Harmeling, Rini Siero, 
Antoon Middelkamp, 
Gerard Meenhuis, An-
ton Poppe, Jan Tijhuis, 
Bats Otte (grensrechter), 
voorzitter Gerard Wil-
lems.
Onder vlnr: Johannes 
van Rhee, Herman Mid-
delkamp, Gerrit Gescher, 
Marinus Poppe, Johan 
Galgenbeld en Marinus 
Brinker.

1954 Feestje ter gelegen-
heid van het kampioen-
schap TVB bij Dalzicht. 
Vlnr: Gerrit Gescher, Jan 
Tijhuis, Hendrik -Pietje- 
Westerik.

Een “geheimzinnige” tekst op de achterkant van de kam-
pioensfoto: “Ben je van je vrouwtje af? Kom trek er maar 
niets van aan. Over 100 jaren zijn we allen naar maan. 
Kom, drink nog maar een borreltje.” Het handschrift is van 
Toone Middelkamp. 



288 289

Hendrik Kleijssen memoreert namens de 
parochiële vereniging en de gymafdeling de 
meer dan uitstekende sfeer in de club van 
de laatste jaren, waaraan het succes van de 
twee teams te danken is. Hij schenkt een 
nieuwe voetbal.

Daarna stappen Gerrit Souverijn en Willem 
Broens naar voren met een groot pak. Daar-
in het cadeau van de supportersvereniging 
dat bestaat uit nieuwe shirts voor beide 
teams. De krant meldt dat de “shirts van 
uitzonderlijk goede kwaliteit waren”. 

Foute shirts….
Het eerste elftal heeft in oktober 1954 van 
de supportersvereniging nieuwe shirts 
gekregen. Op zich niks mis mee, maar 
bestuurslid Henk Poppe signaleert dat de 
kleuren van het shirt niet blauwwit zijn, 
maar groenwit. Henk Middelkamp gaat 
overleggen met leverancier Jannink. 
Daarna volgt een reeks van sprekers. Onder 
hen oud-voorzitter Gerrit Otte. Hij herin-
nert de aanwezigen eraan dat hij bij zijn 
afscheid had gezegd dat hij nog wel eens 
terug zou komen naar Nijverdal, “bijvoor-
beeld bij een kampioenschap. Toen ik dat 

met namen van meisjes die dat zouden 
kunnen.

Er is een bijeenkomst geweest waarop niet 
alle bestuursleden aanwezig waren. Daar 
is afgesproken wie een uitnodiging krijgen. 
Voorzitter Willems heeft die lijst samen-
gesteld en de uitnodigingen verstuurd. 
Nieland is boos en vindt dat de organisatie 
bij het bestuur had moeten liggen en niet 
alleen bij de voorzitter. Laatstgenoemde is 
overigens ook bij meneer pastoor geweest 
om alles door te spreken. 

Eind mei 1954 is dus de traditionele kam-
pioensreceptie in het Parochiehuis. Heel 
katholiek Nijverdal is aanwezig: de pastoor, 
kapelaan, de parochiële vereniging, Nut 
en Genoegen, St. Lambertus, Katholieke 
Arbeiders Bond, wandelafdeling De Zweef, 
gymafdeling De Zweef, supportersvereni-
ging De Zweef, zangvereniging Sursum 
Corda. Verder natuurlijk alle andere voet-
balclubs en de ploegen waarbij De Zweef in 
de competitie uitkwam. En natuurlijk bur-
gemeester Crommelin en wethouder Mole-
naar. Tot slot oud-voorzitter Otte die vanuit 
Almelo de reis heeft ondernomen.
Voorzitter Gerard Willems herinnert de 
aanwezigen aan de degradatie in 1951 (“dat 
was voor onze vereniging een gevoelige 
klap”) en het feit dat De Zweef in de twee 
jaar daarna uitsluitend bovenin meespeelt. 

“De Zweef 1 en De Zweef 2 werden beide 
kampioen van hun afdeling op zondag 
11 april en men kan begrijpen dat we die 
datum15 als een zeer bijzondere hebben 
beschouwd. Twee kampioenschappen op 
één dag was de bekroning van een goed 
seizoen. Waarin men vanaf het begin met 
veel elan had gespeeld.”  

Het is jammer dat het tweede niet is gepro-
moveerd, vindt de voorzitter, die erop wijst 
dat juist in een moeilijke competitie die het 
eerste staat te wachten, het van groot be-
lang is goede reserves te hebben. Hij wenst 
de twee teams “eenheid, wilskracht, offer-
vaardigheid, eensgezindheid en sportiviteit 
als devies nu en in de toekomst”. 

Burgemeester Crommelin wenst het be-
stuur veel sterkte, want voetballen in de 
vierde klasse zal moeilijk zijn en als dat zo 
is, kunnen onderling problemen ontstaan. 
Positiever is het woord van DES-voorzit-
ter Jan Toeters die de hoop uitspreekt dat 
teams van DES en De Zweef binnenkort 
weer eens tegen elkaar gaan spelen en 
hoopt dat de goede verhoudingen nog heel 
lang blijven.

Peter Wennemers (1926) speelt in dat 
team: “In het eerste heb ik maar een paar 
keer gespeeld. Ik was een linkspoot en kon 
verschrikkelijk hard schieten. Door mijn 
lengte was ik te traag. Ik voetbalde in het 
tweede of derde. Je had toen trouwens 
maar drie elftallen. Trainer Oosterveen, 
een hele goeie, zei tegen mij dat ik beter 
lager kon gaan spelen. Hij zei: je schiet wel 
heel hard, maar je weet tevoren niet waar 
de bal naar toe gaat.” Dat bederft de pret 
niet voor Peter. Hij gaat lager spelen en 
weet het net te vinden. “Ik schat dat ik van 
1950 tot 1965 zo’n 800 goals heb gemaakt. 
Ze noemden mij de man met het dodelijk 
schot.”

Herinnert zich (in 2010) namen waarmee 
hij speelt: Dirk Alferink, Dirk en Harm Ver-
schoor, Anton Middelkamp (keeper), Harm 
Nijenhuis, Henny Alferink, Marinus Poppe, 
Rolf Wijnen, jongens van Vagevuur en Sch-
warte, Bats Mulder, Harry van Rhee, Bats 
Poelakker, Frans ter Hedde. “Ik denk dat ze 
allemaal al dood zijn. Ik vond Heuver (die 
kwam van SOS) een hele goeie. Die was zo 
lenig en elegant; eigenlijk een beetje te iel. 
Dat was jammer. En Jan Tijhuis, zoon van 
die rooie; van meester Tijhuis. Dat was 
echt een hele goede voetballer.”

Receptie en feestavond 
In december 1953 klinkt in het bestuur 
voorzichtig de vraag “Wat te doen als het 1e 
kampioen wordt?” In diezelfde vergadering 
een lange discussie over het feit dat de trai-
ningen zo slecht worden bezocht. 

De dag van het kampioenschap is er feest 
voor de vereniging zelf. De receptie zal ge-
houden worden op zaterdag 22 mei 1954 in 
het parochiehuis. Men vraagt zich af: “Wat 
moet op de receptie worden aangeboden?” 
Het wordt koffie of thee met een koekje. 
Koekjes gaat men bestellen bij de bakkers 
die lid zijn: Lubbers, Brinker, Reinders en 
Van Beukering. Snoep voor de dames “zal 
ook bij de personen gehaald worden die 
het nauwst bij de zaak betrokken zijn”. De 
wandelafdeling zorgt voor meisjes die kun-
nen bedienen. Het bestuur maakt een lijstje 

Als cadeau bij het be-
halen van het kampi-
oenschap krijgen de 
spelers van de selectie 
een portefeuille met 
daarin gestanst: “TER-
HERINNING KAMPI-
OENSCHAP DE ZWEEF 
1954”. 

Cabaretgroep familie Middelkamp
Het optreden van de familie Middelkamp voor de Supportersvereniging van De Zweef in 
september 1954 zorgt ervoor dat een beetje duidelijk wordt waar het hier om gaat, omdat 
de krant erover schrijft. Allereerst zijn daar twee zingende zussen. Verder twee broers die 
sketches spelen en samen zingen. Af en doet zelfs Middelkamp sr. mee.  “Deze heeft vroe-
ger heel wat keren op het toneel gestaan bij 
Nut en Genoegen, waarvan hij een der beste 
krachten was…..”, staat in het Twents Volks-
blad, dat vervolgt: “We hebben reeds enige 
keren deze familie op de planken aan het 
werk gezien en uit amateurs-oogpunt mag 
deze familie er zijn. Ze zijn in staat het pu-
bliek op afwisselende wijze een goede avond 
te bezorgen.” 

De cabaretgroep bestaat uit de Middelkampen uit het rooie Dorp met onder meer: Jan, 
Johan, Herman, Henk, Antoon (Bokkie), Truus, Riekie en Annie. Johan Jannink (1933) 
herinnert zich dat er op een gegeven moment problemen zijn: “Bijna al die Middelkampen 
waren ook lid van Nut en Genoegen. Dat spoorde niet altijd, want soms moesten ze bij het 
toneel zijn, maar waren ze met hun eigen groepje op tournee. Ze moesten kiezen; het kon 
niet allebei. Ze kozen toen voor het toneel. Eigenlijk wel jammer, want ze deden het goed: 
allemaal dezelfde pakjes aan en veel leuke, zelfgemaakte liedjes.” 

15 Voorzitter Willems 
gebruikt een andere bereke-
ning voor het toewijzen van 
een datum aan het kampi-
oenschap. De Zweef 1 is op 
3 april al buiten bereik van 
de concurrentie gekomen en 
dus kampioen. De competitie 
eindigt echter de week erna 
en dat is voor Willems de da-
tum van het kampioenschap.
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De Zweef A-junioren worden dat seizoen 
kampioen. 

Leo Halle staat bekend als de “Leeuw  van 
Deventer”. Hij verdedigt vele jaren het 
doel van Go Ahead Eagles en een aantal 
wedstrijden van het Nederlands elftal. Oud-
keeper Frans Middelkamp: “Hij had veel 
verstand van keepers trainen en als jonge 
jongen uit de jeugd mocht ik zo af en toe 
mee trainen. Een fantastische trainer dus 
voor de keepers, maar van het gewone 
voetbalspel had hij niet zoveel kaas gege-
ten.” 

Middelkamp: “Halle voerde ook in dat tij-
dens de training een pauze werd ingelast. 
De selecties gingen terug naar de kleedka-
mer. Daar stonden dan koppen soep klaar. 
De soep was in grote pannen op een kook-
toestel met flessen butagas klaargemaakt 
door de elftalcommissie: de heren Pietje 
Westerik, Antoon Haas en mijn vader An-
toon Middelkamp. Na een kwartier werd 
de training weer hervat. 

Wij trainden toen twee keer in de week 
en dat was altijd met veel discipline. Leo 
Halle had, zoals gezegd, veel verstand van 
keepers trainen, maar over de rest had 
iedereen zijn twijfel. Weet je wat raar was, 
ook Leo Halle als trainer stelde niet het 
team samen, maar dat deed de elftalcom-
missie.”

Leo Halle, waar iedereen zo mee pronkt, is 
niet Rini Siero’s man. “Hij deed zelf niks. 
Liet ons alleen maar rennen. Ik vond het 
niks.” Waar hij lol om heeft is trainer Kos-
ter: “Hij reed altijd op de fiets mee als we 
moesten lopen. Op een gegeven moment 
reed Toone Middelkamp op de fiets en 
moest de trainer lopen. Die was daar niet 
blij mee. Toone kon er wat van. Kregen we 
oefeningen  met koppen bij regenachtig 
weer, dus een vieze bal. Je denkt toch niet 
dat ik met dit weer ga koppen, zei Toone.” 

Ook Nico Jannink (1943) heeft nog trai-
ning gehad van Halle. Hij herinnert zich: 
“We speelden toen nog op het deel van het 

Tweede Pinksterdag begint met een wed-
strijd tussen de veteranen van De Zweef en 
het derde elftal van de Duitsers. Eindstand 
3-3. Daarna komen de “echte” voetballers, 
die onder grote belangstelling hun wed-
strijd beginnen. De kampioensploeg heeft 

zich voor deze gelegenheid versterkt met 
Henk Tijhuis van SVVN en Hollink van 
Avanti. Jan Tijhuis doet niet mee en op zijn 
plaats voetbalt Hemmink van Nijverdal.

Al die versterkingen helpen niet veel. De 
Zweef kan het tot de rust op 0-0 houden. 
Daarna geven de gasten gas en kunnen de 
Nijverdallers het tempo niet bijbenen. Al 
snel is het 0-3. Daarna is het eten en drin-
ken bij Hegeman en al snel zit de stemming 
erin. Dat blijft zo tot de gasten tegen elf uur 
’s avonds richting huis afreizen. 

Het tegenbezoek een jaar later hangt aan 
een zijden draadje, gezien de geringe be-
langstelling aan Nijverdalse kant, vooral 
veroorzaakt door de kosten van het bezoek. 
Hoewel men daarvoor een spaarfonds in 
het leven had geroepen.

Rini Siero heeft deze wedstrijd meege-
speeld, maar kan zich er niet veel van her-
inneren. Zijn broer Theo herinnert het zich 
wel: “Toen leefden pa en ma nog. We had-
den twee logees; een heette Heinz, die an-
der weet ik niet meer. We hebben nog wel 
foto’s die achter het huis zijn gemaakt.”

Seizoen 1954-1955: handhaving is 
geen probleem
Het eerste elftal handhaaft zich goed in de 
nieuwe klasse. Voorkomen kan echter niet 
worden dat De Zweef twee keer verliest van 
aartsrivaal Nijverdal. De eerste ontmoeting 

eindigt in 1-0 winst voor de buurman. De 
tweede brengt in ieder geval meer goals met 
zich mee, maar het spel van de kant van De 
Zweef is vooralsnog niet om aan te zien. 
De ploeg speelt lusteloos en kan geen vuist 
maken tegen Nijverdal, dat overigens de 
harde wind in de rug heeft. Bij rust staat het 
al 4-0 door doelpunten van Haas, Leendert 
van Weert (2x) en Hemmink. Na rust krijgt 
De Zweef iets meer vat op het spel en scoort 
het team via Tijhuis, Middelkamp en Har-
meling. Voor Nijverdal scoort Haas nog een 
keer, zodat het 5-3 wordt.
Ook het tweede doet het goed en kan zich 
handhaven. Het derde wordt kampioen in-
clusief promotie. 

Het eerste elftal neemt afscheid van trainer 
Oosterveen en verwelkomt de heer Otte uit 
Hengelo, “maar of het lonend zal zijn, moet 
ik voor mij betwijfelen; er is al zoo vaak op 
het aambeeld van training gehamerd, dat 
ik er niet verder op in wil gaan”, schrijft de 
secretaris in het jaarverslag. Behalve Otte 
solliciteert nog een aantal trainers, maar 
die zijn voor het bestuur te duur. Het sol-
licitatiegesprek met Otte vindt overigens 
plaats tijdens de wedstrijd Grol – De Zweef. 
Aan Otte betaalt De Zweef f 15,- per trai-
ningsavond en f 5,- als hij op zondag bij de 
wedstrijd is. 

Na zijn aantreden stelt Otte voor om het 
rendement van de  training te vergroten 
door in één ploeg te gaan trainen en –bij 
afgelasting- op zondag. Dan kan men het 
oude veld gebruiken op de berg. Middel-
kamp zal het eens met Van den Berg van 
Dalzicht gaan bespreken. Otte vertrekt aan 
het einde van het seizoen en De Zweef moet 
op zoek naar een nieuwe oefenmeester.

Leo Halle trainer
In september 1955 is er nog steeds geen 
nieuwe trainer. Het bestuur gaat praten met 
Willem Woesthuis, maar dat loopt op niets 
uit. Terwijl de competitie al is begonnen, 
meldt het bestuur een jaar later (het is dan 
1956) trots de komst van trainer Leo Halle 
en hoopt dat de spelers vaker komen trai-
nen. Er is voldoende talent onderweg, want 

zei ging er enigszins hoongelach op in de 
zaal. Toch is het thans geschied en heeft De 
Zweef mij niet in mijn hempie laten staan.” 

Op persoonlijke titel spreekt meester Alber-
tus Tijhuis. In de krant staat: “Hij zei dat 
hij geen vereniging vertegenwoordigde, 
ofschoon dat eigenlijk een klein kunstje 
voor hem zou zijn. Hij merkte op dat de 
grondslag van het succes van De Zweef, 
de grondslag van de vereniging eigenlijk, 
is gelegd bij zijn school. Daar is veel ge-
voetbald en daar is veel geleerd, waarvan 
men  nu de profijten trekt. Hij had geen 
bal meegebracht, omdat hij dat niet nodig 
achtte. De jongens hebben al zoveel ballen 
van hem bij de school kapot getrapt, dat hij 
zich daarvan verschoond achtte.”

Voorzitter Sleijster van Nijverdal zegt dat 
zijn team en dat van De Zweef nu waar-
schijnlijk bij elkaar in de competitie komen. 
Daar heeft hij geen enkel probleem mee: “Ik 
weet zeker dat men heel goed een sportieve 
wedstrijd tegen elkaar kan voetballen. In-
dien het publiek langs de lijn sportief weet 
te blijven, zal men hier in de toekomst ook 
weer kunnen genieten van goede wedstrij-
den tussen De Zweef en Nijverdal.” 

Johan Jannink (vele jaren actief voor De 
Zweef) schenkt een zilveren bal op een voet-
stuk als wisselprijs bij een of ander toer-
nooi. ’s Avonds is het feest. Voordat dat kan 
losbarsten staan alle spelers in het zonnetje 
en krijgen ze een elftalfoto en leren porte-
feuille als herinnering aangeboden. Daarna 
is er humor van De Heikneuters uit Aalten 
(“eenzijdig en af en toe op het kantje”, staat 
er in de krant) en de familie Middelkamp. 

De Zweef tegen Duitsland
In hetzelfde seizoen speelt De Zweef een 
wedstrijd tegen een team uit Duitsland, wat 
zo kort na de oorlog, met gemengde gevoe-
lens zal zijn bekeken. De gasten (30 perso-
nen) arriveren bij café Hegeman en gaan 
van daaruit naar de gastgezinnen. Op eerste 
Pinksterdag heeft De Zweef een rondtoer 
georganiseerd, die eindigt bij café De Haar-
lerberg. Jan Nieland spreekt de gasten toe. 

Leo Halle.
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de jubileumgids een aantal herinneringen 
op uit zijn actieve periode bij De Zweef.

“Wanneer ik dan mag beginnen met de ac-
commodatie vroeger, dan verschilt die heel 
wat met die van tegenwoordig. Omkleden 
in een achterzaaltje van een café en daar-
na soms 10 minuten lopen naar het veld 
in voetbaltenue. Douches, ho, maar. In het 
gunstigste geval een paar kraantjes boven 
een betonnen of zinken goot om de voeten 
te kunnen wassen.
Kleding opbergen over een stoel of een 
paar haken aan de muur. Vervoer?? Dik-
wijls per fiets of tandem naar wedstrijden.

Ondanks deze primitieve voorzieningen 
toch een prachtige tijd. Vroeger leerde je 
voetballen op straat, een stukje weiland 
(soms met het vee erin) of op het school-
plein. Het schoolplein van de Antonius-
school was verdeeld in verschillende speel-
velden en elk vrij moment was ik daar te 
vinden. 

Op 7- jarige leeftijd begon ik te spelen in 
clubverband en natuurlijk voor De Zweef. 
Het gevolg van het voortdurend bezig zijn 
met voetbal was een goede techniek en een 
goed spelinzicht. Deze twee resulteerden in 
het spelen in vertegenwoordigende elftal-
len, zoals schoolelftallen  (o.a.: HBS; Hen-
gelo’s en Oostelijk schoolelftal) en later in 
het Twents elftal; militaire- en garnizoen-
teams en het Zuidelijk militaire team.

Wanneer me dan gevraagd wordt naar 
enkele hoogtepunten uit mijn voetballoop-
baan, komen enkele herinneringen boven. 
Een willekeurige greep doet me denken 
aan; een wedstrijd tegen KHC (Lochem), 
waarin ik voor de rust mijn enkel verstuik-
te, maar desondanks na rust drie doelpun-
ten maakte waarvan één uit een penalty.
De wedstrijd tegen Golto in het stadion 
Veldwijk in Hengelo, waarin ik zeven doel-
punten kon scoren. Een wedstrijd tegen de 
Tukkers (Albergen), waarin ik na passeren 
van vijf tegenstanders het winnende doel-
punt maakte. Ook de wedstrijden tegen de 
plaatselijke tegenstanders (DES - SVVN 

Zoon Herman weet: “Leo Halle trainde met 
de selectie tijdens de winterstop in de zaal 
van het parochiehuis. Die werd dan speci-
aal daarvoor ontruimd. Na afloop zat Leo 
in onze keuken te vertellen over zijn glorie-
jaren en te wachten op de bus naar Deven-
ter. We hingen aan zijn lippen.”

Het eten van een kop soep na afloop van de 
training is overigens een idee van bestuurs-
lid Gerrit Keverkamp. Hij weet dat dat bij 
andere verenigingen ook gebeurt en denkt 
dat daardoor de kameraadschappelijkheid 
verbetert. Het bestuur ziet het wel zitten en 
als Antoon Haas zich samen met Willem 
Broens aanbieden als soepkokers, is de zaak 
beklonken. 

Jan Tijhuis
Een sterspeler bij De Zweef is Jan Tijhuis, 
zoon van meester Albertus Tijhuis, hoofd 
van de Antoniusschool. Misschien een bé-
tje verwend en eigenwijs, maar hij kan er 
wat van. Met 15 jaar speelt hij in het eerste. 
Zijn talent valt op en al snel speelt hij in 
bijvoorbeeld het Twents TVB-elftal.

Ook andere clubs hebben belangstelling 
voor hem. Jan krijgt aanbiedingen, waar-
onder een van Heracles. Op Koninginnedag 
30 april 1957 staat in het Twents Volksblad 
een artikeltje onder de kop: “Tijhuis van 
De Zweef naar Heracles?” Daaraan voegt 
de krant toe, dat “Tijhuis niet ongenegen 
is naar de afdeling betaald voetbal van de 
Almelose vereniging over te gaan.” 

Hoewel niet ongenegen, maakt hij de 
overstap niet. Reden is dat hij zijn studie 
laat prevaleren boven drie keer in de week 
trainen en daarnaast een avond theorie. De 
studie vraagt zoveel tijd, dat hij zelfs vier 
jaar lang niet kan trainen bij zijn eigen club. 
Desondanks blijft hij in het eerste en scoort 
er lustig op los. De krant schrijft daarover: 
“Zes à zeven doelpunten per wedstrijd vor-
men weliswaar geen alledaagse gebeur-
tenissen, maar behoren evenmin tot de 
uitzonderingen.” 
Naar eigen zeggen (lees zijn herinneringen 
hieronder) gaat Jan uiteindelijk wel naar 

Heracles, maar blijft er kort, omdat hij kiest 
voor een maatschappelijke carrière. In de 
bestuursvergadering van 24 juli 1957 is er 
een brief van Heracles om de overschrijving 
in orde te maken. 

Jan speelt linksbuiten; op die positie is 
hij onnavolgbaar en scoort menig goal. 
Bijvoorbeeld tegen VVDL op 13 november 
1953 (3x) en tegen TVC op 24 december 
1953 (3x). Voor velen is hij de beste voet-
baller die De Zweef ooit heeft gehad. Door 
zijn collega’s wordt hij ook wel “Jantje” ge-
noemd. Dat zal hij niet leuk hebben gevon-
den, want de “echte” Jantje Tijhuis is dan 
de “dorpsgek uit Noetsele”.  

Corners en penalty’s zijn z’n specialiteit. Hij 
neemt de hoekschoppen van zowel links als 
rechts en daaruit wordt met regelmaat ge-
scoord. In de publiciteit komt hij altijd naar 
voren als een groot talent, “dat het nog ver 
zal schoppen”.

Theo Siero: “Jan was een hele goeie, maar 
een momentenvoetballer. De ene wedstrijd 
was hij heel goed en in de volgende kon hij 
zomaar helemaal niets presteren.” 

Broer Rini voegt eraan toe: “Hij was wel zo 
goed dat hij zich veel kon permitteren. Ik 
weet niet hoe vaak we hem van huis moes-
ten ophalen. Had ie te lang in bed gelegen 
of was hij nog niet klaar met eten. Zijn 
vader heeft hem ook verschillende keren 
nagebracht.” 

Toone Middelkamp (1938) weet het ook 
nog: “Jan Tijhuis was heel goed. Kon nog 
bij Heracles voetballen. Was wel een beetje 
lui. Ook vaak te laat. Had-ie de soep weer 
niet op en moesten we hem thuis ophalen. 
Op een gegeven moment was hij weer te 
laat en toen zijn we weggegaan. In Raalte 
werd hij achterna gebracht. Meester Tij-
huis had een auto en dat was bijzonder in 
die tijd. Maar wel Jans geluk.”

Herinneringen van Jan Tijhuis zelf
Ter gelegenheid van het 65-jarige bestaan 
van De Zweef in 1985 schrijft Jan Tijhuis in 

sportpark waar nu DES zit. Het hoofd-
veld was waar nu veld 2 is en het huidige 
hoofdveld lag daarnaast, zonder de beu-
kenhaag. Halle liet ons rondjes lopen om 
deze twee velden. Had poortjes neergezet. 
Bij de een moest je er overheen en bij de 
andere er onderdoor. Stond hij aan het 
eind te wachten, keek op z’n horloge en zei 
dat het veel sneller kon en hup, daar moes-
ten we voor een tweede ronde. Meneer 
Halle deed verder niet veel. Stond mooi 
midden op het veld te kijken.”

Jan Evers (1941) krijgt als beginneling 
in het eerste ook training van Leo Halle. 
Hij vertelt: “Leo Halle was als trainer 
niet zo bijzonder, maar hij was een echte 
teambuilder. Hij heeft ons wel kampioen 
gemaakt…… Als keeperstrainer was hij 
geweldig. Dan was hij echt heel fanatiek 
en kneep de jongens helemaal uit. Toen 
hij trainer was bij DES stonden heel vaak 
mensen te kijken als Kas Woudsma trai-
ning kreeg. Of Teunis de Leeuw. Er werd 
wel gezegd dat Leo Halle van een strijk-
plank nog een keeper kon maken.

We hadden geen veldverlichting en in de 
winter konden we dus niet trainen. Dan 
gingen we naar het katholieke jeugdhuis 
(waar nu de OZO zit aan de H. A. Har-
tholtstraat) om een beetje te gymmen en 
daarna buiten lopen. De jonge kerels liepen 
de benen uit hun lijf, zoals de gebroeders 
Henk en Gezinus (Ziens) van Rhee16. De 
gevestigde orde, zoals Bokkie, Toone Mid-
delkamp en Rini Siero, liepen altijd achter-
aan. Van Toone waren we dat in het veld 
ook wel gewend trouwens…”

Na afloop komen bij Leo Halle de verha-
len op de proppen en de spelers luisteren 
ademloos naar de belevenissen van de 
Leeuw van Deventer. “En dan hadden we 
ook soep van Johan Haas. Dat was een de-
licatesse. Niet alleen trouwens bij trainin-
gen in het gebouw; ook in de kleedkamer 
was er regelmatig soep van Johan.” 

De verhalen van Leo Halle maken ook grote 
indruk bij koster Van Rhee en zijn familie. 

Jan Tijhuis.

16 Neef Herman van Rhee 
vanuit Cuijk: “Henk van 
Rhee en zijn broer Gezinus 
van Rhee waren goede, kop-
sterke voetballers. Oefenden 
het koppen eindeloos op de 
stoep voor drukkerij van 
ome Herman van Rhee aan 
de Grotestraat. Dat kon toen 
nog…”.
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meer zien, dan moeten we wegwezen.” 
Omstreeks 9 uur konden wij de bus nemen 
naar Nijverdal. ‘s Middags moesten we 
spelen tegen De Tukkers uit Albergen. En je 
mag het geloven of niet, maar we speelden 
die middag meer dan de pannen van het 
dak.”

Herinneringen van Gerard Hilberink
In de jubileumgids 1985 schrijft Gerard 
Hilberink herinneringen als voetballer: 
“Hoe kom je met voetbal in aanraking zo’n 
40 jaar geleden. Je begon met straat- en 
buurtvoetbal, wie kent niet die tijd van 
Eversberg tegen Brakenbeld of Oaln Diek 
tegen het Rooie Dorp. Met een paar oude 
voetbalschoenen overgenomen van de heer 
Ten Hove (de Bolle) voor fl. 1,- (1947).

Dan word je tien jaar, je peetoom heeft een 
schoenenzaak in Albergen en je krijgt van 
hem een paar echte nieuwe schoenen. Je 
meldt je aan als lid en je gaat naar de trai-
ning, eerst nog boven op de berg, later op 
het veld van v.v. Nijverdal waar alles door 
elkaar liep, groot en klein. Maar voetballen 
in competitieverband mocht nog niet, je 
moest 12 jaar oud zijn. Niet alleen bij De 
Zweef was dat zo, ook bij S.V.V.N. (Volhar-
ding), Wierden en bij S.V.Z.W. (Zwaluwen) 
was dat zo.

Na onderling overleg werd er een compe-
titie voor C-elftallen in elkaar gezet. We 
werden na een beslissingswedstrijd tegen 
S.V.Z.W. op het terrein van S.V.V.N. kam-
pioen. Dan ga je naar de A-jeugd, het gaat 
goed je wordt drie keer kampioen. En je 
mocht dan ook al eens mee met het eerste 
elftal, of je werd zondagsmorgens van huis 
gehaald om in het 2e elftal te spelen18. Als 
17-jarige werd ik opgesteld om in het eer-
ste elftal te spelen tegen KHC Lochem in 
een thuiswedstrijd het werd 6-1 voor ons, 
we hadden Leo Halle als trainer, de twee-
de wedstrijd was in Haaksbergen tegen 
R.K.H.S.C. en was minder goed we verlo-
ren met 3-2. 

Daarna kwam de diensttijd en ik speelde 
niet in het eerste elftal maar in het tweede. 

 Mijn leukste ervaring is dat we kampioen 
werden met ons B-elftal. Ik kan nog alle 
namen op noemen van deze groep  spelers. 
Voetbal was alles wat we hadden in die 
tijd. Daarom is deze periode ontzettend 
belangrijk geweest voor mij. 

Ik heb alle standaard elftallen doorlopen 
en op mijn 19 jaar was ik vaste keeper van 
het 1e elftal. In oktober 1960 ging ik in mi-
litaire dienst  en eind Januari 1961 stapte 
ik in het vliegtuig die mij voor 15 maanden 
naar Nieuw Guinea bracht. Toen ik terug 
kwam in mei 1962 was mijn plek  ingeno-
men door Jan Hoogers17. Na een hevige en 
sportieve strijd kon ik mijn plekje onder 
de lat weer heroveren. Per 4 januari 1965 
verhuisde ik naar Friesland omdat ik die 
dag trouwde met een Friezin en toen dacht 
dat Friesland voor mij het beste zou zijn en 
woon daar (in Drachten in 2011) nog.  

De voetbal is altijd belangrijk geweest in 
huize Middelkamp. Onze vader Antoon 
is meer dan 70 jaar lid geweest van zijn 
voetbalclub volgens mij is mijn broer 
Hans ook al 50 jaar lid. Mijn zuster Marie 
Middelkamp staat op de lijst als lid van 
verdienste, net als mijn schoonzus Ger-
da Scholten dus het Zweef-virus zit diep in 
de poriën.”

Frans moet ook nog even een leuk verhaal 
kwijt over een voorval in Rijssen: “ Ik ging 
een keertje met Harrie Oogink, één van 
mijn medespelers, naar Rijssen en we mis-
ten onze laatste bus. Wij weer terug naar 
het kroegje waar we hadden gebiljart en 
een biertje hadden gedronken. Eén van 
de bezoekers zei: “En wat nu. Lopen is te 
ver.” Die bezoeker deelde ons mede dat zijn 
familie nog wel een slaapplek had in de 
woonkamer. 
Wij met hem mee, de gehele familie was al 
in diepe rust toen we aankwamen. Harrie 
op de divan en ik in een fauteuil. Om beur-
ten wisselden wij, want de divan was toch 
een stuk comfortabeler. Vroeg in de mor-
gen, omstreeks 5 uur, moest Harry naar 
het toilet. Alles in het donker. Harry stapte 
de gang op, deed een deur open en maakte 

de volgend stap. Maar onder zijn voeten 
was niets meer. Hij donderde pardoes de 
kelder en in zijn val nam hij van alles mee. 
Zo trok hij vele planken van de muur waar 
tientallen weckflessen op stonden. 

Je begrijpt wel dat het één grote chaos 
was. De gehele familie was wakker ge-
schrokken en allen kwamen kijken wat er 
aan de hand was. Ze moeten zeker gedacht 
hebben dat we inbrekers waren, maar de 
jongeman kon het voorval uitleggen. Maar 
daar was de kous niet mee af. We konden 
vertrekken en zo stonden we op straat. 
Hartstikke koud, ongeveer om het vries-
punt. 

We vonden een oude garage waar enkele 
oude vrachtwagens stonden. Allemaal wel 
zonder ramen maar in ieder geval zaten 
we toch redelijk beschut tegen de wind. `s 
Morgens tegen half zeven, nog steeds don-
ker, zei ik tegen Harrie: “We zoeken de RK 
kerk op, want straks begint de eerste mis 
en de kerk is verwarmd.” 

Daar aangekomen was de kerk al open. 
Hier en daar een lichtpuntje aan. De koster 
had zijn werk al gedaan. Midden in het 
gangpad van de kerk zaten warme lucht-
kokers. We gingen erop zitten en even later 
zelfs liggen. Wat een genot. Toen we onze 
ogen al half dicht hadden kwam de koster 
de kerk weer binnen en hij zag ons daar 
liggen. We werden wreed aangesproken 
dat dit zeker niet kon in  gods huis. 

De koster wees ons de weg naar buiten, 
maar in het kerkportaal zat nog een deur 
en deze namen we snel. Zo kwamen we 
bij het kerkorgel uit. We hebben ons daar 
stilgehouden en later kwamen daar meer 
mensen en de koorzangers bij. Niemand 
schonk aandacht aan ons. Halverwege de 
kerkdienst moest de koster zijn verplichtin-
gen doen voorin bij het altaar. 

Hij keek omhoog en ik zie nog die blik van 
hem. Zijn mond gleed langzaam open. Hij 
bleef ons maar aanstaren. We zeiden toen 
tegen elkaar: “Als we de koster daar niet 

en Nijverdal) waren steeds hoogtepunten, 
vooral wanneer er klasseverschil bestond.

Na een prettige periode bij De Zweef kwam 
mijn overgang naar de profclub Heracles 
in Almelo. Helaas waren in die tijd nau-
welijks of geen sociale voorzieningen voor 
voetballers en werd ik gedwongen te ver-
trekken om een maatschappelijke positie te 
verwerven. Met veel plezier kijk ik echter 
nog steeds terug naar de mooie tijd van het 
actief voetbal.”

Herinneringen Frans Middelkamp
Frans Middelkamp treedt als keeper in de 
voetsporen van zijn legendarische vader, 
Antoon. Ook hij groeit door tot het eerste 
elftal. In het begin van de vijftiger jaren 
wordt hij lid van De Zweef: “Ik wilde vroe-
ger mijn vader opvolgen. Bij ons thuis wa-
ren we met zeven jongens en drie meisjes. 
De zeven jongens en één zusje hebben alle-
maal bij De Zweef gespeeld. Als 12-jarige 
jongen werd ik in 1953 lid van De Zweef en 
kreeg ik mijn eerste paar bruine Goliath 
voetbalschoenen. 

Deze werden door mij  dagelijks gepoetst 
en de klosjes met spijkers die onder  de 
schoenen zaten, werden keurig bijgehou-
den door ze regelmatig langs de muur van 
de schuur te halen De schoenen van toen 
waren een gevaar voor de tegenstanders. 
Als de spijkers niet waren afgevijld, kon-
den ze zware verwondingen toebrengen. 
Scheenbeschermers waren er toen nog niet 
eens.   
 
Mijn vader zag dat ik wel wat gevoel had 
om keeper te worden en is hij vele uren 
met me bezig geweest om het keepersvak 
te leren. Zo werd ik doelman. Mijn eerste 
officiële wedstrijd was in 1953 uit bij Hul-
zense Boys. De uitslag weet ik nog altijd. 
We wonnen met 2-1 en ik had het geluk dat 
ik een strafschop stopte. Mijn neef Bokkie 
(Antoon) Middelkamp was voorstopper of, 
zoals ze dat vroeger noemden, slingerback 
of ausputzer. Bokkie was sterk met zijn 
hoofd en hij knikte alles weg. Ik deed het 
grondwerk.

Frans Middelkamp.

Gerard Hilberink.

17 Jan Hoogers was voordat 
hij keeper werd in het eerste 
van De Zweef, eerst bij Nij-
verdal. Henk Tijhuis (SVVN) 
speelt in dezelfde periode en 
herinnert zich: “Er was een 
hele hoop gedoe van en met 
de kerk, die vond dat hij bij 
een r.-k. club moest spelen 
en toen volgde overschrijving 
naar De Zweef.”

18 “Leider Hendrik “Pietje” 
Westerik en Bats Poelhekke 
(Lange Bats) haalde mij ’s 
morgens in Rijssen uit het 
veld. We speelden tegen 
Excelsior A1. Ik moest eruit, 
omdat ik de dag erna in het 
eerste mee moest doen.  Piet-
je Westerik was zo fanatiek. 
Ging een keer bij DES kijken 
naar De Zweef en schreeuw-
de buiten de poort al naar 
Johan Evers: Zet veur die 
bal!!!”
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Sportief gedrag van “aartsrivaal” En-
ter
Wie gesprekken voert over het voetbal “van 
toen” hoort alleen de spannende verhalen. 
Over keiharde wedstrijden en aartsrivalen. 
Namen als Enter en Nijverdal gaan grif 
over de toonbank. In de praktijk valt dat 
reuze mee. Neem bv. de uitwedstrijd die De 
Zweef speelt tegen Enter in oktober 1955. 
Een kwartier voor tijd en een stand van 
2-2 botst een speler van Enter in het straf-
schopgebied tegen een Zwever. Iedereen in 
het veld denkt dat de scheidsrechter gaat 
fluiten voor een vrije trap voor De Zweef. 
De linksback van deze ploeg pakt alvast 
de bal in de hand om die klaar te leggen. 
Dan pas fluit de scheidsrechter en geeft tot 
ieders verbazing Enter een penalty wegens 
hands. Uit sportiviteit wordt de bal met 
opzet gemist. Even later maakt Toone Mid-
delkamp 2-3 en neemt De Zweef de punten 
mee naar huis. 

Bestuur heeft twijfels over trainer 
Halle
Leo Halle pakt als trainer de zaak bij De 
Zweef professioneel aan. Is keihard. Ook in 
z’n constateringen. Te hard vindt Gerard 
Hilberink, die het als speler meemaakt. 
“Op een gegeven moment staat Herman 
Blikman in het doel in een wedstrijd tegen 

We werden kampioen dankzij de zege van 
Haarle 2 op Haarle 1(4-3). Er volgden nog 
promotiewedstrijden tegen Reutum, maar 
ik mocht weer niet mee doen. Ik had name-
lijk acht wedstrijden gespeeld in het eerste. 

Het tweede jaar diensttijd volgt het eerste 
op, weer worden we kampioen in en te-
gen Bornerbroek 1, waar ik vijf keer raak 
schoot en we één doelpunt tegen kregen 
(eigen doelpunt) de eindstand was dus 5-1. 
Maar weer geen promotiewedstrijden. En 
weer werd ik opgesteld in het eerste. Het 
volgende seizoen stond ik als vaste speler 
in het eerste als rechtsbuiten of als rechts-
half. Het was geen mooi seizoen maar wel 
spannend. In de laatste wedstrijd moesten 
we nog 1 punt halen. Met acht bussen vol 
supporters gingen we naar Wilp in 1960, 
uitslag 0-0. En het was groot feest bij He-
geman; het vierde klasserschap was be-
houden.

De volgende jaren waren wisselvallig, je 
stond bij de bovensten of bij de ondersten. 
Dat was goed zei de penningmeester; dan 
kwam er publiek. Ook heb ik in die tijd ja-
renlang als linksbuiten gespeeld en kreeg 
al gauw de bijnaam Gento19. Via alle an-
dere plaatsen in het eerste elftal, behalve 
keeper, kwam ik in het bestuur terecht.”

19 Razendsnelle linksbuiten 
van Real Madrid met groot 
scorend vermogen.

De trainers over de wedstrijd Nijverdal – De Zweef
Voorafgaand aan de wedstrijd Nijverdal - De Zweef interviewt de Twentsche Courant de 
trainers van beide teams: Leo Halle (De Leeuw van Deventer) van De Zweef en Lodenstein 
(oud-aanvaller van NEC) van Nijverdal. Opvallend is overigens dat beide trainers meer dan 
één vereniging trainen. Halle traint naast De Zweef ook DES en Rohda Raalte. Lodenstein 
traint naast Nijverdal ook Vaassen en Esca (Arnhem). Later (per 1 juni 1959) overigens 
traint Halle ook VV Nijverdal.

Halle is een bekende. De Deventenaar verdedigt jaren het doel van Go Ahead, wordt met 
dit team Nederlands kampioen. De “Leeuw van Deventer” speelt 15 wedstrijden voor Oran-
je. Lodensteun speelt 11 jaar bij NEC. 

Halle met regenjas en gleufhoed geeft een interview, waarin hij het vooral over zichzelf 
heeft. Wat hij heeft gepresteerd en dat hij nog steeds meedoet met de oud-internationals. 
“Wat ik van de wedstrijd van straks (Nijverdal-De Zweef) denk? Ik kan er op geen stuk-
ken na iets van zeggen…”

Lodenstein heeft het wel over zijn club. Meent dat die de beste papieren heeft voor de 
wedstrijd, maar zit na een kwartier hoofdschuddend langs de lijn, naast zijn rubberen wa-

Bijna kampioen door een strafschop na afloop van de wedstrijd (1957)
Het seizoen 1956-1957 levert De Zweef 1 een tweede plaats in de competitie op, maar op de 
laatste competitiedag kan de ploeg nog kampioen worden… Op zondag 24 maart zindert 
heel het dorp: “Mannelijk Nijverdal had vanmiddag maling aan theevisites, aan wande-
lingen met vrouw en kroost of andere bezigheden, waarmee men in normale doen zon-
dagmiddagen pleegt te vullen,” schrijft de Twentsche Courant.

Aan de orde is opnieuw de wedstrijd tussen De Zweef en aartsrivaal Nijverdal. Wie herin-
nert zich op dat moment de kraker uit 1947 niet; precies 10 jaar geleden? Inzet dit keer is 
het kampioenschap in de vierde klasse B. Het is geen beslissingswedstrijd, maar de laatste 
in de reguliere competitie. Nijverdal staat bovenaan met één punt voorspong op de blauw-
witten. Een gelijkspel is voor de groenzwarten voldoende om kampioen te worden. De 
Zweef moet winnen.

“In Nijverdal had de grote derby al weken liggen smeulen. Het vuurtje gloeide in de ge-
sprekken op de fabriek, bij de kapper vlogen veertien dagen geleden de stukken vonkend 
hout al in het rond en tijdens de taallessen op school liet de meester zijn gedachten stie-
kem gaan over de vraag, wie in de wedstrijd Nijverdal – De Zweef lijdend voorwerp zou 
worden en hoe de bepaling van gesteldheid precies zou liggen.” 

1957 De Zweef met Leo 
Halle.
Boven vlnr: grensrechter 
Bertus Otte, Herman 
van Rhee,  Johan Souve-
rijn, Rini Siero, Antoon 
-Bokkie- Middelkamp, 
trainer Leo Halle, 
Antoon -Toone- Middel-
kamp, voorzitter Eduard 
Zinsmeijer, Henk Mid-
delkamp. 
Onder vlnr: Jan ten 
Hove, Hennie Oogink, 
Johan Kok, Lodewijk 
Harmeling, Sinus van 
Rhee, Jan Tijhuis.

1957 Nijverdal met 
Lodenstein.
Boven vlnr: trainer Lo-
denstein; D. Bannink, 
H. Blikman ; W. Kelder; 
J. Aal; L. van Weert; 
F. Poffers, A. van Steyn 
en H. Dekker. 
Onder vlnr: J. Ronhaar; 
W. Preuter; H. Stege-
man; H. Aal en H. Eel-
derink.
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ter-emmertje. “Of ik voor deze wedstrijd nog bijzondere maatregelen heb getroffen? Ja 
zeker. We hebben het er op de trainingsavond over gehad en vanmorgen heb ik de kna-
pen weer bij elkaar gehad. Ze hebben samen de lunch gebruikt met een biefstukje. Dat 
speelt beter dan met een zware zondagsmaaltijd achter het shirtje…”

Het verloop van de wedstrijd
De Twentsche Courant vervolgt: “Zondagmiddag trokken ze massaal naar het sportpark: 
de kapper, de onderwijzer en nog vijftienhonderd anderen, die het Nijverdalse schouw-
spel van het jaar voor geen geld wilden missen. En ieder van hen bracht een brok zenu-
wen mee, groot genoeg om een heel weeshuis in het ongeluk te storten.” 

Er waait een straffe wind en dat is de eerste helft in het voordeel van Nijverdal. Toch komt 
het niet toch echte kansen. Men doet z’n uiterste best, maar de ploeg draaft en rent zonder 
doel. Voorzetten komen niet echt over. Slechts twee keer wordt het link. De eerste keer als 
Van Stralen een bal kan binnen glijden en een keer als een bal van Van Stralen net onder 
de lat door de keeper tot corner wordt verwerkt.

De Twentsche Courant schrijft dat het spel van De Zweef hoop biedt voor de tweede helft. 
Inderdaad kan De Zweef meer druk zetten: “De bal was nog maar nauwelijks afgetrapt of 
de Nijverdal-verdedigers kwamen handen en voeten tekort om op alle bedreigde punten 
te zijn…. Vooral op links ontwikkelde de technisch bekwame Jan Tijhuis een bewonde-
renswaardige activiteit. 

Stopper Anton Middelkamp voorziet Jan Tijhuis van ballen en laat ook zelf een kanons-
kogel los die net over de lat gaat. Een strakke voorzet van Tijhuis wordt niet binnen ge-
werkt. Jan ten Hove ziet een kopbal rakelings over de lat gaan. Aan de andere kant: als 
Johan Kok en Johannes Evers elkaar aankijken bij een Nijverdal-aanval krijgt Bergboer 
een dot van een kans, maar zijn bal wordt door Middelkamp op het laatste moment on-
schadelijk gemaakt. 

Vijf minuten voor tijd vliegt alles wat De Zweef is op: GOAL!!! Een voorzet van links 
wordt door Siero in het net gejaagd. Alles wat Nijverdal is protesteert en scheidsrechter 
Leppink keurt het doelpunt af wegens buitenspel. Het blijft zenuwslopend. De Zweef voet-
balt beter (cornerverhouding tweede helft 2-7 tegen 2-2 in de eerste helft), maar scoort niet. 

In de allerlaatste minuut wordt in het Nijverdalse strafschopgebied hands gemaakt. Heel 
De Zweef schreeuwt om een strafschop. De scheidsrechter gaat hier niet op in, omdat hij 
niet opzettelijk hands constateerde. Even later blaast hij af.

De Zweef laat het er niet bij zitten. Massaal wordt geprotesteerd. En de scheidsrechter 
laat zich overhalen, omdat De Zweef officieel protest gaat indienen bij de bond. Publiek 
dat al op weg is naar huis wordt terug geschreeuwd: “Er moet een penalty worden geno-
men.” Alle 1500 supporters proberen een plek achter het doel te bemachtigen. Jan Tijhuis 
zet zich achter de bal, oog in oog met keeper Stegeman van Nijverdal. Hij schiet hard en 
onberispelijk; Stegeman heeft de bal alleen maar gehoord. De protestcommissie mag uit-
maken of de eindstand 0-0 is of 0-1. Het wordt uiteindelijk 0-0, zodat Nijverdal kampioen 
is.”  Het zou ook te gek zijn om los te lopen als De Zweef door een penalty na afloop van de 
wedstrijd kampioen zou zijn geworden…….

Herman van Rhee is bij deze wedstrijd aanwezig. Hij vertelt: “Ik was bij de wedstrijd Nij-
verdal – De Zweef en na afloop druk om de gemoederen te sussen over een strafschop o.p. 
(onder protest) het haalde echter niets uit!” 

1957 De Zweef 1. Foto 
gemaakt voorafgaand 
aan de wedstrijd tegen 
Nijverdal.
Boven vlnr: Sinus van 
Rhee, Hennie Oogink, 
Antoon Middelkamp, 
Antoon -Bokkie- Mid-
delkamp, Herman van 
Rhee.
Midden vlnr: Rini Siero, 
Jan ten Hove.
Onder vlnr: Jan Tijhuis, 
Johan Kok, Marinus 
Poppe, Herman Middel-
kamp.

overlegd of er nog een nieuwe trainer moet 
komen.”

Ruw spel; Rini Siero kan zich niet be-
heersen
Hoewel De Zweef bekend staat als ploeg die 
hard kan spelen, kunnen tegenstanders dat 
ook. Zo lopen de blauwwitten in 1956 met 
open ogen in het mes van de RKHSC uit 
Haaksbergen. Andere ploegen in deze com-
petitie waarschuwen al voor deze ploeg. De 
Haaksbergenaren pakken het slimmer aan 
dan de Nijverdallers. Maken de overtredin-
gen als de scheids uit beeld is.

Het begint met een corner, waarbij de bal 
de achterlijn passeert, maar door de har-

RKHSC (nu HSC’21). Zij waren sterker en 
met rust stonden we met 2-0 achter. Hoe-
wel het niet zijn schuld was, schold Halle 
Herman helemaal plat. Hij zat te huilen in 
de kleedkamer. Voor mij had zijn aanpak 
niets te maken met amateurvoetbal.” 

Hilberink maakt ook mee dat Halle in een 
wedstrijdbespreking linkervleugelspits Jan 
Tijhuis (toch een van de besten) voor schut 
zet. “En dan schuif je de bal op Jan Tijhuis 
en die schiet hem hoog over.” Zo zette hij 
Jan voor schut. Natuurlijk had hij een beet-
je gelijk: van de 100 keer schoot Jan er 95 
over. Hij was op zo’n belangrijk moment te 
gespannen of zo. Maar dan hoef je dat als 
trainer niet zo hard te brengen. En zeker 
niet voor een van onze beste spelers.” 

In het seizoen dat volgt op dat van de wed-
strijd tegen Nijverdal, beginnen bij het be-
stuur twijfels te ontstaan over Leo Halle. In 
de bestuursvergadering van 30 december 
1957 is hij het eerste agendapunt. Er zijn 
namelijk klachten geuit en opmerkingen 
gemaakt dat Halle maar een goed half uur 
traint. “Dit is niet de bedoeling van de gro-
te uitgaven”, staat te lezen in het verslag. 
Al snel wordt gesteld dat het gebruikelijk is 
dat een trainer maar twee jaar bij een club 
blijft. “Hierna wordt met algemene stem-
men besloten het contract met de heer Hal-
le dit jaar op te zeggen. Later zal worden 

1957 Zweef-junioren. 
Boven vlnr: Johan Haas, 
Theo Siero, Joop Olden-
hof, Herman Woesthuis; 
Johannes ten Hove, Har-
ry Nijveld. 
Onder vlnr: Tonnie Kok, 
Bennie ten Hove, Frans 
Middelkamp, Willy Kai-
zer, Hans Middelkamp.
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die tijd geen verslagen van de wedstrijden, 
laat staan dat er mobiele telefoons waren. 
Nee, wij kregen een stuk of zes postduiven 
mee en als er iets belangrijks gebeur-
de, moesten wij een postduif loslaten met 
een briefje achter de ring aan zijn poot. 

De Zweef speelde uit bij de Tukkers in Al-
bergen. Na een half uur werd de eerste 
duif los gelaten: pa het is nog 0-0 en de 
strijd gaat mooi gelijk op. Volgende duif  
met de ruststand 0-0. Vijf minuten in de 
2e helft: 1-0 voor de Tukkers. Weer een 
duif en toen De Zweef tegen scoorde en het 
1-1 werd, gooiden we met veel plezier de 
duif omhoog. Even later werd het 2-1 voor 
de Tukkers. Volgende duif.

Met nog vijfminuten te spelen scoorde De 
Zweef twee keer achter elkaar. Met veel  
enthousiasme brachten we het briefje ach-
ter de ring van de duif aan met de eind-
uitslag er op. Enkele  uren later komen we 
aan de Parallelweg met een brede lach op 
ons gezicht. Onze vader begreep hier niet 
zo veel van. Hij was chagrijnig, want als 
De Zweef had verloren bleef hij uren mop-
peren.

Hoe kunnen jullie lachen als De Zweef heeft 
verloren? Wat was er gebeurd: alle duiven 
vlogen rechtstreeks naar het hok, behalve 
de laatste met het goede bericht. Deze is 
nooit aangekomen. Mijn vader vertrouwde 
het niet en liep met grote stappen naar de 
duivenmand om te kijken of de laatste duif 
daar soms nog inzat. 

Daarna stiefelde onze ouwe heer opnieuw 
met grote stappen naar sigarenmaga-
zijn Meulenbelt, want hij wilde maar niet 
geloven dat De Zweef gewonnen had  met 
3-2. Ik zie hem nog weer thuis komen met 
een brede lach om zijn mond. En weet je 
wat ie toen zei over de laatste postduif? Die 
mag nu wel wegblijven want anders had ie 
vanavond nog in de pan gelegen.” 

Seizoen 1957-1958: Siero speelt tegen 
PH voor eigen rechter
De wedstrijd De Zweef-PH op zondag 5 

de wind weer het veld in waait. De Zweef 
scoort, maar het telt niet. De scheidsrechter 
wuift protesten van grensrechter Otte weg. 
Even later kunnen Middelkamp en een spe-
ler van HSC naar de kleedkamer vertrek-
ken, omdat er “iets” is gebeurd. Niemand 
weet wat. Als daarna Rini Siero de bal “wel 
erg fors speelde, maar niemand raakte”, 
kan hij ook vertrekken. Met 9 man is het 
moeilijk voetballen en uiteindelijk verliest 
De Zweef met 7-1. 

De uitslagen per postduif: hoe een 
oude keeper slim kan zijn…
Frans Middelkamp (1941) vertelt over een 
slimme actie van zijn vader Antoon Mid-
delkamp, die graag op de hoogte wil blijven 
van de tussenstand bij een uitwedstrijd te-
gen De Tukkers:

“Bij  sigarenmagazijn Meulenbelt werden 
tegen zeven uur op zondagavond de uitsla-
gen bekend gemaakt. Tientallen mensen 
stonden elkaar te verdringen om de wed-
strijduitslagen te noteren. Vaak werden we 
weer teruggestuurd door onze ouwe heer 
als we niet precies wisten te vertellen hoe 
de andere wedstrijden in de competitie wa-
ren verlopen.
 
Ook het verhaal over de postduiven is 
mooi. Onze vader Antoon kon niet altijd 
mee met de wedstrijden. De radio deed in 

De ontvangst van de 22 gasten is hartelijk. 
Na zich opgefrist te hebben bij de gastgezin-
nen, gaan de voetbalschoenen aan. Navraag 
leert dat het gaat om een team van arbei-
ders uit een bedrijf uit Hilden met maar 
vier “echte” spelers. 

De Zweef wint met twee vingers in de neus: 
8-1. “In het clublokaal van De Zweef, café 
Hegeman, waren de elftallen met hun 
aanhang na de wedstrijd nog geruime tijd 
plezierig bijeen.” Het jaar erna wordt het 
nog eens dunnetjes over gedaan. De Zweef 
wint opnieuw eenvoudig (6-1). Na afloop 
is er bij hotel Mollink in Hellendoorn een 
koffietafel . 

Competitie 1958-1959: vierde plaats 
voor het eerste en kampioenschap 
voor het tweede 
De Zweef doet onder trainer Antoon Udink 
(oud-speler van Go Ahead) goed mee in de 
competitie 1958-1959. Halverwege staat de 
ploeg op de vierde plaats: één punt achter 
Nijverdal, maar met een wedstrijd minder 
gespeeld. De blauwwitten verslaan zelfs de 
onverslaanbaar gedachte koploper Zwolle 
in eigen huis. 

De Zweef trekt vanaf het begin van leer en 
na een kwartier op aangeven van Antoon 
Middelkamp sr. schiet Jan Tijhuis van 15 

januari 1958 loopt uit de hand. “Het ge-
vreesde PH”, zo staat in de krant, “heeft 
een povere indruk achter gelaten. Wel 
werd met 1-2 gewonnen van De Zweef, 
doch de overwinning heeft aan een zijden 
draadje gehangen.” De Zweef neemt een 
voorsprong door Joop Middelkamp. De 1-0 
is ook de ruststand. Na rust maakt PH de 
gelijkmaker. 

“Inmiddels is de verstandhouding binnen 
de lijnen er niet beter op geworden”, ver-
volgt de krant. “Diverse keren moest het 
spel onderbroken worden voor het nemen 
van een vrije trap aan welke overtredingen 
de Almeloërs zich wel het meest schuldig 
maakten. De Zweef-stopper Siero kon zich 
niet bedwingen en ging voor eigen rechter 
spelen, waarop hij naar de kleedkamer 
werd verwezen.”

Ondanks het vertrek van deze steunpilaar 
kan PH geen vuist maken. Sterker nog, De 
Zweef zet alles op de aanval, maar kan niet 
scoren. Acht minuten voor tijd forceert PH 
de winst door een “juweel van een schot, 
onhoudbaar voor Blikman”. 

Duitse gasten
De Zweef rondt de voetbalactiviteiten dit 
seizoen af met een wedstrijd tegen een 
Duits team uit Hilden. Men ziet er naar uit. 

1957 Kampioenschap B1 
door met 12-0 van Nij-
verdal te winnen.
Boven vlnr: Piet Wes-
terik (leider), Gerrit 
Kogelman, Jan Evers, 
Johannes ten Hove, Wil-
lie Kaizer.
Midden vlnr: Herman 
Verschoor, Joop Olden-
hof, Joop Middelkamp.
Onder vlnr: Jan Tijhuis, 
Bennie Alferink, Frans 
Middelkamp, Hennie 
Alferink.

1958 Sommigen zeggen 
dat dit het team uit het 
Duitse Hilden is. De 
Zweef in geblokte shirts 
met in hun midden de 
tegenstanders.
Boven vlnr: onbekend, 
Jaap -Broer- Poppe, 
Herman van Rhee, 
onbekend, Sinus van 
Rhee, onbekend, Lo-
dewijk Harmeling, An-
toon Bootsveld, Anton 
-Bokkie- Middelkamp, 
Gerard Hilberink, Anton 
-Toone- Middelkamp, 
Harrie Oogink en Bertus 
Otte.
Midden vlnr: Johannes 
Evers, Bernhard Broeks, 
onbekend, onbekend.
Onder vlnr: Rini Siero, 
onbekend, Johan Kok, 
onbekend, onbekend, 
onbekend, onbekend, 
onbekend, Jannink, Jo-
han Jannink.
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de goede prestaties door het toernooi om 
het  wisselschild van Nijverdal te winnen 
door in de finale met 3-2 te winnen van 
Luctor et Emergo. Een jaar later gaat De 
Zweef na strafschoppen in de voorrondes 
van dit toernooi onderuit na verlies tegen 
EMMS uit Slagharen. Winnaar dan is Roh-
da.

Competitie 1959-1960: Rini Siero gaat 
opnieuw buiten z’n boekje
In het begin van deze competitie speelt 
De Zweef tegen UD uit Weerselo. Ook in 
voorgaande competities is deze ploeg te 
sterk voor de blauwwitten. UD wint met 
2-7. Het probleem begint al veel eerder. UD 
staat met 1-2 voor als na twintig minuten 
scheidsrechter Beverdam een goal van UD 
goed keurt, terwijl grensrechter Bats Otte 
vlagt voor buitenspel. 

“Toen ging stopper Siero naar voren om 
zijn misnoegen over de leiding op een wel 
heel merkwaardige en onbehoorlijke wijze 
te kennen te geven. Voor iedereen zicht-
baar gaf hij de scheidsrechter een trap. 

meter snoeihard binnen. Direct na rust 
komt de 0-2. De Zweef krijgt een vrije trap 
die door Jan Tijhuis op Antoon Middel-
kamp jr. wordt gespeeld. Die tikt door op 
Gezinus van Rhee, die de keeper omspeelt 
en binnen schiet. Volgens het verslag heeft 
De Zweef verdiend gewonnen en had meer 
kunnen scoren als alle kansen waren benut.

De Zweef eindigt de competitie op de vier-
de plaats achter Zwolle, Columbia en UD. 
Nijverdal eindigt in deze klasse achter de 
blauwwitten op de achtste plaats. Een paar 
rondes voor het einde van de competitie 
ziet het er voor de groenzwarten slecht uit 
en dreigt zelfs degradatie. Onder meer door 
1-0 winst van De Zweef op Wilp in de een 
na laatste wedstrijd krijgt Nijverdal lucht.  

Beter nog dan het eerste speelt het tweede 
van De Zweef. Dat team wordt kampioen in 
de competitie 1958-1959. Om uit te kunnen 
komen in de tweede klasse, moet het team 
een promotiewedstrijd tegen Reutum 1 win-
nen. Dat lukt jammer genoeg niet. 
Het eerste geeft zichzelf een beloning voor 

door De Zweef met 6-2 verliest, moet An-
toon Middelkamp sr. het veld verlaten, “na-
dat hij groggy gegaan was bij het koppen 
van de loodzware bal”.

Deze aarzelde vanzelfsprekend niet dit ge-
brek aan zelfbeheersing te bestraffen door 
Siero het verder spelen te ontzeggen. 

De Zweefstopper werd zonder meer naar 
de kleedkamer verwezen. In plaats van 
hieraan onmiddellijk gevolg te geven, zou 
hij de heer Beverdam opnieuw te lijf ge-
gaan zijn als zijn medespelers hem niet van 
deze onsportieve bedoelingen weerhouden 
hadden. Dit muisje zal voor Siero ongetwij-
feld nog een lelijke, vermoedelijk zeer lange 
staart hebben”, concludeert het Twents 
Volksblad. 

Het seizoen 1959-1960 begint heel goed. 
De harten van de supporters kloppen fel 
als De Zweef punt na punt binnen haalt. In 
de tweede seizoenshelft gaat het mis. Met 
moeite kan het team zich handhaven.

Antoon Middelkamp sr. groggy
In de wedstrijd tegen KDC uit Deventer die 

1959 De Zweef 1.
Boven vlnr: Johan Mid-
delkamp, Rini Siero, 
Bennie Spenkelink, 
Herman Lubbers, Jaap 
Poppe, Theo Woesthuis, 
Gerhard Schwarte, Hen-
nie Oogink, Johannes 
ten Hove.
Onder vlnr: Harrie 
Oogink, Gerrit Pfeiffer, 
Herman Schwarte.

1958 jeugdelftal.
Boven vlnr: Henny Kok, 
Tonnie Lucassen, Her-
man Hegeman, Herman 
Galgenbeld, Antoon 
Hegeman, leider Gerrit 
Westerik.
Onder vlnr: Antoon 
Zwijnenberg, Hans 
Geurtse, Tonnie Nijen-
huis, Marinus Hobert, 
Obe Kuipers, Gerrit Wij-
nen, Theo Krieger.
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In oktober 1950 vertrekt Bernard alsnog. 
En het is in ieder geval niet zomaar een ver-
trek, want in de bestuursvergadering van 9 
november stelt men vragen en “noemt de 
voorzitter de waarschijnlijke feiten naar 
aanleiding van het bedanken van B. Alfe-
rink”.   

Gelukkig voor De Zweef komt het later 
opnieuw weer goed en is Bernard Alferink 
in 1952 de stuwende kracht met Herman 
Middelkamp en Henk Poppe achter de 
oprichting van een supportersvereniging. 
Ook neemt hij weer –voor kort- zitting in 
het bestuur. Tot slot wordt Bernard in 1952 
genoemd als afgevaardigde van de voetbal 
in de redactie van het Parochieblad TOP, 
waarin dus ook nieuws van De Zweef staat 
opgenomen.

Willems en penningmeester Hennie Kok 
dat zij ook aftreden en niet-herkiesbaar 
zijn. De reden hiervoor is, zo blijkt tijdens 
de vergadering dat een van de leden op “on-
aangename wijze propaganda gemaakt 
heeft voor twee nieuwe bestuursleden”. Die 
propaganda maakt hij voor de heren Her-
man Middelkamp en Johan Jannink. Zelfs 
geestelijk adviseur Smit bemoeit zich ermee 
en spreekt over “stemmen verzamelen voor 
de eigenlijke ledenvergadering”. 

Tumult alom. Er wordt geroepen dat het 
zittende bestuur moet blijven en de aftre-
dende leden zich herkiesbaar moeten stel-
len. Verschillende leden stellen voor de ver-
gadering uit te stellen. Dat wil het bestuur 
niet, omdat dat niets zou veranderen aan de 
situatie; men laat zich niet van gedachten 
veranderen. 

Zo komt het aan op stemming. Er zijn vier 
kandidaten van de kant van het bestuur 
(Antoon Middelkamp, Johan Middelkamp, 
Dirk Alferink en Marinus Westerik), de 
twee al eerder genoemde mannen (Herman 
Middelkamp en Johan Jannink) en nog 
eens vier namen die ter vergadering worden 
ingebracht. Zo komt er een nieuw bestuur, 
maar alle gekozenen geven aan daarin geen 
zitting te willen nemen. Daarna besluiten 
de aanwezigen unaniem toch tot uitstel van 
de vergadering.

Begin augustus 1950 houdt De Zweef in café 
Hegeman opnieuw een ledenvergadering. 
In de tussentijd zijn alle plooien glad ge-
streken en kiest de vergadering een bestuur 
dat bestaat uit: Gerard Willems (voorzitter), 
Hennie Kok (penningmeester), Bernard 
Alferink (secretaris), Henk Poppe, Dieks 
Middelkamp, Harm Nijenhuis, Hendrikus 
(ook wel Henk) Broens, Dirk Alferink en 
Antoon Middelkamp. Ook kiest men een 
elftalcommissie, die zal bestaan uit: Johan 
Jannink, Gait Scholten, Dirk Scholten en 
Johan Middelkamp. 
In deze vergadering maakt het bestuur de 
indeling in de nieuwe competitie bekend. 

In de vierde klasse B speelt De Zweef te-
gen Hector, Lochem, Luctor et Emergo, 
MVV’29, Ommen, Rietvogels, PH, La Pre-
mière, Rohda en Rijssen Vooruit.

Vertrek Bernard Alferink uit het be-
stuur, komt terug, vertrekt weer en 
komt weer terug
In juni 1950 schrijft Bernard Alferink voor 
het laatst als secretaris het jaarverslag. 
Daarin maakt hij melding van zijn vertrek 
“wegens verschillende omstandigheden” als 
bestuurslid en bedankt hij iedereen voor 
het vertrouwen in de vijf jaar dat hij in het 
bestuur zat. Wat de werkelijke reden van 
zijn vertrek is, blijft gehuld in nevelen. Op-
vallend is het daarom dat in de vergadering 
in augustus Alferink toch weer in het be-
stuur gaat zitten. Maar niet voor lang.

Zilveren priesterfeest pastoor 
Graafsma 
In het seizoen 1950-1951 viert pastoor 
Graafsma zijn zilveren priesterjubileum (25 
jaar). Hij krijgt van De Zweef een mooie 
kroonlamp. Verder dit seizoen het vertrek 
van geestelijk adviseur kapelaan Smit naar 
Delden. Pastoor Graafsma is emotioneel bij 
het afscheid van de kapelaan die hij “mijn 
vriend” noemt. Na een reidans20 door de 
gymdames van De Zweef spreekt voorzitter 
Otte en biedt de kapelaan een haardstoel 
aan. Kapelaan Pohl volgt Smit op (28-9-
1950 is Pohl voor het eerst in het bestuur), 
maar vertrekt het jaar erna. Zijn opvolger is 
kapelaan Groensmit.

Willem Krukkert overlijdt
Het is een schok als bestuurslid Willem 
Krukkert in juni 1950 overlijdt. Heel katho-
liek Nijverdal loopt uit voor de begrafenis. 

Tumultueuze jaarvergadering
De jaarvergadering in juli 1950 verloopt 
tumultueus. Tot en met het financiële ver-

slag (er zit een flink overschot 
in de kas) gaat het prima. Bij 
de bestuursverkiezing echter 
ontstaan de problemen en wel 
zodanig lang dat de rest van 
de agenda niet kan worden 
afgewerkt.

Wat is het probleem? In het 
clubblad dat een week voor de 
vergadering verschijnt, staat 
dat het bestuur de omvang 
daarvan wil uitbreiden van 

zeven naar negen mensen. Verder staat 
vermeld dat aftredend en herkiesbaar zijn 
de heren Bernard Alferink, Henk Poppe, 
Bernhard Lucassen en Herman Koedijk. 
Verder moet een nieuw bestuurslid gekozen 
worden in plaats van de overleden Willem 
Krukkert. 

Tijdens de vergadering delen de aftredende 
bestuursleden mee dat zij niet herkiesbaar 
zijn. Tot verbazing zeggen voorzitter Gerard 

Wat gebeurt er verder bij De Zweef

20 Een reidans (ook rei) is 
een rondedans waarbij de 
deelnemers elkaar al dan 
niet bij de hand hebben. 

Wie is Bernardus Josephinus Alferink (1905-1972)? In ieder geval iemand die 
de stemming erin houdt
Bernards dochters Annie, Tonnie en Thea vertellen over hun vader Bernardus Josephinus 
Alferink. Duidelijk is dat hij een hulpvaardig en gedienstig man is. Dat –in combinatie met 
zijn praatjesmakerij-  levert hem een plek op in het bestuur van De Zweef. Onder meer is 
hij secretaris, waarbij zijn prachtige handschrift erg opvalt. “Mijn vader had alleen lagere 
school en moest toen aan het werk. Hij was heel leergierig. Heeft zichzelf Engels geleerd 
en later Esperanto. Hij was er namelijk van overtuigd dat dat de nieuwe wereldtaal zou 
worden.” 

Het bestuurswerk doet hij lang, maar onderbroken 
door tussentijds opstappen. “Als vader iets onrecht-
vaardig vond, kon hij zo kwaad weglopen. Dat deed 
hij ook in het bestuur.” De dames herinneren zich iets 
van een wedstrijd tussen het tweede en derde, die bij 
elkaar in dezelfde competitie zitten. Het tweede moet 
winnen om in de klasse te blijven en Bernard maakt 
in het belang van de vereniging de afspraak dat het 
derde het tweede zal laten winnen. Dat gebeurt niet 
en het derde wint. “Daar was hij verschrikkelijk boos 
over.”  

Zijn hulpvaardigheid speelt hem ook parten als hij 
midden in de nacht terug komt uit Raalte en op de 
Grotestraat een donker gekleurde man ziet staan te 
liften. “Hij stapte daar direct op af en vroeg wat die 
man deed. Hij moest naar Enschede. Zei pa: Man, 
er rijdt geen trein meer en er zijn bijna geen auto’s 
meer op de weg. Zo kom je nooit thuis.”
Het verhaal eindigt ermee dat Bernard de man mee 
naar huis neemt, hem een bed geeft, ’s morgens een 

Bernard Alferink op jon-
ge leeftijd.
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stevigen: een competitie kaarten, tennis, 
schieten, dammen, sjoelen. De eerste keer 
weer op vrijdag 20 oktober 1950 in café He-
geman. Die avond kan er gedanst worden. 
Maar natuurlijk niet na een serie “educatie-
ve” bezigheden. 

Eerst een openingswoord door Hendrik 
Kleijssen. Daarna een spreker over katho-
lieke opvattingen over sport. Vervolgens 
een gymnastiekdemonstratie aan de ringen 
en brug. En dan moet natuurlijk meneer 
pastoor nog wat zeggen. Hij heeft het over 
de noodzakelijke zelfbeheersing en sa-
menwerking. En dan mag er pas worden 
gedanst… Het fenomeen contactavond21 
bloedt al snel dood. In 1952 probeert het 
bestuur het opnieuw.

In november 1950 wordt Dieks Middel-
kamp tijdelijk trainer. Hij vraagt geld, maar 

Betalen voor de busreis; ook door 
spelers
In deze jaren vergadert het bestuur bij de 
Budde, bij iemand thuis, café Ten Hove en 
natuurlijk café Hegeman. In 1951 gaat het 
over betalen van reisgeld. Spelers en sup-
porters betalen geld om met de bus mee te 
mogen naar uitwedstrijden. 

Nieuwe shirts
In het begin van deze competitie speelt De 
Zweef 1 voor het eerst in de nieuwe blauw-
wit geblokte shirts. “Voor de betaling der 
shirts wordt aan al de seniorenleden een 
mededeling gestuurd, dat de shirts in drie 
termijnen te betalen zijn”, schrijft secretaris 
Alferink in het bestuursverslag van 1 sep-
tember 1950. 
Het bestuur besluit tot herstel van de zo-
genaamde “contactavonden”. Dat betekent 
activiteiten om de onderlinge band te ver-

ontbijtje voor hem klaarmaakt en hem ook nog eens geld 
meegeeft voor de trein. “Later hebben we van die man nog 
een ansichtkaart gekregen met een bedankje.” Iedereen 
in de familie kent de weg naar Bernard. “Als er problemen 
waren of ziektes, kwamen ze altijd bij hem om raad. Hij 
stuurde ze dan soms door naar dokter Smit. Die  -op zijn 
beurt-  de patiënten dan vroeg “Bent u al bij dokter Ber-
nard geweest?” 

Gerard Hilberink herinnert zich Bernard als “de toilet-
wacht” en “de bulldog”. “Die man had zo’n harde stem; hij kwam overal bovenuit. Hield 
ook toezicht bij het douchen op de fabriek. Sloeg keihard op de deur als hij vond dat je er 
lang genoeg onder had gestaan.”

Toone Middelkamp werkt een paar jaar in de fabriek en vertelt over Bernard Alferink: 
“Waar hij was, was het altijd feest. Zo’n gezellige kerel en ook zijn vrouw  Jo (Siero). Heb-
ben allebei ook verschrikkelijk veel gedaan voor De Zweef. Net zoals nu zijn dochter Thea 
Kolkman en haar man en jongens. Allemaal druk voor de voetbal en nooit is wat te veel. 
Hebben ze van huis uit meegekregen. 

Bernard werkte ook op de fabriek. Hij was portier, maar moest ook de wc’s schoonma-
ken. We noemden hem de “ schijt-portier”. Dat schoonmaken deed hij van bovenaf met 
een slang. Hij liep dan over het randje en spoot naar beneden toe alles schoon. 

Toen ik op fabriek kwam werken, vroeg hij of ik rookte en ik zei nee. Ik rookte wel en toen 
ik een tijdje later op de wc zat en stiekem een sigaretje rookte, stond hij ineens boven me. 
Jij Farizeeër, leugenaar dat je bent; je zei dat je niet rookte. Voor ik het wist richtte hij de 
slang op mij en spoot me kletsnat”, Toone moet nog lachen als hij het vertelt. 

Om het verhaal van Toone af te maken: Drie jaar blijft hij op ’t fabriek. Dan stapt hij over 
naar de kolenhandel van zijn vader. “Ie zit daor goed veur de rest van oewn leèw’n ,want 
kool’n braand’n, möt ze allemaol.” Nou dat is dus niet zo. “Wisten wie veule dat ’t eerdgas 
sol komm’n.” De familie Middelkamp schakelt van kolen om naar een benzinepomp. 

21 Ook de wandelsportafde-
ling heeft contactavonden. 
Soms zijn daarbij collega-
verenigingen ook welkom, 
zoals in februari 1952 
als wandelsportclubs uit 
Hellendoorn, Wierden en 
Enter naar het Nijverdalse 
Parochiehuis komen. We-
gens ziekte van L. Verschoor 
opent H. Krukkert de bijeen-
komst. En ook hier eerst een 
stichtelijk woord van de ka-
pelaan. Daarna is er vertier 
met het Amusementsorkest 
van de Nederlandse Stoom 
Bleekerij en verschillende 
leden van De Zweef, aange-
vuld met enkele Zwaluwen 
uit Hellendoorn. Sterren 
van de show zijn de dames 
Middelkamp, “die met hun 
keurige zang het leeuwen-
deel van het succes voor hun 
rekening namen”. En hele-
maal aan het eind is er tijd 
voor een dansje. Dezelf de 
dames Middelkamp hebben 
het druk, want nagenoeg 
tegelijk met de contactavond 
is er een feestavond van de 
Supportersvereniging van 
de voetbalafdeling. Ook 
daar treden de dames met 
groot succes op, waarbij ze 
worden begeleid door Bartje 
Wieldraaijer.

Thea, Tonnie en Annie 
Alferink.
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Het DES-clubblad van December, hetwelk 
wij een enkele maal ontvangen, werd ons 
een dezer dagen toegezonden en hierin 
stond een artikeltje waaruit opgemaakt 
kon worden dat er zeer intensief gespeeld 
is in Nijverdal, ondanks ons verbod.

Gaarne zullen wij omgaand van U ver-
nemen of Uw vereniging aan deze wed-
strijden met een of meer elftallen heeft 
deelgenomen en zo ja waarom de bondsbe-
palingen niet in acht zijn genomen.

Tevens dient U ons op de volgende vragen 
een antwoord te geven:
a. Onder welke naam is gespeeld?
b. Welk costuum hebben de spelers gedra-
gen?
c. Hoeveel contributie betalen de jongens 
aan de vereniging?
d. Staan zij als lid ingeschreven en zo ja, 
waarom niet opgegeven aan de KNVB?

Uw antwoord zien wij vóór 1 januari a.s. 
van U tegemoet. In afwachting, verblijven 
wij.

Op deze brieven doen de clubs niets uit; 
de OPC groeit en groeit. Steeds meer ver-
enigingen melden zich aan uit onder meer 
Rijssen, Marle, Lemele, Holten. Men wei-
gert geen enkele  vereniging. Het motto is 
immers “houdt de jeugd van de straat”. In 
1970 bestaat de OPC uit 84 elftallen met in 

Brinkman weet het wel en is daarmee de 
grondlegger van de Onderlinge Pupillen-
competitie, de OPC, waarin De Zweef later 
met Gerard Cents een grote rol speelt. 

Brinkman suggereert om onderling te gaan 
voetballen en dan eventueel te gaan vragen 
aan andere verenigingen om ook mee te 
doen met een elftal in die leeftijdscategorie. 
Na een jaar zo gedraaid te hebben, komen 
er steeds meer verenigingen die graag mee 
willen doen. Bijvoorbeeld alle verenigingen 
van Nijverdal en verenigingen uit Haarle en 
Luttenberg en later Hellendoorn en Rijssen. 
In mei 1952 kruipen de clubs bij elkaar en 
besluiten een onderlinge competitie te gaan 
opzetten. Zonder kampioenschap. Een com-
missie, bestaande uit de heren Brinkman, 
Vos en Marsman, gaat deze competitie or-
ganiseren. 

Het is maar even of er komt een aangete-
kende brief van de Twentse Voetbal Bond 
(TVB). De inhoud is duidelijk: men wenst 
geen wilde voetbalbond. Men dreigt met 
een royement van alle clubs die aan die wil-
de bond meedoen. De tegenwerping “waar-
om organiseren jullie dan geen jeugdcom-
petitie” wordt niet beantwoord.

De clubs trekken zich niets aan van de 
bond. De jeugdcompetitie heeft succes. Ook 
buiten de verenigingen. Zo vraagt de ge-
meente Hellendoorn Siep Brinkman om een 
schoolvoetbaltoernooi op te zetten. Hij doet 

dat en met net zo’n groot succes. School-
voetbal is daarna niet meer weg te denken. 
De hele paasvakantie wordt besteed aan 
het voetballen. 16 scholen doen mee en 
zo’n 1000 enthousiaste kinderen spelen of 
komen kijken op sportpark Gagelman. Een 
trotse burgemeester Crommelin reikt na 
afloop de prijzen uit.

De KNVB is boos
De KNVB is het helemaal niet eens met de 
ontwikkelingen in Nijverdal. Alle verenigin-
gen krijgen eind december 1964 een boze 
brief. Die luidt:

Mijne Heren,
Ruim een jaar geleden hebben wij enkele 
malen met afgevaardigden van Uw ver-
eniging gesproken over de organisatie van 
pupillenvoetbal. Zeer uitdrukkelijk is er 
toen gesteld, dat er alleen gespeeld mocht 
worden indien dit voetbal plaats zou vin-
den onder auspiciën van de KNVB.

Een en ander hebben wij schriftelijk be-
vestigd en daarin tevens vermeld wat de 
gevolgen konden zijn indien de vereniging 
zich niet aan de bepalingen zou houden. 
Van verschillende kanten bereikten ons be-
richten, dat er in Nijverdal rustig gespeeld 
wordt/werd en dat hiertegen van bonds-
wege niet wordt opgetreden, terwijl wij dit 
elders wel hebben gedaan.

dat kan niet, want een bestuurslid kan geen 
vergoeding ontvangen voor verenigings-
werk. Wel kan hij rekenen op een gratifica-
tie.

Het bestuur bemoeit zich intensief met het 
eerste. Het gaat voetballend niet zo goed 
en voorzitter Gerard Willems vindt dat het 
stopper/spilsysteem22 verlaten moet wor-
den. Hij heeft ook een ideale opstelling in 
gedachten. Aan de aanwezige elftalcommis-
sie vraagt het bestuur of ze het ermee eens 
is dat het bestuur zich met de opstelling 
bemoeit. De commissie heeft daar geen pro-
blemen mee. 

Het bestuur is de slechte opkomst bij de 
training helemaal zat. Verplicht trainen in 
combinatie met een betaalde trainer is de 
oplossing en dat besluit men. Wie twee keer 
niet traint, speelt niet.

Aantal leden op dat moment: 63 spelende 
senioren, 41 spelende junioren, 194 rusten-
de leden en 20 dames.

Een “wilde bond” voor pupillenvoet-
bal
In 1951 is Siep Brinkman bestuurslid van 
de VV Nijverdal. Als men vraagt wat hij het 
liefst wil doen voor deze vereniging, zegt 
hij: “iets met de jeugd”. Voorzitter Sleijster 
vraagt hem hoe hij dat wil regelen; er is 
immers helemaal geen elftal in de leeftijd 
van 10 tot 13 jaar om tegen te voetballen. 

22 Vroeger was het 2-3-5 
systeem het meest gespeelde 
systeem. Dat wilde zeggen 
twee verdedigers (backs), 
drie middenvelders (rechts-
half, spil, linkshalf) en vijf 
aanvallers (rechtsbuiten, 
rechtsbinnen, midvoor, 
linksbinnen en linksbuiten). 
Na de Tweede Wereldoorlog 
ging men steeds vaker over 
tot het zogenaamde stopper-
spilsysteem. In dit systeem 
werd de centrale middenvel-
der (spil genoemd) een linie 
naar achteren gezet (stop-
perspil genoemd). Hierbij 
ontstond het 3-2-5 systeem. 
De rechts- en linksbinnen 
stonden dan iets terugge-
trokken en speelden tegen 
de “kanthalfs” (rechter- en 
linkermiddenvelder). Je 
kunt het ook als 3-2-2-3 
omschrijven.

1952 Wandelen in Alber-
gen.
Linker rij van voor naar 
achter: H. Verschoor, 
Pedro van Rhee, 
H. Veldman, Johannes 
Scholten, H. Roelofs. 
Middelste rij met vlag: 
H. Verschoor met daar-
achter: Smits.
Rechter rij van voor naar 
achter: Marinus Woest-
huis, Antoon Machiel-
sen, Jan ten Hove, Henk 
Pfeiffer, Joop Veldman, 
Johannes Souverijn. 
Naast de rij leider Leo 
Geurtse.

1953 Dames van de wan-
delafdeling.
Boven vlnr: Mini ten 
Hove, Janny Alferink, Jo 
ten Hove, Dora Arends, 
Minie Engbers, Marietje 
Oogink, Annie Engbers.
Midden vlnr: Sientje 
Runneboom, Fien Jan-
nink, Rikie Sterk, Tonnie 
Ulkman, Riekie Filart, 
Scholastica Galgenbeld, 
Minie Jannink.
Onder vnlr: Ana Kruk-
kert, Annie Evers, Annie 
Oogink, Dinie Souverijn, 
Veronica Machielsen, 
Annie Mulder.
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Het duurt nog een jaar eer Otte definitief 
vertrekt en hij een groots afscheid krijgt 
aangeboden. Het jaarverslag meldt: “Een 
minder blijde tijding werd aangekondigd. 
Onze voorzitter van het Centraal Bestuur, 
de heer G. Otte, ging ons verlaten door 
te vertrekken naar Almelo. Dat hij niet 
ongemerkt vertrokken is, is U allen zeker 
bekend. 

Een afscheidsavond werd georganiseerd 
met medewerking van de damesploeg van 
UNA uit Almelo en de toneelvereniging 
Nut en Genoegen van hier met het stuk 
Hoe Peerke Kustermans toch in de  hemel 
kwam. Tevens werd hem door de gehele 
Zweeffamilie een prachtig schilderstuk 
aangeboden.” 

Een knipsel uit het Twents Volksblad van 
19-9-1952 maakt ook melding van het af-
scheid op 14 mei 1952: “De zaal van het 
Parochiehuis was Zondagavond geheel 
gevuld met leden van de sportvereniging 
De Zweef en andere belangstellenden, die 
door hun aanwezigheid blijk gaven van 
waardering voor het werk, dat de heer G. 
Otte, voorzitter van het centraal bestuur 
van De Zweef, voor deze vereniging heeft 
gedaan.”

Voetbalvoorzitter Gerard Willems spreekt 
namens de vereniging en zegt dat het zeer 
moeilijk zal worden de opengevallen plaats 
in te vervullen: “De clubliefde van de heer 
Otte was zo groot, dat de zorg voor zijn 
gezin soms op de tweede plaats kwam”, 
zegt hij. “Ondanks moeilijkheden in eigen 
vereniging is de heer Otte toch altijd de 
weg gegaan die hij voor de vereniging als 
juiste oordeelde.”

Wie is Gerrit Otte
Acht jaar is Gerardus Lambertus Willibrordus (Gerrit) Otte voorzitter van De Zweef (1941-
1949) en drie jaar (1949-1952) van het centrale bestuur van De Zweef23 (voetbal, gym en 
wandelen) als hij in 1952 naar Almelo verhuist. Gerrit Otte loodst De Zweef door een zwar-
te periode. 

“Mijn vader werkte op de 
KSW”, vertelt zoon Gerrit in 
2010, “Hij deed veel avond-
cursussen en kon hogerop. 
Dat gebeurde bij Spinnerij 
Twenthe in Almelo waar hij 
baas werd. Eerst fietste hij 
elke dag op en neer, maar 
op een gegeven moment 
zijn we verhuisd.” Het gezin 
met zeven kinderen pakt de 
spullen in en vertrekt.

Dat is ook het einde van Gerrit Otte als voorzitter van De Zweef. Het gaat hem aan het hart 
zijn club te moeten verlaten. “Hij was niet alleen voorzitter van de voetbal, maar daarna 
van de koepel, waaronder ook de gymnastiek- en wandelafdeling. Van die laatste club 
kende hij mijn moeder, Lena Wijnen.

Het voorzitterschap in de tijd van mijn vader was anders dan nu. Ik weet dat hij nogal 
eens moest bemiddelen in conflicten binnen de vereniging. Soms ging het niet eens om 
voetbalzaken. En op zondagen stopte mijn vader een overall in zijn fietstas, reed naar 
het veld op de berg en ging lijnen trekken.” Maar dat niet alleen. “Werd mijn vader op de 
KSW aangesproken met: Ik zag gisteren een groep jongens door het bos rennen met een 
trainer. Ja, zei mijn vader, die trainer was ik.”  

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en van De Zweef verhuist Gerrit Otte sr. naar een 
bestuursfunctie bij PH. Vandaar uit blijft hij De Zweef volgen. Bij elk verslag van een jubi-
leum of kampioenschap staat zijn naam vermeld. 
Vaak vergezeld van de mededeling dat hij een bal 
schenkt.

“Verder was hij niet zo vaak in Nijverdal. Hij 
had een seizoenskaart van Twente en ging daar 
naartoe. Toen De Zweef in de hoofdklasse kwam, 
veranderde dat. Hij ging naar bijna alle uit- en 
thuiswedstrijden. Zijn liefde voor De Zweef was 
weer helemaal opgeflakkerd”, zegt Gerrit, “Hij 
heeft toen een hele plezierige tijd gehad.”

Gerrit Otte is als vader en als voorzitter een ai-
mabel man. Rechtvaardig en (dus) met een grote 
aversie tegen onrechtvaardigheid. “Ik herinner 
mij dat ik een keer met mijn vader op de brom-
mer naar Westerhaar ben gegaan, omdat Voorwaarts een kampioenswedstrijd moest 
spelen. Wij stonden ter hoogte van de (onafhankelijk) grensrechter te kijken. Op een 

totaal 1200 jongens. De wekelijkse wedstrij-
den trekken ook heel wat publiek.

Bestuur voor OPC
In 1970 wordt besloten dat er een echt be-
stuur gevormd moet worden om de OPC 
in goede banen te leiden en houden. Dat 
bestuur gaat bestaan uit de heren Wissink, 
Ter Harmsel en Brinkman. Een jaar later 
wordt aan dit gezelschap de heer Bouwhuis 
toegevoegd. Het succes van de OPC blijft 
niet onopgemerkt. De gemeente Hellen-
doorn wil graag meewerken en na overleg 
stelt men de terreinen gratis beschikbaar.

Vanaf 1971 is er jaarlijks een kerstvoetbal-
toernooi in de zaal, beurtelings georgani-
seerd door de deelnemende verenigingen. 
Ook begint het bestuur met het uitwisselen 
van clubscheidsrechters, wat een groot suc-
ces is. De OPC staat open voor iedereen. Zo 
kunnen jongens van de Reggeberg die op 
vakantie zijn in Hellendoorn, ook meespe-
len en kennismaken van de Sallandse en 
Twentse voetbalmores. 

Als waardering voor zijn vele werk krijgt 
Siep Brinkman in 1972 een fiets van de OPC 
en krijgt hij in 1973 van de gemeente een 
wandbord uitgereikt. Later is vanuit De 
Zweef Gerard Cents, geassisteerd door Ber-
tus Broekhof, de grote man van de OPC. 

Opvallend is dat in die eerste 25 jaar de 
TVB (naast de dreigbrief) niets van zich 
heeft laten horen. Wel begint men op een 
gegeven moment met een jeugdcompeti-
tie, maar men doet geen pogingen de OPC 
daarbij te betrekken. 

Vertrek voorzitter Otte (1951)
In de vergadering van het voetbalbestuur 
op 28 maart 1951 komt voorzitter Otte van 
het centrale bestuur met de mededeling 
dat De Zweef op zoek moet naar een nieu-
we voorzitter. Hij gaat vanwege zijn werk 
namelijk verhuizen naar Almelo. Als moge-
lijke opvolger noemt hij Hendrik Kleijssen, 
die op dat moment de voorzitter is van de 
gymafdeling. 

23 De structuur van De 
Zweef komt aan de orde 
(1953) na het vertrek van 
Otte. De afdeling voetbal 
wil het voorlopig laten 
zoals het was: een centraal 
bestuur met daarin een 
afgevaardigde per afdeling 
en twee neutrale mensen. 
Het centraal bestuur moet 
alle vergaderingen van de 
afdelingen bezoeken.

Gerrit Otte met zijn 
vrouw.

Gerrit Otte jr.
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Een eigen supportersvereniging…
Herman Middelkamp zegt in het bestuur 
dat hij verenigingen kent waar supporters 
5 of 10 cent betalen voor een doelpunt van 
hun eerste. Zo vormen ze samen een Sup-
portersvereniging en wordt geld ingezameld 
voor allerlei doelen. Middelkamp wil in 
ieder geval proberen zo’n vereniging van de 
grond te krijgen. Hij krijgt hulp van Ber-
nard Alferink en Henk Poppe. 

Het initiatief lukt en al snel telt de nieuwe 
vereniging 100 leden. Het bestuur wil met 
dat van de supportersvereniging om de tafel 
over hoe het geld wordt besteed. Er komen 
(1952) ideeën om als vereniging de eerste 
bus naar een uitwedstrijd te betalen en de 
supportersvereniging de rest. 

... gaat te goed
Het gaat niet zo goed met de supporters-
vereniging. Geen teruggang in leden, maar 
juist problemen rond het succes. Elke afde-
ling ruikt geld. Opgemerkt wordt dat ook de 
andere afdelingen (gym, wandelen) recht 
hebben op ondersteuning. “De supporters-
vereniging is weliswaar een eigen vereni-
ging, maar niet vergeten moet worden dat 
het de afdeling voetbal is geweest die de 
club nieuw leven heeft ingeblazen”, laat het 
voetbalbestuur weten. 

Men komt er niet uit. De eens zo goedlo-
pende vereniging loopt langzaam leeg en 

De bestuursvergaderingen werden bijna altijd gehouden, ten huize van Bernard Alferink. 
Een aardig voorval uit die tijd was het volgende: We hadden een delegatie van een na-
burige club op bezoek. Het onderhoud ging over de overgang van een speler van die club 
naar De Zweef. De woordvoerder verdedigde zijn standpunt met verve. Hij zette zijn bril 
op het voorhoofd en ging na afloop ook zo weg. Met zijn collega op de fiets. Waren ze bij 
garage Nahuis, toen de man zijn bril miste. 

Samen togen ze weer terug naar huize Alferink. Aan mevr. Alferink-Siero werd de vraag 
gesteld, of hij zijn bril ook had laten liggen. Jo Siero schaterde van het lachen. De bril had 
hij namelijk nog op zijn voorhoofd staan. Dat er in het bestuur goed gelachen is kunt U 
wel begrijpen. 

Nu ik vanaf 12 November 1977 pensioen heb en de meeste bestuursfuncties heb neerge-
legd, kom ik weer geregeld bij De Zweef. Het schijnt wel, hoe ouder de club wordt, des te 
beter ze gaan voetballen. De laatste jaren is het steeds weer: wie draait er mee in de top. 
Altijd Ook Weer De Zweef.”

gegeven moment vlagde die man 
onterecht voor buitenspel. Er werd 
gescoord en de scheidsrechter tel-
de deze goal. Mijn vader werd zo 
ontzettend boos. Wilde over het 
hek klimmen om de zaak recht te 
zetten. Dat is een heel gedoe ge-
weest.”

Later gebeurt er weer zo iets. “Va-
der moest vlaggen in een wed-
strijd van PH in Rijssen. Hij vlag-
de te eerlijk in de ogen van zijn 
eigen spelers en daar spraken ze 
hem op aan in de rust. Hij is niet meer terug geweest op het veld. Wilde ook niet meer met 
de spelersbus mee. Is van het veld naar het station gelopen en heeft de trein naar Almelo 
genomen.”

“Thuis was mijn vader niet streng, wel rechtvaardig, maar vooral lief en zorgzaam. Mijn 
moeder was de grote manager in het huisgezin.” 

Herinneringen van Gerrit Otte zelf
In de jubileumgids bij het 65-jarig bestaan van De Zweef in 1985 schrijft oud-voorzitter 
Gerrit Otte zijn herinneringen op aan zijn Zweef-periode. 

“Op verzoek van het bestuur van De Zweef om ter gele-
genheid van het 65 jaar bestaan een stukje te schrijven 
wil ik graag voldoen. Ik heb zelf aan de drie afdelingen 
van De Zweef meegedaan, voetbal, gymnastiek en wan-
delsport. Ook hebben we nog een tijdje atletiek beoefend 
met een groep personen. Een tijdlang ben ik bestuurslid 
geweest van de gymnastiek, dat was in de dertiger ja-
ren op verzoek van J. Willems. Ook ben ik bestuurslid 
geweest van de afdeling voetbal. 

Toen er werd gezocht naar meer samenwerking tussen 
de verschillende afdelingen, werd er een bestuur gefor-
meerd bestaande uit drie personen, te weten: Willem 

Jannink, Wim Claassen en Gerrit Otte. Zelf heb ik toen, buiten dat om, ook nog een tijd-
lang de voorzittershamer gehanteerd van de afdeling gymnastiek.

Van alle bestuursleden uit die periode, zijn de meeste helaas overleden. De heren Willems, 
Alferink, Poppe, Hobert en Claassen. Nog in leven (1985) zijn de volgende personen: Wil-
lem Jannink, Hennie Kok en Gerrit Otte. 

Als ik mijn gedachten laat gaan, is er een geweldig verschil tussen toen en nu. Neem bij-
voorbeeld het vervoer. Na de oorlog moesten we reizen in Canadese wagens, met gewone 
zitbanken. Toch was er evenals nu wel belangstelling om mee te gaan. Soms hadden we 
drie of vier wagens vol. Het hoogtepunt van de afdeling voetbal was de onvergetelijke 
wedstrijd tussen Nijverdal en De Zweef in Rijssen. Een zeer sportieve wedstrijd, met uit-
eindelijk Nijverdal als kampioen.

het geruzie over geld houdt aan. Het voet-
balbestuur wil eigenlijk de club opheffen 
en een eigen vereniging oprichten. Later 
neemt het bestuur als standpunt in dat er 
een bindende stemming gehouden moet 
worden onder de leden van de nieuwe ver-
eniging over de bestemming van het geld 
voor de periode van een jaar. 

Als voorbereiding op een vergadering van 
deze club, rond 1955, neemt het bestuur 
van de afdeling voetbal het standpunt in 
dat als men z’n zin niet krijgt, de voetbal 
begint met een eigen supportersafdeling. 
Dat gebeurt niet en de discussie over wie 
wat en hoeveel loopt door tot in 1958. In 
dat jaar stappen de afdelingen gymnastiek 
en volleybal uit deze vereniging en bestaat 
de supportersvereniging alleen nog voor de 
afdeling voetbal. 

Seizoen 1952-1953: hele bestuur (af-
tredend) herkozen en voortaan thee 
in de rust
Tijdens de ledenvergadering op 7 juni 1952 
treedt het hele bestuur af. In plaats daar-
van worden gekozen: Bernard Alferink 
(met de meeste stemmen), Hennie Kok, 
Theo Alferink, Jan Nieland, Henk Poppe, 
Hendrik Broens, Gerard Willems, Victor 
Teesink en Herman Middelkamp. Niet dat 
het allemaal nieuwe leden betreft; ze zijn 
allemaal tegelijk aftredend. De vergadering 
herkiest Gerard Willems als voorzitter. 

Gerrit Otte in 1985.
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Om het tekort weg te werken gaat de ver-
eniging verschillende acties ondernemen. 
Een ervan is een wedstrijd van De Zweef 1 
tegen  SVVN 1. In de pauze zullen –als het 
weer meezit- de mannen van de gym een 
paar grondoefeningen doen. 

De wedstrijd op het SVVN-terrein eindigt 
in een 5-2 overwinning voor de thuisploeg. 
Er komt een revanche een paar weken later 
op het terrein van De Zweef. Dat helpt niet 
veel, want ook nu verliest De Zweef en wel 
met 2-3.  Ook houdt de gymvereniging een 
grote loterij die voldoende geld oplevert om 
het hoofd weer enigszins boven water te 
houden. 

Drie afdelingen groeien uit elkaar
Eerder is er binnen De Zweef een (bestuur-
lijke) afsplitsing van de afdelingen voetbal, 
gymnastiek en wandelen. Na een vergade-
ring in gebouw Bethel splitst men de ver-
eniging in drie afdelingen met elk een eigen 
bestuur. Daar boven een centraal bestuur, 
gevormd door de dagelijkse besturen van 
deze drie afdelingen, plus een voorzitter, 
secretaris en penningmeester.

Begin 1952 constateert men dat –ondanks 
alle goede bedoelingen- de afdelingen 
steeds verder uit elkaar groeien. De bestu-
ren komen bij elkaar om dat diepgaand te 
bespreken. Vele oplossingen komen aan 
de orde, die in alle drie de afdelingen apart 
worden besproken om daarna één voorstel 
voor te leggen aan de ledenvergadering. 
Waartoe deze brainstrom uiteindelijk heeft 
geleid, hebben we niet kunnen terugvinden. 
Wat wel bekend is, is dat de drie verenigin-
gen later als aparte organisaties fungeren.

uit hun huis aan de Julianastraat. “Moeder 
maakte thee in een soort groene zak, die zo 
op het fornuis kon. Als de thee klaar was, 
fietste ze ermee naar het sportpark.”

Gymuitvoering De Zweef
In februari 1952 zit het pas geopende Pa-
rochiehuis vol mensen voor een uitvoering 
van gymnastiekvereniging De Zweef. Voor-
afgaand daaraan spreekt gymvoorzitter 
Kleijssen een in memoriam uit voor Teunis 
Podt (26). Hij is tot 1951 de leider van de 
gym, zeg maar de instructeur/trainer. In 
dat jaar overlijdt hij plotseling aan een ziek-

te die de medische wetenschap voor een 
raadsel plaatst. Hij laat een jong gezin ach-
ter. Behalve Podt herdenkt men ook de jong 
overleden Jo Sterk.

Door het overlijden van Teunis Podt moet 
De Zweef met spoed op zoek naar een nieu-
we leider. Dat wordt een duo, bestaande uit 
mevrouw A. Morshuis uit Borne en de heer 
G.H. Meenhuis uit Nijverdal. Zij zetten in 
korte tijd een mooi programma in elkaar 
waarvan de aanwezigen genieten. In de 
pauze houdt kapelaan Pohl een toespraak. 
Daarin wijst hij op het belang van sport 
voor de jeugd, “maar men vergete niet dat 
er belangrijker dingen zijn dan sport, nl. 
de kerk en het gezin”.

Contributiestijging gym
In juni 1952 is de jaarvergadering van 
de gymafdeling. Na de jaarverslagen van 
secretaresse Fien Jannink en penning-
meester Willem Huis in ’t Veld, herkiest 
de vergadering de dames Annie Albers en 
Annie Engbers in het bestuur. Verder gaat 
men akkoord met de verhoging van de con-
tributie met één cent. Dit is nodig om de 
kosten voor de medische sportkeuring te 
kunnen betalen. Om de kas te spekken zal 
de gymafdeling een sportdag en verloting 
organiseren.

Gymvereniging in financiële nood
De gymafdeling van De Zweef verkeert in 
financiële nood. Er is een tekort van 400 
gulden en dat is het bestuur een doorn in 
het oog. Ook al omdat heel nodig nieuwe 
handgereedschappen moeten worden aan-
geschaft. “Het is ons inziens een ongezonde 
toestand als onze grote vereniging voor het 
gebruik daarvan steeds moet aankloppen 
bij andere verenigingen”, schrijft het  be-
stuur in een brief aan alle leden donateurs 
en supporters. 

Hendrikus Broens blijft secretaris, Hennie 
Kok is penningmeester en Bernard Alferink 
is wedstrijdsecretaris. Bernard Alferink, 
Johan Jannink en Bats Poelhekke vormen 
de elftalcommissie.

Een besluit dat de spelers erg op prijs stel-
len is het besluit van het bestuur om in het 
vervolg in de rust thee te schenken tijdens 
de competitiewedstrijden voor de senio-
ren. Al veel eerder is daarover vergaderd, 
namelijk in 1948. Toen zou men proberen 
via Dalzicht (tegenover het veld op de berg) 
thee te krijgen. Dat is blijkbaar niet gelukt. 

Thee voor alle teams blijft een discussie-
punt. Eerst wil het bestuur dat niet, want je 
krijgt ergens anders ook geen thee als je in 
een lager team speelt. Bestuurslid Nieland 
vindt dat iedereen thee moet krijgen. “Als 
dat te duur is, moeten we maar stoppen 
met de gratis consumptie bij de vergade-
ringen van het bestuur en de elftalcommis-
sie.” Het bestuur is akkoord met de thee-
schenkerij en de gratis consumpties blijven. 
Theeverzorger Voskes moet aan de bak. 

Annie en Tonnie (dochters van Bernard 
Alferink) weten nog dat er geen kantine is 
op Gagelman. De thee voor de spelers komt 

De hele gymnastiekafde-
ling De Zweef van jong 
tot oud.
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we brengen hen van deze plaats nog een 
stille groet; dat zij mogen rusten in vrede”. 

Groot is ook de ontstentenis als in mei 1959 
Bennie Braamhaar verongelukt. Bennie is 
lid van de jeugd van De Zweef.

Seizoen 1954-1955: voorzitter Wil-
lems stopt na 20 jaar bestuurswerk
In de bestuursvergadering 3 februari 1955 
verklaart voorzitter Willems in de rond-
vraag dat hij graag ziet dat er voor hem een 
andere voorzitter komt, “daar hij gezien 
zijn huiselijke omstandigheden zich niet 
meer voor de volle 100% kan geven”.  Be-

Ledenvergadering niet akkoord met 
contributieverhoging
De ledenvergadering van juli 1954 staat in 
het teken van contributieverhoging. Geen 
discussie is er over het jaarverslag van se-
cretaris Jannink. Dan komt penningmees-
ter Hennie Kok met de mededeling dat op 
een totaal aan inkomsten van 4000 gulden 
er een tekort is van 1000 gulden. Het be-
stuur stelt voor de contributie te verhogen.
De weinige leden die aanwezig zijn, voelen 
daar niets voor. Er is nog een reservepotje 
en bovendien mag het bestuur verwachten 
dat de inkomsten het komende seizoen flink 
zullen stijgen want meer mensen zullen 
de verrichtingen van De Zweef in de vier-
de klasse willen komen bekijken. Hierop 
neemt het bestuur het voorstel terug. De 
vergadering kiest de heren Jan Nieland en 
Henk Schwarte nieuw in het bestuur.

Nieuwe, rooms-katholieke, statuten
In de ledenvergadering van 1954 stemmen 
de leden in met nieuwe statuten. Wie deze 
statuten leest, ziet dat de roomse invloed 
nog heel erg groot is. Twee voorbeelden:
• “Werkende leden kunnen uitsluitend 

katholieken zijn van een goed en gods-
dienstig zedelijk gedrag.

• Het lidmaatschap eindigt o.o. door   
royement. Reden tot royement is onder 
meer het aangaan van gemengde ver-
kering24.”

Twee Zwevers verongelukt
Op 6 augustus 1954 schrikt Nijverdal op 
bij het bericht dat een arbeider in een sloot 
vlakbij Raalte twee levenloze lichamen 
en een motorrijwiel had gevonden. Het 
gaat om Antoon Haas (20) van de Wilhel-
minastraat en Herman Haas (23) van de 
Grotestraat. De jongens zijn geen directe 
familie. Wat er precies is gebeurd, is nooit 
achterhaald. 

Heel Nijverdal is diep verslagen en dagen-
lang onder de indruk. In advertenties be-
danken de ouders de pastoor en kapelaan, 
de leiding van de marine (Antoon diende 
als dienstplichtige op de Hr Ms Karel Door-
man), leiding en medewerkers KSW, dok-
ters, politie, De Zweef en alle anderen die 
blijken van medeleven stuurden. 

In het jaarverslag roept de secretaris op 
“deze sportmakkers nooit te vergeten en 

Voetbalclubs maken afspraken over 
donaties bij kampioenschappen
In 1954 kruipen de gezamenlijke voetbal-
verenigingen bij elkaar om te praten over 
een gemeenschappelijke regeling bij kam-
pioenschappen e.d. Uiteindelijk is men ak-
koord met een regeling waarbij men samen 
f 10,- geeft als Advendo of de KSW een eer-
ste prijs haalt. Als het eerste van Hulzense 
Boys, SOS, Haarle en Vesos kampioen wor-
den, betaalt men ook f 10,-. Gaat het kampi-
oenschap naar Nijverdal, DES, SVVN of De 
Zweef, dan krijgen die clubs f 15,-. 

Onderlinge wedstrijden gym 1954  
Gymvereniging De Zweef houdt half maart 
1954 de jaarlijkse onderlinge wedstrijden. 
Enkele winnaars zijn: meisjes 6-8 jaar Jose 
Lucassen, Gerrie Alferink, Rinie Nijkamp. 
Meisjes 8-10 jaar Marie Heetkamp, Kea 
Claassen, Cecilia Rave. Meisjes 10-12 jaar 
Betsie Kolman, Annie Souverijn, Dinie van 
Rhee, Marie Huis in ‘t Veld. Meisjes 12-14 
jaar Jo Souverijn, Dinie Reinders, Dinie 
Souverijn. Jongens tot 10 jaar Bennie ten 
Hove, Herman Woesthuis, Hans Veldhuis. 
Jongens 10-12 jaar Bennie Geurtse, Frans 
van Rhee, Bennie Alferink, Bertus Westerik, 
Gerrit Blikman.

Contributie-inning in de jaren vijftig
Aan het einde van de jaren vijftig is Gerard Hilberink sa-
men met Anton Bootsveld contributie-inner. “Ik had het 
deel ten zuiden van de Grotestraat en hij ten noorden 
daarvan. Ik denk dat ik wel meer dan 150 adressen had 
waar ik wekelijks langs moest. En niet alleen voor de voet-
bal; ook voor de gym, het wandelen en later de volleybal. 
De gym was met 5 cent per week het goedkoopste. De voet-
bal kostte 25 cent. 

Ik reed altijd op donderdag en vrijdag. Zaterdags deed ik 
de Wierdenseweg. Men wist altijd al dat ik kwam; lag het 
geld al klaar. 12 cent, 15 cent of 25 cent. In sommige gezin-
nen ging het om aardige bedragen. Middelkamp van de 
Paralellweg betaalde wel 3,50 gulden per week; iedereen 
daar was lid. Het geld leverden we op zondagmorgen in 
bij Petro Wennemers, die bij Bootsveld thuis kwam. Hij 
wist precies hoeveel hij moest hebben en telde alles na. Ik 
kreeg een vergoeding van een tientje per tweehonderd gul-
den. Het geld dat ik kreeg stopte ik in een grote portemon-
nee. Die had ik van mijn vader, die in verzekeringen deed.”Contributiekaart. Elke week een zegeltje afscheuren.

De wandelafdeling begin 
jaren vijftig. Niet alle 
namen zijn bekend. Ach-
terin Herman Haas (kort 
daarna verongelukt met 
de motor). Verder Joop 
Hegeman, Petro van 
Rhee, twee jongens van 
Machielsen, Westerink, 
Blokvoort, Souverijn, 
Jannink, Jan uitzetter, 
Johannes Evers, Middel-
kamp (meteropnemer 
gemeente).

24 Voor wie dit onduidelijk 
is: gemengde verkering 
is een relatie tussen twee 
mensen met een verschillend 
geloof. Iedereen kent in die 
tijd de uitspraak: “Twee 
geloven op een kussen; daar 
slaapt de duivel tussen”. 
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dankt Willems voor 20 jaar bestuurslid-
maatschap en voor wat hij voor De Zweef 
heeft gedaan. Willems dankt voor de woor-
den en de prettige samenwerking. Daarna 
wordt hij benoemd tot vice-voorzitter. 

Het tijdelijke voorzitterschap is echter niet 
meer aan de orde als tussen eind maart en 
de volgende vergadering (28 april) Henk 
Schwarte als bestuurslid heeft opgezegd. De 
reden is onduidelijk. Willems verklaart tot 
en met de ledenvergadering voorzitter te 
blijven, maar is na die tijd niet meer in het 
bestuur aanwezig. Theo Alferink hanteert 
de voorzittershamer tot de ledenvergade-
ring op 17 juli 1955 Eddy Zinsmeijer tot 
voorzitter kiest. 

Opvallend is dat noch het jaarverslag 1954-
1955, noch dat van 1955-1956 ook maar 
met één woord rept over het vertrek van 
Willems. Na zijn aftreden blijft hij nog een 
tijdje actief als lid van de kascontrolecom-
missie.

Gerard Willems is bij zijn afscheid 20 jaar 
bestuurslid (secretaris van 1935-1948, een 
jaar vice-vootzitter en voorzitter van 1949-
1955). De enige aandacht die er is, is de me-
dedeling in het jaarverslag 1955-1956 dat de 
oude bestuursleden “dank worden gezegd 
voor het vele werk dat zij in het belang 
van onze R.K. jeugd en de plaatselijke R.K. 
sport hebben gedaan”. 

Wie is Gerard Willems
Gerhardus Leonardus Willems is van 1938 tot 1949 secretaris. In maart 1948 is hij vi-
ce-voorzitter en vanaf 2 juni 1949 voorzitter. Dat blijft hij tot 1955. Dochter Leidy Willems 
(1946) over haar vader: “Hij was een hele serieuze, vriendelijke man en een harde werker. 
Hij zette zich altijd in voor de volle 100% 
en als het moest, 200. Soms was hij te se-
rieus. Hij kon wel lachen om een grap, dat 
wel, maar er zelf een maken, nooit. Hij 
dacht goed na bij alles wat hij deed of zei.”

Gerard Willems is geboren in het Duitse 
Epe, vlakbij Gronau. Het gezin Willems is 
daar waarschijnlijk vanuit Nederland naar 
toe getrokken omdat vader daar werk kan 
vinden. In die tijd gaan meer arme men-
sen uit het oosten van ons land naar buurland Duitsland om daar te gaan werken. “Mijn 
vader is daar wel terug geweest. Het huis waar ze woonden stond er nog. Vlakbij was een 
hele grote textielfabriek.” Dochter Leidy vertelt: “Mijn oma kwam uit Rijssen en mijn opa 
uit Dalfsen. Toen ze terug kwamen uit Epe, zijn ze in Nijverdal gaan wonen.”

“Mijn vader wilde heel erg graag doorleren, maar dat kon toen niet. Hij moest met 12 
jaar naar de fabriek. Wat zou hij trots geweest zijn als hij zou hebben mee gemaakt dat 
zijn kleinzoon Marnix afstudeerde tot doctor in de bestuurskunde. En dat ook nog eens 
combineerde met 10 jaar betaald voetbal bij Heracles.”

Gerard Willems maakt bij de KSW de 50 dienstjaren vol. Hij begint op treintje Bello en 
wordt al gauw vrachtwagenchauffeur. Hij rijdt binnen Nijverdal van locatie naar locatie 
van de KSW, maar ook het land in. Soms gaan zijn vrouw en dochter Leidy mee.

“Ik herinner me nog een zaterdag dat hij naar Amsterdam 
moest. Stoffen afleveren bij de winkel van Leo Horn (de 
scheidsrechter)25. Omdat het zaterdag was, kon hij de auto 
’s middags voor privé gebruiken. Dat was voor ons een 
mooie gelegenheid naar de stad te gaan.” Leidy herinnert 
zich ook reisjes naar andere plaatsen zoals in de vakantie met 
vriendin Andrea Huis in ’t Veld naar Waalwijk bij pa in de 
wagen. 

Het leven als chauffeur is afwisselend. Behalve rijden met 
stoffen, gecombineerd met uitstapjes, rijdt Gerard bv. ook 
voor de KSW-ers die namens het bedrijf meedoen aan de 

Vierdaagse. Hij zorgt ervoor dat de fietsen en koffers in Nijmegen terecht komen. Ook rijdt 
hij met mensen die in ploegen werken en ver weg wonen.

Tussendoor is hij bezig voor De Zweef en druk zichzelf te ontwikkelen. “Alles wat hij wist, 
was hij te weten gekomen door zelfstudie. Hij kon niet doorleren, maar leerde wel. Deed 
allerlei cursussen en las heel veel. Hij lette heel goed op als anderen wat zeiden of uitleg-
den. Hij kon heel goed luisteren“, zegt zijn dochter.

“Mijn vader heeft mijn moeder leren kennen  op de bruiloft van Johan Alferink met Willie 
Oogink. Ik denk dat pa er was vanwege Johan Alferink en mijn  moeder was daar omdat 

gin maart 1955 is er een extra ledenverga-
dering van de voetbalafdeling van De Zweef 
om in de vacature te voorzien. 

Rini Siero (in die tijd speler), zegt over 
het vertrek van de voorzitter: “Willems is 
volgens mij op een gegeven moment met 
trammelant weggegaan. We hebben hem 
daarna ook niet meer gezien. Dat was jam-
mer, want hij heeft heel veel voor De Zweef 
gedaan. Veel meer dan Gerrit Otte en die 
is erevoorzitter. Dat had Willems ook wel 
moeten worden.”

Navraag bij Willems’ dochter Leidy levert 
geen concrete aanleiding op. “Er waren 
geen ernstige zaken thuis zoals ziekte of 
iets dergelijks.” Wel kan ze zich een aftre-
den voorstellen en daar ligt misschien wel 
de reden voor het vertrek: “Mijn moeder 
was geen gemakkelijk mens. Ze stond niet 
zo achter mijn vaders activiteiten voor de 
voetbal.”

Henk Schwarte één maand voorzitter
Het bestuur draagt tijdens een extra leden-
vergadering de heer Henk Schwarte voor 
als opvolger tot aan de jaarvergadering. 
Daar hebben de leden geen probleem mee. 
Schwarte zal –zo deelt men mee- in de jaar-
vergadering overigens direct stoppen; als 
bestuurslid en als voorzitter. 

In de eerste bestuursvergadering na de le-
denvergadering is Schwarte voorzitter en 
Willems bestuurslid. De nieuwe voorzitter 

25 Behalve topscheidsrech-
ter is Leo Horn (1916-1995) 
ook zakelijk een topper. Hij 
begint na de oorlog een stof-
fenzaak, die uitgroeit tot een 
keten met 16 winkels.

Gerard Willems met zijn 
vrouw.

Dochter Leidy Willems 
en haar man Ab Smit.
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week kaarten en samen op vakantie. Dochter Leidy: “Misschien kwam dat omdat Hennie 
Kok ook in Epe was geboren. Ze zijn daar ook gezamenlijk een paar keer terug geweest. 
Ze zijn heel lang met elkaar omgegaan.”

Ook bij de KSW spreekt hij regelmatig. “Als mensen werden gehuldigd voor een zoveel-ja-
rig dienstverband, wilden ze graag de directie bedanken voor de huldiging. Veel durfden 
dat niet en dan vroegen ze vader om namens hen het woord te voeren en te bedanken. Ja, 
hij kon goed spreken in het openbaar. Bij vreugde en rouw.”

Hoewel Gerard maar heel kort actief voetballer is geweest en daarna een paar jaar scheids-
rechter, is De Zweef zijn grote liefde. Voor zijn inzet krijgt hij een koninklijke onderschei-
ding. Dat gebeurt bij het 60-jarig bestaan in 1980. “Hij stelde dat zeer op prijs. Was er ook 
erg trots op. En mijn moeder natuurlijk ook”, vertelt dochter Leidy die ook bij de uitrei-
king aanwezig is gweest. 

De laatste jaren van zijn leven, zijn voor Gerard Willems moeilijk. Zijn vrouw is niet meer 
zo gezond en hij moet voor haar zorgen. Komt ook niet zo veel meer bij de voetbal. Als Jo 
overlijdt, krijgt hij wat meer tijd voor zichzelf. Denkt zelfs aan een buitenlandse reis of een 
andere vakantie. 
Het komt er niet van. Ongeveer een jaar na het overlijden van zijn vrouw, wordt hij ziek en 
komt ook nog eens te vallen, waarbij hij zijn heup breekt. In het ziekenhuis blijkt dat een 
“verwaarloosde griep” eigenlijk het niet meer functioneren van de nieren is. Hij kan niet 
worden geopereerd omdat hij daarvoor te zwak is. Binnen een week overlijdt hij op 76-jari-
ge leeftijd (26-2-1982) aan nierfalen.

de bruid een collega van haar was.” De familie Willems woont na het trouwen in 1944 
eerst aan de Rijssensestraat (de “twaalf apostelen”, waar nu het Shell benzinestation is) en 
verhuist dan naar de Mensinkweg.

Daar huurt Gerard een huis in een rijtje van drie. “Het middelste was eigenlijk een half 
huis. Toen de eigenaar de huizen wilde verkopen, wilde pa het zijne wel kopen, maar dan 
met die halve erbij. Ik lag in bed en hoorde mijn moeder huilen van “Gerard, kunnen we 
dat wel betalen?” Maar hij pakte door. Hij was een toekomstgericht man. In alles trou-
wens.”

Aan de Mensinkweg heeft Gerard een moestuin en fruitbomen. “Daar was hij wel druk 
mee, naast de voetbal en z’n werk.” Van de Mensinkweg verhuizen Gerard en zijn  vrouw 
naar de P.C. Hooftstraat. “Wij hebben helpen verhuizen. Uit de schuur kwamen allemaal 
dozen met spullen van en over De Zweef.”

De partner van Leidy, Ab Smit herinnert zich: “Daar zaten bv. boeken bij met een stuk 
boekhouding van De Zweef en schriften met verslagen. Ik heb er hier en daar nog wat in 
gelezen. Bijvoorbeeld stond daarin het bestuursbesluit om in plaats van een, twee kopjes 
koffie te nemen tijdens de vergaderingen die toen werden gehouden in café Hegeman. We 
vroegen mijn schoonvader wat we ermee moesten doen en we mochten ze weggooien. 
Toen hij later naar De Blenke ging, hebben we ook veel weggegooid.”

Leidy Willems weet nog veel van de tijd dat haar vader actief is bij De Zweef. “In die tijd 
zijn de bestuursvergaderingen bij de bestuursleden thuis. Als er een vergadering was bij 
Gerrit Otte, ging mijn moeder mee. Ik ook dus en ging daar in bed en werd er weer uitge-
haald als de vergadering was afgelopen en pa en ma naar huis gingen.”

Soms kan de familie Willems goed gebruik maken van De Zweef. “Mijn moeder was Alme-
lose en als De Zweef uit moest met de bus en ze kwamen langs Almelo, dan gingen mijn 
moeder en ik met die bus mee. In Almelo eruit, op bezoek bij de familie en ’s avonds weer 
terug.” 

Leidy gaat ook regelmatig met vader mee kijken naar wedstrijden van De Zweef. Ze herin-
nert zich goed de kleedkamers en de kraam van Woertman. Als ze wat ouder is, bezoekt ze 
De Zweef ook vaak met vriendinnen. 

Gerard Willems ontwikkelt zoals ge-
zegd, zichzelf in de weinige uren die 
hij nog over heeft naast het werk en 
de voetbal. Hij blijkt een goed spre-
ker voor een groep. “Als hij voor De 
Zweef een toespraak moest houden, 
bereidde hij dat heel goed voor. Zo 
serieus was hij wel. Hij zette de zaak 
op papier. Mijn moeder zat op een 
stoel voor hem en dan ging hij oefe-
nen.”

Naast de familie Otte trekken Gerard 
Willems en zijn vrouw Jo veel op met 
Hennie Kok en zijn vrouw Mina. Elke 

De families Kok (links) 
en Willems (rechts) op 
vakantie.

Dan een gepland bezoek aan Duitsland. In 
de extra vergadering in maart 1955 is het 
besluit meegedeeld in augustus naar Jöl-
lenbeck te gaan voor een tegenbezoek. Ook 
besluit men in de nieuwe competitie twee 
keer in de week te gaan trainen, waarvan 
een keer op zaterdagmiddag (vanwege de 
ploegendiensten). In de ledenvergadering 
van juni blijkt dat de belangstelling voor 
het bezoek aan Jöllenbeck niet erg groot is. 
Zwevers hebben nog een week de tijd zich 
op te geven bij Bernard Alferink aan de Ju-
lianastraat.

Dan deelt voorzitter Gerard Willems mee 
dat het hele bestuur, met uitzondering van 
Dirk Alferink, opstapt. Tijdens de vergade-
ring roept hij hen op zich alsnog herkies-
baar te stellen. Dat gebeurt niet. De krant 
schrijft: “De Geestelijk Adviseur, kapelaan 
J.A. Degger, deed verslag van zijn pogin-
gen als “Kabinetsformateur”, zoals hij het 
noemde.” Uit het jaarverslag 1955-1956 valt 
op te maken dat het hem wel lukt een groep 
mensen te vinden die het nieuwe bestuur 
willen gaan vormen.

In de ledenvergadering (1955) blijkt: 
bijna het hele bestuur stapt op
De jaarvergadering van de voetbalafdeling 
van De Zweef in 1955 wordt eerder gehou-
den dan normaal. Dat heeft te maken met 
het 35-jarig bestaan van de vereniging. Het 
bestuur wil dat enige aandacht geven. Van-
daar dat de vergadering plaatsvindt op zon-
dag 19 juni; vier dagen na het 35-jarig be-
staan. De leden komen in grote getale naar 
de Hoogmis en gaan ter communie. Daarna 
is er een gezamenlijk ontbijt en aansluitend 
de vergadering met na afloop feest. De le-
den zullen zich wat anders hebben voorge-
steld dan wat er gaat komen…..

Het jaarverslag van secretaris Willem 
Jannink levert volgens het Twents Volks-
blad weinig schokkende gebeurtenissen, 
“behalve hooguit de mededeling dat het 
derde elftal en de A-junioren kampioen zijn 
geworden”. Penningmeester Hennie Kok 
heeft de boeken afgesloten met een nadelig 
saldo van f 60,87. Dat is niet erg, want er is 
nog een reserve. 
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de volleybal en Anton van de Berg van de 
wandelafdeling. 

“Een legertje actieve propagandisten zal 
in de komende dagen een intensieve huis-
aan-huisactie houden om in elk gezin één 
of liefst meer leden te werven voor de 
supportersvereniging.” Zo hoopt men een 
hoop geld op te halen, “maar zal ook een 
sterk groeiende belangstelling voor de 
sport tot gevolg hebben”.

1957: Trainingsbezoek blijft een pro-
bleem
In het bestuur zitten: Eddy Zinsmeijer, 
Hendrikus Broens, Anton Middelkamp sr., 
Gerrit Keverkamp, Jan Haas, Willem Pop-
pe, Bats Poelhekke, Bats ten Hove, Richard 
Ebben, Petro Wennemers. Van de jeugdaf-
deling zitten Jan Broeks en Bertus Veldhuis 
en namens de elftalcommissie Anton Mid-
delkamp en Hendrik Westerink.

Zij krijgen te maken met het feit dat het be-
zoeken van de training een groot probleem 
blijft. Teveel jongens laten verstek gaan; 
ook die van de selectie, die trouwens maar 
één keer in de week hoeft aan te treden. 
Al eerder is in het bestuur gesteld dat men 
geen zin heeft te betalen voor een trainer 
terwijl het bezoek slecht is. Het onderwerp 
zal op de ledenvergadering nog eens aan de 
orde komen. 

Vragen om geld van andere clubs
Niet alleen De Zweef heeft moeite de eind-
jes aan elkaar te knopen. Regelmatig ko-
men er verzoeken binnen van verenigingen 
die vragen om geld, omdat men zo arm is. 
RKSV uit Rijssen bv. vraagt De Zweef om 
financiële steun. Het bestuur betaalt niet, 
omdat men zelf niet al te goed in de slappe 
was zit. Wel biedt men aan een vriend-
schappelijke wedstrijd te willen spelen, 
waarvan de opbrengst geheel voor RKSV zal 
zijn.

Ledenvergadering boos over plan uit-
breiding elftalcommissie
Tijdens de voorbereiding van de jaarverga-
dering vergadert het bestuur over uitbrei-

boden door G. Verschoor namens Sursum 
Corda), een lectuurbak (aangeboden door 
De Zweef), een smyrna tafelkleedje (gekre-
gen van Everhard Machielsen namens Nut 
en Genoegen) en een envelop met 500 gul-
den, bijeengebracht in een collecte door de 
gepensioneerden van de parochie. 

Kapelaan Degger vertrekt
Op 2 september 1955 meldt het Twents 
Volksblad dat kapelaan J.A. Degger is over-
geplaatst naar Didam. Hij is op dat moment 
net één jaar in Nijverdal. In het jaarverslag 
van De Zweef staat daarover: “Daar deze 

voor de sport als de onze niet veel voelde, 
was dit voor ons dan ook geen grote teleur-
stelling.” Toch een woord van dank aan zijn 
adres, omdat hij het jaar ervoor, toen het 
hele bestuur aftrad, als “formateur”  optrad 
en een vrijwel geheel nieuw bestuur presen-

teert. Opvolger is kapelaan Boerrigter, die 
blijkens het verslag wel van voetbal houdt. 

Onderlinge wedstrijden De Zweef 
gym 1955
In juni 1955 zijn onderlinge wedstrijden 
gymafdeling maandaggroep. Bij jongens 
groep 1 winnaar R. Engbers. Bij groep 2 
wint J. Engbers. Bij groep 3 W. Evers en 
groep 4 A. Middelkamp. Bij de meisjes wint 
B. Kolman. Bij de woensdaggroep winnen 
G. Otte (groep 1) bij de jongens en bij de 
meisjes J. Heetkamp (groep 1) en C. Jan-
nink (groep 2). Er is een heuse jury en voor-
zitter Kleijssen reikt de prijzen uit.

Alle afdelingen hebben geld tekort; 
supportersvereniging moet actiever 
worden
Begin augustus 1956 komen de besturen 
van de voetbal, gymnastiek, wandelafdeling 
en volleybal van De Zweef bij elkaar onder 
voorzitterschap van kapelaan Boerrigter. 
Reden van de gezamenlijke bespreking is 
het feit dat de afdelingen financieel nauwe-
lijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen, 
terwijl de belangstelling toeneemt. Meer 
geld kan vooral op tafel komen door steun 
van de supportersvereniging. Probleem is 
dat er daarvan maar één is en die is te klein 
en doet niet veel. 

De vraag is of er voor elke afdeling een 
aparte supportersvereniging moet komen. 
Dat vindt de vergadering niet nodig. Het is 
beter één club te hebben die geld genereert 
en verdeelt over de vier aangesloten vereni-
gingsonderdelen. Uiteraard naar rato van 
het aantal leden. Eén vereniging is in het 
belang van de sport en bevordert de samen-
werking tussen de afdelingen. 

Tijdens de bijeenkomst treedt het gehele 
bestuur van de bestaande supportersver-
eniging af. In plaats daarvan komt er een 
nieuw bestuur dat bestaat uit:  Herman 
Middelkamp en J. Brockdam van de be-
staande vereniging, aangevuld met Anton 
Middelkamp en Hendrik Westerik van de 
voetbal, Mans Huis in ‘t Veld en J. Oogink 
van de gymafdeling, W. Galgenbeld namens 

Het ontbreken op dat moment van een be-
stuur van de afdeling voetbal, leidt ertoe 
dat de vergadering ook geen besluit kan 
nemen over het voorstel om te komen tot 
één bestuur voor de hele vereniging. Gym-
voorzitter Hendrik Kleijssen stelt voor dat 
de besturen van de drie afdelingen zo snel 
mogelijk bij elkaar komen als er een nieuw 
voetbalbestuur is. Deze drie kunnen dan uit 
hun midden één bestuur vormen. Daar is 
iedereen mee akkoord.

Vervolgens komt er een nieuw bestuur voor 
de voetbalafdeling. Daarin zitten: Gerrit 
Keverkamp, Willem Broens, Herman Ver-
schoor, Eduard Zinsmeijer, Johan Gal-
genbeld, Bats Poelhekke. Willem Jannink 
(alsnog) en Dirk Alferink blijven zitten als 
leden van het oude bestuur. Zinsmeijer is 
de nieuwe voorzitter.

Afscheid van kapelaan Groensmit
De vereniging neemt in 1955 afscheid van 
kapelaan Groensmit. Er zijn veel mensen 
aanwezig, want Groensmit is geliefd. Niet 
iedereen kan afscheid nemen. Door de 
ploegendienst bv. zijn er zoveel leden van 
Sursum Corda afwezig dat het restant van 
het koor maar één nummer zingt. Aan het 
einde van de avond staat de kapelaan met 
in zijn armen een schemerlamp (aange-

De Wandelclub heren 
ongeveer 1955.
Linker rij van achteren 
naar voren: onbekend, 
Hennie Roelofs, onbe-
kend, Johan Oogink, 
onbekend, Gerard Klink.
Midden met vlag: Henk 
Pfeiffer.
Rechter rij van achteren 
naar voren: Herman 
Schwarte, onbekend, 
Antoon Rave, onbekend, 
Willem van de Berg.
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NVC (Nijverdalse Volleybal Competitie) wil 
als aparte afdeling onder de bond ingedeeld 
worden. Dat mag.

Scheiding der geesten: Voetbal, vol-
leybal en gym uit elkaar
In plaats van één bestuur voor alle afde-
lingen vindt in goed overleg in 1958 een 
“scheiding der geesten” plaats. Voetbal, vol-
leybal en gym gaan uit elkaar en verder als 
aparte verenigingen. De volleybal verandert 
de naam in Hercules, maar al snel in LEVO. 
De gym besluit zich De Zweef te blijven 
noemen.

Gymuitvoering De Zweef
In het parochiehuis zijn eind mei 1957 de 
traditionele onderlinge wedstrijden van 
de gymafdeling van De Zweef. De volgen-
de prijzen worden verdeeld. Meisjes 5 – 8 
jaar: José Brinker, Ineke Westerik, Angela 
Keverkamp. Meisjes 8 - 10 jaar: Betsie 
Heetkamp, Truusje Alferink, Irma Evers. 
Meisjes 10 – 12 jaar: Carla Maartens, Leidy 
Willems, S. Hoogers. Meisjes 12-14 jaar, 
groep 1: Ria Heetkamp, Marietje Huis in ’t 
Veld, Annie Hegeman. Meisjes 12 – 14 jaar, 
groep 2: Riet Otte, Cilia Rave, Tonny Evers. 
Meisjes 14 – 16 jaar: Jose Pfeiffer, Nellie 
Verschoor, Hilda Kolman.  
Jongens 5-8 jaar: Aloys Middelkamp, Wim 
Docters, Gerard Wijnen. Jongens 8 – 10 
jaar: Arnold Claassen, Antoon den Ouden, 
Antoon Blikman. Jongens 10 – 12 jaar: José 
Scholten, Gradus Verschoor, Frans Jan-
nink. 

van deze held is niet erg gelukt. Meer dan 
lid van verdienste is het niet geworden. 

Dreiging
Het eerste elftal meldt aan het bestuur dat 
het Antoon Haas als leider wil en dat als 
het bestuur niet instemt, ze niet spelen. De 
voorzitter is kort van stof: het is onmoge-
lijk buiten bestuur en elftalcommissie om 
een leider aan te stellen en vooral geeft hij 
aan dat het bestuur zich niet laat dreigen. 
Anton Middelkamp vraagt of het niet mo-
gelijk is een leider aan te stellen zonder 
zeggenschap over de opstelling e.d. Wordt 
Haas geen leider, zo stelt hij, zullen er gro-
te moeilijkheden ontstaan. Met 8 tegen 1 
stemt het bestuur het voorstel weg.

Volleybal verandert naam van De 
Zweef in LEVO: LEve VOlleybal
In het najaar 1955 kondigt het Twents 
Volksblad aan dat de volleybalcompetitie 
weer begint. Het gaat om de Nijverdalse 
Volleybalcompetitie NVC. Teams uit Nij-
verdal en Hellendoorn spelen jaarlijks een 
onderlinge competitie. Er is geen volleybal-
bond of zo die dat organiseert. Elk team kan 
meedoen. Zo is er een team van gymvereni-
ging OKK, een team van de reserve-politie, 
een team van het Vischnet (Hervormde 
Kerk), een van de politie, een van CMJV 
enz. 

De onderlinge competitie is begonnen in 
1954 met negen herenteams en zes dames-
teams. Voor de nieuwe competitie heeft ook 
RIVO uit Rijssen ingeschreven met twee 
teams. Geprobeerd wordt ook Raalte erbij 
te krijgen. “Ook wordt getracht een twee-
tal teams van de R.K. Sportvereniging De 
Zweef te bewegen tot deelname.”  Dat laat-
ste lukt. De NVC-wedstrijden zijn op maan-
dagavond in het Gebouw voor Christelijke 
Belangen. 

Na de eerste voorzichtige schreden op het 
competitiepad van de NVC, doet volleybal 
het goed bij De Zweef. Er zijn twee heren- 
en twee damesteams. Op 25 augustus 1958 
deelt Willem Poppe in het bestuur mee dat 
de volleybal (in het verslag spreekt men 

over “foilliebal”) van naam is veranderd. 
Deze club is niet langer onderdeel van De 
Zweef heet in het vervolg Hercules. 

Lang gebruikt de club de naam Hercules 
niet. Het wordt al gauw LEVO, heel simpel: 
Leve volleybal! Henny Hofstede en zijn 
vrouw Ria Lucassen zijn beiden lid van 
LEVO. Henny weet nog goed dat de naam 
veranderde: “We waren het lang niet alle-
maal eens, maar Gerda Blikman, die altijd 
alles regelde, wilde het zo en zo werd het 
dus.”

Ria: “Gerda Blikman en Ans en Karel Ek-
elenkamp waren de grote animators van 
het volleybal. Zij hebben veel voor de club 
gedaan. Ans Ekelenkamp was secretaresse. 
Zij werkte op het gemeentehuis en wist van 
de hoed en de rand. Toen ik haar als se-
cretaresse was opgevolgd, zei ze tegen mij 
dat we moesten zorgen voor meer jeugd. 
Zij wist namelijk dat de gemeente subsidie 
ging geven voor jeugdleden.” 

Henny en Ria weten nog goed dat er eerst 
gespeeld wordt in de oude openbare school 
aan de Rijssensestraat. Daar waar ook de 
gymnastiek van De Zweef oefent. “Wat be-
treft de gym ging het wel, maar voor vol-
leybal was het daar veel te klein. De ballen 
knalden aan alle kanten op muren en 
plafonds.” Later traint en speelt LEVO de 
wedstrijden in het Gebouw voor Christelijke 
Belangen, Ons Gebouw. 

Daar is het iets beter, maar ook niet alles. 
“Je kon maar één wedstrijd tegelijk spelen. 
Het duurde dus even eer alle teams klaar 
waren. Je moest je omkleden achter het 
toneel. Dat zat tijdens de wedstrijd vol met 
publiek en ook de zijkanten en het balkon 
zaten vol. Met name balkon en toneel wa-
ren plekken waar je moest uitkijken geen 
bal in je snuit te krijgen.”

LEVO doet goede zaken in de onderlinge 
competitie. De LEVO-heren worden in 
deze competitie eerste en de dames tweede. 
Vanaf 1960 gaan de volleybalteams spelen 
onder de Nederlandse Volleybal Bond. De 

ding van de elftalcommissie van drie naar 
vijf leden. Dat valt helemaal verkeerd. Zo 
verkeerd, dat de secretaris in het verslag 
opmerkt dat het niet in het belang van de 
vereniging is alles wat wordt gezegd, te 
noteren. Na een opmerking van Anton Mid-
delkamp ontploft de zaak en lopen mensen 
boos naar huis. 

Het bestuur vindt dat de supportersvereni-
ging beter uit de verf moet komen. Deze 
vereniging bestaat uit de steunende leden, 
maar is niet erg georganiseerd. 

De Zweef kan geen secretaris vinden
Tijdens de ledenvergadering in juni 1957 
neemt secretaris Willem Jannink afscheid. 
Er zijn geen mensen gevonden die hem 
willen opvolgen. Dat leidt tot discussie. 
Uiteindelijk kiest men Antoon Haas tot 
bestuurslid en belooft het bestuur uit hun 
midden een secretaris te kiezen. Dat wordt 
Richard Ebben. 

Een probleem in deze vergadering is dat de 
boekhouding negatief sluit. Dit komt vooral 
door de hoge reiskosten. Om dit gat te dich-
ten, bestaat de mogelijkheid tot verhoging 
van de door de leden te betalen reiskosten. 

In de vergadering na deze ledenvergadering 
besluit het bestuur om de “helden” binnen 
de vereniging meer aandacht te geven. Te 
vaak wordt vergeten hoe groot de verdien-
sten van mensen voor de club zijn (ge-
weest). Men voegt de daad bij het woord en 
twee bestuursleden moeten een eerbetoon 
verzinnen voor Willem Jannink, die maar 
liefst 20 jaar secretaris is geweest. Het eren 

Van het bestuur krijgt 
Willem Jannink bij zijn 
afscheid een sigaretten-
koker met inscriptie.

Ria Hofstede-Lucassen 
en Henny Hofstede.
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de onderlinge wedstrijden. De wisselbeker 
mag ze houden, want ze wint deze voor de 
derde keer achter elkaar.

De “affaire Gescher”
In het bestuursverslag wordt de “affaire 
Gescher” aangehaald. Hij heeft bedankt als 
bestuurslid en er zou geen contact met hem 
zijn opgenomen. De voorzitter zegt dat dat 
wel geprobeerd is (door secretaris Broens), 
maar dat Gescher ongevoelig is voor argu-
menten. In die tijd is iets al heel gauw “een 
affaire”. Zie bv. de perikelen rond Bernard 
Alferink. Wat er bij Gescher aan de hand is, 
weet niemand meer; ondanks veel navragen 
in de familie. En zo erg zal het allemaal wel 
niet geweest zijn, want Gescher blijft tot 
zijn trieste dood lid van De Zweef.

De Middelkampen-hegemonie
Als het gaat om “wat een familie” wordt 
bij De Zweef vaak verwezen naar de tijden 
dat Middelkamps en Alferinks de dienst 
uitmaken. Aan het eind van de jaren vijftig 
en begin van de jaren zestig is er inderdaad 
sprake van een Middelkamp-hegemonie. 

Keeper Frans Middelkamp weet: “Ook 
speelde ik een keer met één broer en zes 
neven. Dat was zeer uniek: Hans Mid-
delkamp, Antoon Middelkamp, Bokkie 
Middelkamp, Herman Middelkamp, 
Frans Middelkamp, Herman van Rhee, 
Henk  van Rhee en Zinus van Rhee. De an-
dere spelers waren Gerard Hilberink, Har-
rie Oogink en Jan Tijhuis.”

Om een beeld te krijgen vertelt Frans Mid-
delkamp over zijn familie: 

“Aan de Parallelweg nr 6 woonden ome 
Jan en Tante Trui Middelkamp. Ze hadden 
11 kinderen; een goed Rooms Katholiek 
gezin zullen we maar zeggen. Zes jongens 
en vijf meiden. Jongens die het eerste elftal 
hebben gehaald waren:
• Antoon, van jongs af aan alle jeugdelf-

tallen doorlopen en hij was een goede 
speler en hij heeft jaren in het 1e elftal 
gespeeld

• Johan. In alle jeugdelftallen gespeeld 

Wij moesten voor de opnamen allemaal 
heel hard “potje met vet” zingen.” 

Kleijssen vraagt commentaar
In de vergadering van eind december 1958 
komt meester Hendrik Kleijssen weer eens 
bij het bestuur en vraagt of men tevreden 
is over zijn verslagen in de Twentsche Cou-
rant. Hoewel enkele bestuursleden liever 
een groter verslag zouden zien, is men over 
het algemeen tevreden. 

Poging supportersvereniging weer 
leven in te blazen
In 1959 vergadert het bestuur opnieuw over 
de supportersvereniging die bezig is als een 
nachtkaars uit te gaan. Dat wil men niet. 
Het bestuur gaat de heren Bats ten Hove, 
Bennie Veldhuis, Johannes Machielsen 
en Gerard Nijveld benaderen om de zaak 
nieuw leven in te blazen. 
Op dat moment telt de supportersvereni-
ging 75 leden die 30 cent per maand beta-

len, 19 leden die per jaar f 3,60 betalen, 3 
leden die per jaar f 1,- betalen, 2 leden die 
per jaar f 2,50 betalen en 1 lid dat f 5,- be-
taalt per jaar. De bode die het geld ophaalt 
krijgt daarvoor f 7,- per maand.

Het bestuur vindt dat de club een officieel 
bestuur moet krijgen. Verder gaat men op 
huisbezoek om meer steunende leden te 
krijgen. 

Wie mogen er in de kleedkamer?
In 1958 en 1959 een telkens herhaalde 
discussie over wie toegang heeft tot de 
kleedkamer van het eerste. Op dat moment 
denkt iedereen zomaar de kleedkamer in 
te kunnen. Voor de wedstrijd, in de rust of 
na de wedstrijd. Het bestuur wil een bord-
je ophangen, maar dat moet de gemeente 
doen als eigenaar van de accommodatie. 
Duidelijk is dat alleen leiders en trainer in 
de kleedkamer mogen komen. 

Op 9 december vraagt Anton “Bokkie” Mid-
delkamp het bestuur toestemming om als 
trainer en speler naar SOS te vertrekken. 
Men wenst hem het allerbeste.

Strafcommissie
De strafcommissie van De Zweef bestaat al 
een paar jaar. Op een gegeven moment zijn 
er klachten over de spelers Harmpie Ver-
schoor, Hennie Oldenhof en Anton Evers. 
Bestuurslid Bernard Alferink zal persoon-
lijk contact opnemen met Evers. De twee 
overige heren worden uitgenodigd voor de 
strafcommissie te verschijnen ten huize van 
secretaris Hendrikus Broens. 

Ledenvergadering afdeling gym be-
zocht door één lid
De jaarlijkse ledenvergadering van de 
gymafdeling in november 1959 is een 
“groot” succes. Van alle leden is er wel-
geteld één aanwezig. De vergadering gaat 
gewoon door. Secretaresse W. Jannink 
leest het jaarverslag voor en het financieel 
verslag van H. Alferink levert ook geen pro-
blemen op. Voorzitter Kleijssen reikt aan 
Nellie Braamhaar-Kolman (ook bestuurs-
lid) de wisselbeker uit als eerste prijs in 

De Zweef op de radio
In 1958 is het voor de tiende keer dat de 
NKS (de  Nederlandse Katholieke Sport-
bond) jeugdkampen organiseert. Een van 
de kampplaatsen is Zundert in Brabant. 
De Zweef is ook aanwezig. Paul Souverijn 
herinnert zich dat het ver weg was: “Aan de 
Belgische grens zo’n beetje en in onze ogen 
aan het einde van de wereld.” 

Omdat het tien jaar geleden voor het eerst 
georganiseerd was, viert de NKS in 1958 
dus een jubileum. In die tijd is dat aanlei-
ding voor kranten, tijdschriften en zelfs 
radio om af te reizen naar Zundert om daar 
de jeugd in actie te zien. 

In de krant foto’s van de jeugd die zelf de 
afwas doet. Van teams in grote legertenten. 
Geen slaapzak, maar dekens die met spel-
den tot een soort slaapzak worden gemaakt. 
Paul: ”Ik weet nog dat er mensen van de 
radio waren die ons kwamen interviewen. 

Sportdag van de gym 
ongeveer 1958.
Boven vlnr: Margriet 
Harmelink, Leidy Wil-
lems, Henriette Kok, 
Betsie ten Hove,  Annie 
Huis in ’t Veld, Andrea 
Huis in ’t Veld, Ria Ger-
retzen.
Onder vlnr: Stieneke 
Hoogers, Bertha He-
geman, Beppie Evers, 
Rineke Klink, Joke Heet-
kamp, Elly Broens, Gerry 
Alferink, Thea Woert-
man. De kinderen zijn 
van de gymleider.
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Zijn neef Frans weet dat nog goed: “Samen 
met Piet Westerik en Antoon Haas maakte 
mijn vader jarenlang deel uit van de elf-
tallencommissie. Deze commissie stelde 
wekelijks de elftallen samen in het mid-
den van de jaren vijftig en misschien ook 
nog begin jaren zestig. De commissie be-
paalde zonder overleg met de trainer wie 
er zondag speelden. Elke week (als mijn 
vader tenminste geen late ploeg had bij de 
KSW) werd er in huize Middelkamp aan de 
Parallelweg 7 vergaderd en niemand van 
het gezin mocht daarbij aanwezig zijn.

Ik weet nog dat Antoon Haas een zeer luide 
en zware stem had, zodat hier geen muur 
van 10 cm dikte tegen opgewassen was en 
als wij onze oren ten luister legden aan de 
deur dan wisten we al vaak wie er zon-
dags speelden. Anders moesten we naar 
het kastje bij het parochiehuis, naast de 
kerk om te kijken hoe de elftallen waren 
ingedeeld.” 

Voorzitter Zinsmeijer vertrekt
Aan het einde van het seizoen 1959 – 1960 
stopt Eddy Zinsmeijer als voorzitter van De 
Zweef. Omdat bestuursverslagen ontbre-
ken, is niet duidelijk of zijn vertrek een spe-
ciale reden heeft. Zinsmeijers opvolger heet 
Jan Evers, die de hamer nog geen twee jaar 
hanteert. Ondanks uitgebreid navragen zijn 
er geen sporen die leiden naar deze Evers.

Eddy Zinsmeijer; de “buitenlandse” voorzitter

Als opvolger van Gerard 
Willems kiest de vereniging 
Eddy Zinsmeijer als voor-
zitter. Daarmee krijgt De 
Zweef een “buitenlander” 
aan het hoofd van de club. 
Edouard (zoals zijn naam 
eigenlijk luidt) Zinsmeijer 
namelijk is op 21 september 
1903 geboren in het Fran-
se Morschwiller-le Bas in 
de Elzas. Hij is een van de 
eerste “gastarbeiders” in 
Nijverdal.

Hoe Zinsmeijer in Nijverdal 
terecht komt, verhaalt zijn 
zoon Eddy: “De eigenaar 
van de Nederlandsche 
Stoombleekerij, de heer 
Stork, was bevriend met 
een textielbaron uit Mul-
house in Frankrijk. Omdat 
de heer Stork in de Neder-
landse Stoom Blekerij in 
Nijverdal geen drukkerij 
had, had hij machines gekocht in Mulhouse om stoffen te bedrukken. Mijn vader werd 
meegezonden om de machines bedrijfsklaar te maken en het personeel te leren hoe er mee 
gewerkt kon worden. Na een jaar werd mijn vader gevraagd om te blijven en zijn mijn 
moeder, broer en zus ook naar Nijverdal gekomen. Dat was waarschijnlijk in 1934.”

De familie betrekt een woning aan de Bergweg en later 
de Bleekweg/Nassaustraat. Hoe Zinsmeijer bij De Zweef 
terecht komt, is zijn zoon Eddy onduidelijk. Feit is wel 
dat de familie katholiek is en pa een groot voetbalfan. 
Een simpel optelsommetje verklaart waarom hij elke 
zondag bij De Zweef is te vinden. Hij is een rustig en 
bedaard man. Dat valt op als men op zoek is naar een 
voorzitter. 

Daar komt vast en zeker nog bij dat de oudste zoon van 
Edouard, André, bestuurslid en leraar is bij de gymnas-
tiekafdeling van De Zweef. Onder Zinsmeijer maakt De 
Zweef een tamelijk rustige periode door. Na zijn afscheid 
als voorzitter woont hij tot zijn dood in 1971 in Nijverdal. 

zat later bij de selectie en speelde wis-
selend in het eerste.

• Joop. In alle jeugdelftallen gespeeld zat 
bij de selectie en speelde wisselend in 
het eerste.

• Toni (Toone). In alle jeugdelftallen ge-
speeld zat bij de selectie en speelde in 
het  eerste.

Om het gezin compleet te maken de man-
nen die het eerste niet halen:
• Peter. In alle jeugdelftallen gespeeld 

geen ambitie voor het eerste , was een 
gezelligheid voetballer bij de lagere 
elftallen.

• Bennie.

Verder waren daar nog vijf meisjes: Marie 
-Lucia -Gerda -Josine -Truus. 

Op nr 7 woonden mijn ouders: Antoon en 
Nel Middelkamp. Zij hadden 10 kinderen 
zeven jongens en drie meiden. Wat betreft 
voetbal:
• Herman speelt in alle jeugdelftallen en 

enkele keren in het 1e elftal
• Antoon speelt in alle jeugdelftallen, 

maar haakt af bij zijn overgang naar 
de senioren 

• Frans speelt in alle jeugdelftallenen 
daarna in het 1e elftal 

• Hans speelt in alle jeugdelftallen daar-
na in 1e elftal

• Petro speelt in jeugdelftallen, bij de se-
lectie en wisselend in het 1e 

• Theo speelt alleen in de jeugd
• Alwie speelt in verschillende jeugdelf-

tallen
• Marie getrouwd met Antoon Evers vele 

jaren werkzaam geweest als vrijwil-
ligers; Marie en Antoon zijn lid van 
verdienste 

• Hermien heeft nog bij de meisjes ge-
voetbald in 1e elftal dames.

Alleen zus Astrid had niets met de voetbal.”

Neef Toone Middelkamp (een van de betere 
spelers van De Zweef) moet lachen als hem 
daarnaar wordt gevraagd. “Ik speelde altijd 
in de basis. Logisch, want ook in de elftal-
commissie zaten de Middelkamps.” 

1959 Zwevers op vakan-
tie.
Vlnr: Tonnie Kok, Theo 
Veldhuis, Bertus Evers, 
Theo Siero en Johan 
Haas.
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HULZENSE BOYS

Hulzense Boys kampioen
Vijf jaar na de oprichting in 1946 wordt het jonge team van 
Hulzense Boys kampioen in de derde klasse zaterdag van 
de TVB. Dat gebeurt begin april 1951 door met maar liefst 
8-0 te winnen van het Rijssense RV 2. In het gebouwtje 
van de zondagsschool in Hulsen is het ’s avonds feest. Daar 
aanwezig is ook de heer G.J. Broeze, speler en bestuurslid 
van de voetbalvereniging HVV, waarvan Hulzense Boys 
eigenlijk de voortzetting is. Broeze schenkt het kampioen-
steam de medaille die hij in het seizoen 1935-1936 won 
en kampioen werd in de tweede klasse van de Christelijke 
Voetbalbond (CVB).

Later is er een receptie bij De Kroon in Hellendoorn waar voorzitter H. Velding de gasten 
ontvangt. In een toespraak herinnert hij aan de slechte financiële situatie waarin de club 
een paar jaar eerder verkeert. Dankzij hulp van de gemeente (door het op orde brengen 
van het terrein) en hulp van de voetbalclubs Nijverdal en Excelsior komt de club er weer 
bovenop. 

De voorzitter haalt ook het dilemma aan, dat bij menig speler speelt. Als in de zomer het 
hooi naar binnen moet en er is regen op komst, gaat menig speler toch naar de club. “Dan 
moet het hooi maar nat worden.” Velding is het helemaal eens met zulke jongens. “Met 
zulke leden kunnen we wat bereiken”, zegt hij. 

Hulzense Boys heeft voetballend nog een lange weg te gaan als gekeken wordt naar de 
lokale concurrenten die in de KNVB spelen, zoals SVVN, DES, Nij-
verdal en De Zweef. Dat blijkt ook uit oefenwedstrijden. Hulzen 1 
verliest van het tweede van SVVN met 2-1. Uiteindelijk moet de club 
ook de derde klasse verlaten.

In juni 1955 is Hulzensche Boys opnieuw de kampioen van de derde 
klasse onderafdeling (TVB) door 3-2 winst op Enter Vooruit. Op 25 
juni volgt de promotie naar de tweede klasse, waar het team onder 
meer uitkomt tegen Vesos uit Hellendoorn.

DES

DES degradeert (1951)
In hetzelfde jaar dat Hulzen kampioen wordt, degradeert DES uit de derde klasse zaterdag 
KNVB. En nog wel in een rechtstreeks duel met aartsrivaal Sparta Enschede. De belangen 
in deze wedstrijd zijn heel groot. Sparta kan kampioen worden (met nog drie wedstrijden 
te gaan) en DES kan degraderen. Het veld in Enschede is heel slecht bespeelbaar, maar er 
wordt begonnen. 

Duidelijk is dat beide teams er voor gaan. Het is DES die de leiding neemt door Ponsteen. 
Een kwartier later maakt Sparta gelijk en nog geen vijf minuten later moet Kas Woudsma 
opnieuw vissen. Voor de rust scoort Sparta nog een keer. DES geeft zich niet gewonnen en 
pakt na rust de strijd weer op. Als verdedigers Bokhove en Spenkelink elkaar niet begrijpen 
en laatstgenoemde de bal in eigen doel werkt (4-1), lijkt het een kansloze missie. Maar DES 

Andere Nijverdalse voetbalclubs
AlGEMEEN

Nijverdals team tegen Go Ahead
Tien jaar bevrijding is natuurlijk reden voor een groot feest. Onderdeel daarvan is een 
voetbalwedstrijd tussen een Nijverdals elftal en het tweede van Go Ahead. Het Nijverdals 
elftal bestaat uit de volgende helden. Doel: Kas Woudsma (DES). Achter: W. ter Avest 
(SVVN), J.H. Galgenbeld (De Zweef). Midden: F. Bergboer (Nijverdal), H. Tijhuis (SVVN), 
G. ter Avest (SVVN). Voor: G. Wieldraaijer (DES), A. Middelkamp (De Zweef), J. Scharp-
hof (Nijverdal), H. Zwiers (DES) en A. Hemmink (Nijverdal). Reserves zijn: G.J. Boeve 
(Nijverdal), E. de Ruiter (DES), H. van Rhee (De Zweef) en D. op den Dries (SVVN). De 
entree voor de wedstrijd op sportpak Gagelman is 50 cent (kinderen onder de 14 gratis). 
Uitslag van de wedstrijd: 2-2.

Nederlands zaterdagelftal met Woudsma
Het Nederlands zaterdagelftal wint in mei in Parijs de Ferdinand Canelle-beker in een drie 
landentoernooi, waaraan naast Nederland en Frankrijk ook België deelneemt. Keeper bij 
Nederland is natuurlijk Kas Woudsma. De wedstrijd tegen België wint Nederland en bij 
rust tegen de Fransen staat het 1-3 voor de “Oranjebroeken”. Woudsma heeft opmerkelijk 
weinig te doen, want Nederland overklast de thuisploeg. Dat verandert als ver in de tweede 
helft de Fransen een strafschop benutten en de stand 2-3 wordt. De slotfase is hectisch en 
Nederland moet alle zeilen bijzetten, maar het blijft 2-3, waardoor de beker binnen is.

Zaterdag tegen zondag
Koninginnedag 1956 in Nijverdal wordt opgeluisterd door een voetbalwedstrijd tussen de 
zaterdag- en zondagverenigingen. De wedstrijd is op het terrein van SVVN aan de Erica-
weg. 

Zaterdag speelt met: Woudsma (DES), Achter: Middelesch (SVVN) en Wieldraaijer (DES). 
Midden: Bergboer (SVVN), Heuver (SVVN), en Wassens (DES). Voor: Poelakker (DES), 
Baan (SVVN), Kottier (DES), Kamp (DES) en Hallink (SVVN). Reserves: Schuurman 
(SVVN) en Zwiers (DES)

Zondag speelt met: Stegeman (Nijverdal). Achter: Middelkamp sr. (De Zweef) en Prangs-
ma (Nijverdal). Midden: Henk van Rhee (De Zweef), Preuter (Nijverdal) en Bergboer (Nij-
verdal. Voor: Oosterbroek (Nijverdal), R. Siero (De Zweef), Middelkamp jr. (De Zweef), 
Tijhuis (De Zweef) en Hemmink (Nijverdal). Reserves: Poppe, Gezinus van Rhee, Herman 
Middelkamp (allen De Zweef) en Haas (Nijverdal).

De wedstrijd is volgens de krant niet om aan te zien; ook door de harde wind. Het wordt 
2-2 na een 1-0 voorspong voor zondag bij rust. Volgens de krant was A. Middelkamp (Bok-
kie) de beste van het zondag- en J. Kamp de beste van het zaterdagteam.

Nijverdals team tegen Quick’20
Een danig verzwakt Nijverdals team (Nijverdal kan geen spelers leveren omdat men nog 
in de nacompetitie zit) speelt tegen Quick’20 uit Oldenzaal. In de basis staan namens De 
Zweef: Jan ten Hove, Antoon Middelkamp sr. en Antoon Middelkamp jr. Het Nijverdals 
team verliest de wedstrijd met 5-3. De wedstrijd gaat gelijk op en de winst van Quick is het 
gevolg van een paar blunders van Kas Woudsma.
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veert op en terwijl de Enschedese muziekvereniging al het sportpark op marcheert, wordt 
het via Kolthof en Bokhove toch nog 4-3. Heel Sparta in rep en roer. 

Alles komt uit de kast om de overwinning binnen te slepen. Volgens de krant gaat het van 
“dik hout” en heeft de scheidsrechter DES zeker twee penalty’s onthouden als Ponsteen 
“op minder prettige en absoluut onsportief spel de kans is ontnomen te scoren”. De stand 
blijft steken op 4-3 en zo eindigt DES de competitie “op een manier die haar nog lang zal 
heugen”. 

Een troostprijs is er aan het einde van het seizoen. Eind juni 1951 houdt de voetbalvereni-
ging Daarlerveen een toernooi ter gelegenheid van het in gebruik nemen van de nieuwe 
kleedgelegenheid. Door met 1-0 te winnen van Voorwaarts wint DES een beker. De krant 
merkt op dat de Nijverdallers uitkomen met de jonge talenten Wieldraaijer en Middag.  

DES kampioen (1952)
Het eerste team van DES is in het seizoen 1951-1952 kampioen. Na één jaar vierde klasse 
is de ploeg weer terug in de derde. Dat gebeurt in Borne waar BCSV met 1-3 aan het kort-

ste eind trekt. Na eerst in Borne het nodige te hebben genuttigd, gaat de bus terug 
via Rijssen. Dat moet want op de Rijssensestraat staat Advendo klaar en drie open 
Landauers om de spelers in optocht naar hotel Hofstee te brengen. De plaats van de 
spelers van het eerste in de bus worden ingenomen door spelers van DES-3 die ook 
kampioen zijn geworden na een 2-1 overwinning op plaatsgenoot SVVN-4.

Lopend door een erehaag van DES-junioren in voetbalpak, komen de spelers het 
hotel binnen, de aanvoerders op de schouders van hun ploeggenoten. Na een geza-
menlijke maaltijd is er een receptie, waarop naast burgemeester Crommelin en wet-
houder Molenaar ook bestuurders van collega-verenigingen aanwezig zijn. Namens 
De Zweef is dat Gerard Willems.

Voor DES-3 krijgt het kampioenschap nog een staartje, omdat Den Ham-3 met evenveel 
punten ook aanspraak maakt op het kampioenschap. Er ontstaat een hevige discussie. Om 
die tot een einde te brengen publiceert het Twents Volksblad op verzoek van DES-secreta-
ris Marinus de Vaal de bondsreglementen. Het komt erop neer dat een beslissingswedstrijd 
uitkomst moet brengen. 

Die wedstrijd is eind augustus 1952 en is op het neutrale terrein van DOS’37. Het vele pu-
bliek geniet van veel doelpunten en een spannend verloop. Bij rust is het 3-4 voor DES. 
Daarna laat DES geen twijfel meer bestaan wie de beste is. De wedstrijd eindigt met 4-8 
voor de Nijverdallers. 

Henk Bokhove verlaat DES
De verdediging van DES laat in augustus 1952 een fikse veer als bekend gemaakt wordt 
dat Henk Bokhove de club gaat verlaten. Als junior valt hij al op en krijgt snel een plek 
in de hoofdmacht. In het begin speelt hij het vaakst midvoor en later stopper-spil (een 
soort voorstopper). Behalve voor DES komt hij ook uit in verschillende vertegenwoordi-
gende bondsteams. Henk Bokhove verlaat niet alleen DES, maar ook Nijverdal. Hij heeft 
namelijk als jurist (het is mr. H. Bokhove) een belangrijke positie gekregen bij een verze-
keringsmaatschappij en moet naar Zaandijk verhuizen. “Als de heer Bokhove straks naar 
Zaandijk gaat, verliest Nijverdal in hem een bekende inwoner en DES een van haar beste 
spelers”, staat in het Twents Volksblad.

Leo Halle nieuwe trainer DES
In de ledenvergadering van DES in 1952 neemt voorzitter S. Jansen afscheid. Voor hem 
in de plaats komt Johan Toeters, die al eerder voorzitter was. Deze verkiezing levert geen 
probleem op. Dat doet wel de verkiezing van leden van de elftalcommissie. Deze commis-
sie is en bloc afgetreden nadat het bestuur ingrijpt in de opstelling die de commissie heeft 
gemaakt voor de wedstrijd tegen SVVN. Omdat het maken van de opstelling de taak van 
de commissie is en niet van het bestuur, geeft men er ter plekke de brui aan. Na een lange 
discussie in deze vergadering komen drie leden op hun vertrekbesluit terug. Het bestuur 
maakt bekend dat Leo Halle, oud-keeper van het Nederlands elftal en Go Ahead de nieuwe 
trainer van DES wordt.

DES speelt interland
DES speelt in augustus 1952 een echte interland. Tegenstander is de Belgische ploeg van 
het bedrijf Gevaert (fotorolletjes) uit Antwerpen. In Nijverdal bestaat grote belangstelling 
voor deze wedstrijd; het publiek staat rijen dik langs de lijn; ondanks de regen die met 
bakken de lucht uitkomt. Het Muziekkorps van de KSW dat de bevolking moet opwekken 
de wedstrijd te bezoeken regent kletsnat als het via de Grotestraat en de De Joncheerelaan 
naar het sportpark marcheert.
De wedstrijd is attractief, hoewel DES weinig vat krijgt op het spel van de kampioen derde 
klasse zaterdag van België. Toch zijn het de Nijverdallers die de leiding nemen, maar bij 
rust tegen een 1-3 achterstand aankijken. Na rust nemen de Belgen gas terug en kan DES 
twee keer scoren met een 3-3 eindstand als resultaat.

DES 30 jaar
In september 1952 bestaat DES 30 jaar. Op dat moment zijn er 220 leden en 250 dona-
teurs. Bestuursleden zijn dan: D.J. Toeters, M. de Vaal, C. Braakman, G. Scholten, W. ter 
Avest, J.A. Fransen, W. Mondeel, J. Bossink en H. Marsman.

18 april 1953: SVVN en DES allebei kampioen
Op zaterdag 18 april 1953 staat heel Nijverdal op z’n kop. Eerst komt het bericht dat SVVN 
kampioen is geworden in de vierde klasse. Muziekvereniging Advendo draaft op en de spe-
lers zitten in open landauers. Groot feest en in optocht gaat het naar hotel Buursink voor 
de feestreceptie. 

Aangekomen in Buursink klinkt al snel het bericht dat ook DES (opnieuw) kampioen is 
geworden. Dat gebeurt in een uitwedstrijd tegen DOS die DES vrij gemakkelijk wint, want 
DOS speelt met een heel jeugdig team, dat alleen maar kan verdedigen tegen de Nijver-
dalse overmacht. Met één goal van Herman Zwiers en twee van Hans Kottier wint DES en 
gaan de spelers op de schouder.

Advendo en het Tamboer- en Pijperkorps van OKK, die nauwelijks bekomen 
zijn van de inhuldiging van SVVN, haasten zich naar de De Joncheerelaan 
om de DES-bus in te halen en in optocht naar hotel Hofstee te brengen. Als 
de stoet voorbij Buursink komt, moet men stoppen en brengt SVVN een 
hulde aan collega DES. Aanvoerder Ter Avest van SVVN stapt de DES-bus 
in om de spelers te feliciteren. De gemeentebestuurders, bonds-mensen en 
besturen van Nijverdalse verenigingen zullen die dag heel wat heen en weer 
hebben gereisd tussen Buursink en Hofstee.

Omdat de derde klasse KNVB in de zaterdagafdeling van de bond de hoogste 
klasse is, mag DES meedoen om het kampioenschap van Nederland samen 
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met Quick Boys uit Katwijk, NSVV uit Numansdorp en Huizen uit Huizen. DES eindigt als 
een na laatste waarbij wel is gewonnen van NSVV en Huizen. 

Woudsma scheurt spier
In het duel tussen SVVN en DES moet Kas Woudsma handelend optreden en 
komt in botsing met een tegenstander. Hij blesseert zijn hand. Dat blijkt later een 
spierscheuring te zijn. Hij kan de wedstrijd niet uitspelen en moet ook verstek 
laten gaan voor de wedstrijd Nederland-België, die kort daarna is.

Kas is boos en reageert zich af op een deur
In 1958 is Kas Woudsma nog op z’n hoogtepunt in z’n carrière. Hij lijkt steral-
lures te krijgen. Het gebeurt in de wedstrijd van DES tegen Apeldoorn als de 
rechtsback van DES een tegenstander omver kegelt. Deze draait zich om en geeft 

de DES-ser een duw. De Nijverdallers staan dan met 3-2 achter en dat is misschien de re-
den dat een waarschijnlijk chagrijnige Kas Woudsma zijn doel uit komt en revanche neemt. 
Binnen de kortste keren is er een vechtpartij, waaraan ook toeschouwers meedoen. De zaak 
wordt gesust door het bestuur van thuisclub Apeldoorn, maar de wedstrijd is afgelopen. 
Een woedende Kas koelt zijn woede op de deur van de kleedkamer waar hij een fiks gat 
in trapt. Dat komt hem op een schorsing te staan van zijn eigen vereniging. Bij deze ene 
schorsing zal het niet blijven...

NIJVERDAL

Nijverdal 35 jaar
Voetbalvereniging Nijverdal viert als oudste club in 1951 het 35-jarig bestaan. Nijverdal 

heet in de volksmond overigens nog steeds De Boys. Op za-
terdag 19 mei is er een receptie en feestavond in het Gebouw 
voor Christelijke Belangen. Verder zijn er enkele wedstrijden 
georganiseerd, die het publiek naar het sportpark moeten 
trekken: DES – Almelo, Rijssen Vooruit – SVVN, De Zweef – 
Wierden en Nijverdal – Excelsior. 

Verplicht trainen
Het seizoen 1950-1951 verloopt niet goed voor Nijverdal. De 
ploeg staat onderaan of draait bij de ondersten mee. Reden 
voor het bestuur een boodschap de wereld in te sturen dat 
het slechte voetbal komt door gebrek aan training en (dus) 
conditie. Dat geldt niet alleen voor Nijverdal, zo meldt de 
club, maar ook voor De Zweef en DES, die beide ook strijden 
om degradatie te voorkomen. Nijverdal bepaalt dat wie niet 
traint zonder geldige reden, niet meer wordt opgesteld in het 
eerste. 

Nijverdal degradeert
Seizoen 1951-1952 degradeert het eerste van Nijverdal naar de vierde klasse. Het jaar daar-
op lijkt het kampioenschap in zicht. Nijverdal voetbalt makkelijk in de lagere klasse en 
doet van zich spreken: zo verslaat de ploeg Lemelerveld met maar liefst 10-2. Veel goals, 
maar geen mooie wedstrijd, hoewel het publiek veel lol heeft om het geklooi in de verde-
diging van Lemelerveld. Kampioen wordt Nijverdal niet. Na een mindere periode, waarin 
veel invallers nodig zijn, kan de ploeg niet meer voldoende herstellen om de titel alsnog te 
pakken. 

Voorzitter Sleijster, tevens aanvoerder van het eerste elftal, raakt in een van de laatste 
wedstrijden in de competitie 1951-1952 gewond. Dat gebeurt in een wedstrijd tegen MVV 
in Almelo. De krant meldt dat hij louter gewond raakt door een samenloop van omstandig-
heden, zonder dat er ook maar in de geringste mate sprake was van ruw spel. “Hij kreeg 
een trap tegen de kin, waardoor hij ernstig verwond en z’n gebit gehavend werd. De heer 
Sleijster is naar het ziekenhuis in Almelo vervoerd.”

“Nijverdal en Lochem vestigden samen een record”
Dat is de kop boven een artikel in het Twents Volksblad in 1952. Daarin 
doet men verslag van een onderlinge strijd tussen beide teams die zo 
slecht is, dat de verslaggever vindt dat het de slechtste wedstrijd is die 
ooit op Gagelman is vertoond. De eerste helft gaat het nog. Wel is er 
gemor vanuit het publiek als zaken misgaan. 

Na rust wordt het aantal missers zo veel, dat het publiek alleen nog 
maar af en toe kan schaterlachen. De spits van Lochem komt acht keer 
alleen voor de Nijverdalse doelman, maar schiet telkens naast of hoog 
over. Desondanks weet Lochem drie keer te scoren. Vlak voor tijd staat Hoogers meters 
buitenspel als hij de bal krijgt. Hij mag doorspelen en maakt de enige Nijverdal-goal. 

Nijverdal-oprichter Praas overleden
Op 7 januari 1954 overlijdt Gerrit Praas, een van de oprichters en vele jaren secretaris van 
Nijverdal. De oud-Enschedëer was bij leven een vakbondsman en actief lid van de SDAP, 
de voorloper van de Partij van de Arbeid. Namens Nijverdal spreekt Erevoorzitter Freek 
Textor een in memoriam en bedankt Praas en diens vrouw voor de grote inzet voor de club. 
Praas bereikt de -in die tijd zeker hele hoge- leeftijd van 85 jaar.

Gymvereniging Nijverdal jubileert. 
Eind december 1955 herdenkt Nijverdal het feit dat 25 jaar geleden de gymvereniging is 
opgericht. Uiteraard als onderdeel van de gelijknamige voetbalvereniging. Dat viert de club 
op zaterdag 14 januari en op zaterdag 21 januari. De 14e is er bij Dennenoord feest voor de 
kinderen en de week erna ’s middags een receptie bij Buursink en ’s avonds een grote de-
monstratie in het parochiehuis. 

Nijverdal 40 jaar
Eind mei 1956 viert Nijverdal het veertig jarig bestaan met een receptie in hotel Dennen-
oord. De club begon onder de naam De Boys; een naam die nog steeds wordt gehoord. 
“Zelden hebben wij zo’n grote belangstelling 
voor een receptie gezien. De zaal was te klein”,  
staat in het Twents Volksblad. Ook veel tegen-
standers in de competitie komen opdraven 
voor dit jubileum; een bijzonderheid. Zelfs 
oud-Zweefvoorzitter Otte komt vanuit Almelo 
de club feliciteren. 

Het bestuur van de club bestaat dan uit: P.J. 
Sleijster (voorzitter), D. Voskes (secretaris), E.J. 
Horstman (penningmeester), F. Hulst, H.K. 
Wieldraaijer, A. Doctor, J.H. Scharphof, F.J. 
Kiefte en S. Brinkman. 
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Nijverdal kampioen
Met een reusachtige overwinning van maar liefst 7-0 op Hector is Nijverdal kampioen in de 
vierde klasse B. De grote schare supporters die is meegereisd naar Goor, ziet een prachtige 
wedstrijd met heel veel goals. Dagblad van het Oosten ziet een leuke eerste helft, maar een 
saaie tweede helft, hoewel dan vijf van de zeven goals worden gescoord. Doelpuntenma-
kers: Joop Hoogers (3x), Henk Hemmink (2x) en Rijk Oosterbroek (2x). Deze laatste ove-
rigens weet dan nog niet dat hij later een belangrijke plaats zal innemen bij de oprichting 
van onze Vriendenkring…

Het kampioensteam bestaat uit: J. Hoogers, H. van Straaten, W. Preuter, F. Bergboer, R. 
Oosterbroek, H. Hemmink, L. van Weert, F. Prangsma, H. Stegeman, J. Ponsteen en G. 
Boeve. Trainer is Lodensteijn en grensrechter H. Hegeman. 

Uiteraard is het groot feest, dat direct na afloop al begint in de kantine van Hector, waar de 
voorzitters van beide verenigingen kort spreken. ’s Avonds is er een receptie, waarbij uiter-
aard ook de familie Praas en erevoorzitter Freek Textor aanwezig zijn. 

Het kampioenschap in de vierde klasse betekent voor Nijverdal dat er nacompetitie gevoet-
bald moet worden om promotie. Tegenstanders zijn Heerde, Voorst en de Tukkers. Aan het 
einde van de competitie staan Nijverdal en Voorst gelijk. Er komt een beslissingswedstrijd 
in Lochem. Voor het publiek een prachtig schouwspel dat eindigt in 4-4. Een verlenging 
levert geen goals meer op; dus volgt een tweede beslissingswedstrijd. Opnieuw reist half 
Nijverdal naar Lochem. Daar zien ze dat Voorst iets te sterk is en uiteindelijk met 1-0 wint. 
Geen promotie voor de groen-zwarten. 

SVVN

Zilveren jubileum
Begin mei 1952 is de ledenvergadering van SVVN. De vergadering gaat akkoord met het 
voorstel van het bestuur twee extra bestuursleden te benoemen en een commissie in te 
stellen die de viering van het 25-jarig bestaan gaat organiseren. 

SVVN viert dat zilveren jubileum eind september 1953; het jaar waarin het eerste elftal 
de hoogste eer behaalt en kampioen is geworden. Grote 
stukken uiteraard in de krant met een beschrijving van het 
ontstaan van de club. “In dit geval waren het 12 jongens die 
in het kookhuis van de familie Dannenberg aan den straat-
weg naar Rijssen op 4 October 1928 besluiten over te gaan 
tot de oprichting van een voetbalvereniging.” 

Het bestuur tijdens het 25-jarig bestaan poseert strak voor 
de fotograaf van het Twents Volksblad: H. Bergboer, H. Vos, 
G. Ponsteen (voorzitter), J. Schuitert, H. ter Avest, A. Kei-
zer, H. Tijhuis, H. Bergboer Gzn en H. Schuurman. SVVN 
heeft op dat moment bijna 200 leden.

SVVN kampioen in 1953
In 1953 wordt SVVN kampioen in een zeer zware thuiswed-
strijd die het team met 3-2 wint van DETO Vriezenveen. Dat 
betekent dat de ploeg moet spelen om promotie naar de der-
de klasse. Dat gebeurt in wedstrijden tegen VVOG . Thuis in 

Nijverdal verslaat SVVN de Harderwijkers met 1-0. Groot is de belangstelling uit Nijverdal 
voor de uitwedstrijd. SVVN verliest met 2-1, terwijl men promotie voor het grijpen had. 
“Men heeft eigenlijk geen hand uitgestoken om het te grijpen, uitgezonderd het laatste 
kwartier, toen het te laat was.”  De stand is en blijft gelijk. Een wedstrijd in Hattem moet 
de beslissing brengen en die valt positief uit voor SVVN: promotie naar de derde   klasse.

Het seizoen erna speelt de ploeg als een natte dweil en verlaat de derde klasse net zo hard 
als men erin kwam. De achtergelaten plek wordt ingenomen door de verliezer van het jaar 
ervoor, VVOG. 

Opnieuw kampioen (1955)
Op 15 mei 1955 is het feest bij SVVN. Door met 3-0 te winnen van SVZW is het team kam-
pioen in de vierde klasse. Volgens het Twents Volksblad “hebben de Nijverdallers de hele 
competitie door in deze afdeling de toon gezet”. De winst op de Wierdenaren is overtui-
gend en geeft de kracht aan van SVVN, omdat SVZW ook nog kampioen had kunnen wor-
den.

De wedstrijd begint zenuwachtig met een beter SVVN. Als Op den Dries scoort, barst de 
grote hoeveelheid kijkers in groot gejuich uit. Als Heuver de 2-0 aantekent is het gedaan 
met de Wierdense weerstand. De ploeg laat de kop hangen en als het ook nog eens 3-0 
wordt van de voet van Hallink, is het gedaan. SVVN is kampioen.

Publiek stroomt het veld op en het feest barst los. Even later is de harmonie van de KSW 
ter plekke om het hele spul in optocht naar hotel Buursink te brengen. Daar is er een recep-
tie met verschillende sprekers. P. Sleijster (voorzitter Nijverdal) spreekt ook namens DES 
en De Zweef. “Hieruit blijkt de goede onderlinge verstandhouding”, zegt hij. 

De echtgenotes en verloofden van de spelers krijgen extra dank voor hun “offer” dat zij 
brachten door het wekelijks afstaan van hun mannen. Deze dank komt uit de mond van 
trainer Lodensteijn (in 1957 trainer van Nijverdal). 

De huldiging door de eigen leden tijdens een feestavond is drie weken na de receptie. Het 
feest begint met een vriendschappelijke wedstrijd tegen DES, omlijst door muziek van Ad-
vendo. Het talrijke publiek ziet geen wereldpot, maar geniet van veel goals. Bij rust staat 
DES met 4-2 voor en wint uiteindelijk met 5-3.

Burgemeester Crommelin heeft de lachers op zijn hand als hij in zijn toespraak zegt: “Wie 
de jeugd heeft, heeft de toekomst.” De reden voor het lachen is dat hij concludeert dat 
SVVN genoeg jeugd heeft, omdat hem ter ore is gekomen dat een juniorenteam van deze 
club de afgelopen middag een hele wedstrijd met 12 man in het veld heeft gestaan. De lei-
der heeft het wel gezien, maar niks gezegd. SVVN verliest deze wedstrijd ondanks het over-
wicht in getal……

Het kampioenschap betekent nog niet de promotie naar de derde klasse. Dat is pas duide-
lijk na de promotiecompetitie tegen VRC Veenendaal en Go Ahead Kampen. Na afloop van 
de onderlinge competitie hebben zowel SVVN als Go Ahead 6 punten. Er komt een beslis-
singswedstrijd in Hattem. Na anderhalf uur en een half uur verlenging is het nog steeds 
0-0. De tweede beslissingswedstrijd op het terrein van Raalte eindigt opnieuw en ook na 
verlenging gelijk: 1-1. Dan treedt de regel in werking dat de ploeg met het beste doelgemid-
delde promoveert en dat is SVVN.
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Degradatie gaat niet door  
In het seizoen 1957-1958 eindigt SVVN als laatste in de competitie. Degradatie dus naar de 
vierde klasse. Door toedoen van Olympia uit Hasselt mag de club echter in de derde klasse 
blijven. Het gebeurt in de wedstrijd Olympia – Enter. Bij een 0-2 voorspong voor de bezoe-
kers stuurt de scheidsrechter de aanvoerder van Olympia van het veld. Die weigert te ver-
trekken en dat betekent einde wedstrijd. De KNVB straft niet alleen de aanvoerder, maar 
ook het team, dat twee punten in mindering krijgt en daardoor gelijk in punten met SVVN 
de laatste plaats gaat bezetten. Als reactie hierop laat Olympia weten te willen degraderen. 
SVVN kan daardoor in de derde klasse blijven.

SVVN-speler Lohuis twee keer uit het veld gestuurd
Het Twents Volksblad spreekt van een unicum bij SVVN, Nijverdal en ver daarbuiten. In de 
wedstrijd van SVVN 3 tegen DES 4 maakt speler Lohuis het zo bont, dat de scheidsrechter 
hem van het veld stuurt. Hij vertrekt en staat even later in z’n daagse kleren langs de lijn. 
Maar wat gebeurt? SVVN 4 heeft spelers tekort en Lohuis trekt z’n voetbalkleren weer aan 
en doet in het vierde mee. Niet voor lang, want ook daar kan hij zich niet beheersen met als 
gevolg dat ook deze scheidsrechter hem van het veld stuurt. De krant heeft “het voorgevoel 
dat Lohuis zijn voetbalschoenen, shirt en broek voorlopig wel kan opbergen….”.

Protest toegekend
Wat in de huidige tijd ondenkbaar is, is in die tijd nog normaal. SVVN speelt tegen 
Apeldoorn. De thuisclub wint met 2-1, maar aan een van de goals zit een luchtje. De bal 
komt van de onderkant lat terug in het veld en heeft de doellijn niet gepasseerd. Heel 
SVVN heeft dat gezien en ook de spelers van Apeldoorn geven dat toe. De scheids blijft 
onverbiddelijk: doelpunt. SVVN dient protest in en de bond kent dat toe en verandert de 
eindstand in 1-1.

Nieuwe kleedkamers 
Op 16 augustus 1958 is het feest bij SVVN, want dan neemt de club de nieuwe kleedkamers 
in gebruik die gebouwd zijn op de accommodatie aan de Ericaweg. Wethouder Molenaar 
mag de officiële handeling verrichten. Voorafgaand daaraan houdt SVVN-voorzitter Berg-
boer een toespraak waarin hij niet alleen de gemeenteraad bedankt voor de financiële 
steun, maar vooral ook de leden die door zelfwerkzaamheid een groot deel van de klus kla-
ren. Aansluitend heeft men topper IJsselmeervogels uitgenodigd voor een vriendschappe-
lijke wedstrijd. Dat wordt het want de bezoekers imponeren niet en zijn wel tevreden met 
de 1-1 uitslag.

SVVN 30 jaar; jubileumfeest valt in het water
In november 1958 viert SVVN het 30-jarig bestaan. Dat gebeurt in het Gebouw voor Chris-
telijk Belangen. Voorzitter Bergboer opent de vergadering en kondigt trots aan dat de 
Overijsselse Ziekenomroep een band heeft gemaakt met daarop de geschiedenis van SVVN. 
Het Twents Volksblad schrijft dat “–jammer van het vele werk- deze weergave een fiasco 
werd”. Het geluid is zo slecht dat in het begin alleen de eerste rijen en later niemand meer 
hoort wat er wordt gezegd. De jeugd achterin de zaal begint zich te vervelen en het wordt 
een geroezemoes van jewelste. Het optreden van een gezelschap daarna is wel leuk, maar 
helemaal niet afgesteld op de jeugd. Ook nu weer is het “hinderlijk rumoerig”, zo sluit de 
krant het artikel af. 

Het bestuur van SVVN bestaat bij het 30-jarig bestaan uit: M. de Jong, H. Bergboer, H. 
Companje, D. op den Dries, H. Pluimers, F. Nijen Twilhaar, J. Schuitert, H. Bergboer en 
J. Valk.
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De jaren vijftig vloeien naadloos over in de jaren zestig. Het leven 
lijkt –terugkijkend-  aardig overzichtelijk. Door de week werken 
en in het weekeinde plezier. Maar langzaam verandert er wat. Er 
komt meer welvaart. Andere ideeën over hoe je leeft en met elkaar 
omgaat. De jeugd komt in beweging. Protest. Flowerpower. Vrije 
Seks. Love en Peace. Felle protesten tegen de oorlog in Vietnam.

De belangrijkste prestatie van De Zweef in het begin van dit 
decennium is dat de club in 1960 net niet degradeert. Maar liefst 
acht bussen met supporters rijden naar Wilp om te zien of de club 
in de vierde klasse kan blijven. Het 40-jarig bestaan wordt groots 
gevierd en heel Nijverdal geniet mee, want de kranten pakken uit 
met grote verslagen en historische overzichten. 

In de loop van de jaren ontstaat in deze periode een elftal dat klaar 
is voor een kampioenschap, waardoor een vurig gehoopte promotie 
naar de derde klasse in zicht komt. Met dank aan Antoon “Bokkie” 
Middelkamp en talent in de spelersgroep.
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Wat gebeurt er in de wereld en in Nederland
Koude oorlog woedt volop
De “koude oorlog” woedt nog volop. Heel het westen is bang voor de communisten en ver-
wacht elk moment een aanval uit het oosten. Vooral de inwoners van de VS zijn spookbe-
nauwd. Een derde wereldoorlog dreigt als Cuba als communistisch bolwerk de Russen toe-
staat raketbases te gaan bouwen. Veel te dicht bij Amerika, dat onmiddellijk in het geweer 
komt. Gelukkig kan de dreiging op het laatste moment worden afgewend. In het verlengde 
hiervan is John F. Kennedy de nieuwe president van de VS. Een slimme, populaire man 
met grote uitstraling. Hij lijkt in z’n eentje de hele wereld te kunnen veranderen. Voordat 
hij daartoe de kans krijgt, wordt hij in 1963 vermoord. Overigens is onder Kennedy Ameri-
ka met veel geld en manschappen betrokken geraakt bij de oorlog in Vietnam. 

Muur
De communistische autoriteiten van de DDR bouwen een muur in Berlijn om te voorko-
men dat hun burgers naar het Westen vluchten om daar een vrijer leven te kunnen leiden. 
Een paar mensen kunnen nog ontsnappen, maar anderen worden tijdens hun vluchtpoging 
door grenswachten doodgeschoten.

Nieuw Guinea
Nederland krijgt te maken met het “probleem” Nieuw Guinea; in de jaren 1960-1961 nog 
altijd een kolonie. Indonesië wil het land inlijven en infiltreert  op grote schaal. Nederland 
stuurt het leger om de kolonie te behouden. 

Leden  van De Zweef zoals Jan Evers, Bennie Alferink en Frans Middelkamp  maken daar-
van deel uit. Zij zitten daar in 1961-1962. “We waren nog jong  en maakten  toen alle drie  
deel uit  van de selectie van het 1e elftal van De Zweef”, vertelt Frans Middelkamp. Onder 
druk van de internationale gemeenschap staat Nederland Nieuw Guinea eind 1962 af aan 
Indonesië. Alle drie de Zwevers komen behouden thuis.

In 1961 maakt het Twents Volksblad gewag van de terugkeer van Bennie Alferink naar de 
ouderlijke woning aan de V.d. Steen Van Ommerenstraat, “die per vliegtuig dinsdagavond 
op Schiphol aankwam….. Goed gezond en bruinverbrand door de tropenzon was de over-
gang naar ons kille en natte klimaat voor hem wel erg groot……Het zal nog wel een tijdje 
duren voor hij zich volledig weer in onze omgeving heeft aangepast en van de rijst weer 
is overgeschakeld op de aardappelen, want nu is de wereld hier hem veel te klein.”

Protestjaren
De zestiger jaren staan ook wel bekend als de protestjaren; wereldwijd. Met name tegen de 
oorlog in Vietnam. Amerika heeft zich laten verleiden in het vroegere Indochina een oorlog 
te beginnen tegen het communisme. Het draait uit op een groot fiasco dat jaren duurt en 
tienduizenden levens kost. Een uitzichtloze strijd van een kolos tegen een guerrillastrijd-
macht die op onverwachte plekken en tijden toeslaat. Deze trieste oorlog roept heel veel 
verzet op bij met name de jeugd in Europa en later ook in Amerika, die met regelmaat de 
straat op gaat en daar de confrontatie zoekt met “het gezag”. 

In Amerika heeft de burgerrechtenbeweging succes. President Johnson ondertekent in 
1964 de ‘Civil Rights Act1’. Naast de vreedzame Burgerrechtenbeweging groeit echter ook 
een militante stroming van zwarte jongeren: de Black Panthers. In de steden zijn toene-
mende spanningen en botsingen tussen zwarten en de politie. En in de zuidelijke staten 
pleegt de racistische Ku Klux Klan aanslagen op zwarte burgers die gebruik willen maken 

van hun verworven burgerrechten. Uiteindelijk wordt in 1968 de leider van de burgerrech-
tenbeweging, Martin Luther King, in Memphis vermoord.

De protestjaren kennen ook veel positieve ontwikkelingen. Zo krijgt Nederland op grote 
schaal een vrije zaterdag. De inkomens gaan omhoog; er komt meer 
welvaart. Mensen kunnen nadenken over een vakantie. Met de tent. 
De Apollo 11 brengt de eerste mensen naar de maan; een belevenis 
waarvoor miljoenen mensen gekluisterd zitten aan radio en tv. Er is 
een grote groep die niet gelooft dat de Amerikanen echt op de maan 
staan, maar dat alles is opgenomen in een studio. 

In Kaapstad verricht dokter Barnard de eerste harttransplantatie. De 
anti-conceptiepil is verkrijgbaar. Dr. No is een veelbekeken James 
Bondfilm, terwijl de nieuwe jeugdcultuur met bijbehorende muziek 
zich heel breed en snel verspreid. Radio Luxemburg, Radio Veronica, 
Radio Noordzee; iedereen luistert (‘s nachts in bed met een krakend transistorradiootje) 
naar Elvis, Dean Martin, Connie Francis, Helen Shapiro, Cliff en The Shadows. 

Later komt de “beatmuziek” met The Beatles, The Yardbirds, The Rolling Stones, The Who, 
The Kinks, Moody Blues en The Hollies. Uiteraard de protestzangers met Bob Dylan, Don-
ovan, Joan Baez, Melanie en in Nederland Boudewijn de Groot en Armand. Underground-
muziek van The Doors, Steppenwolf, Led Zeppelin, The Velvet Underground, Pink Floyd, 
Frank Zappa en The Mothers of Invention. Flower Power, love, drugs, festivals, minirokjes, 
strakke truitjes zonder BH, lang haar, strakke spijkerbroeken met wijde pijpen, vrijheid, 
vrede, een nieuwe orde.

In Nederland is de wederopbouw klaar, al blijft de woningnood nog schrijnend. De ene 
loongolf na de andere volgen elkaar op. Geleidelijk aan doen koelkast, wasmachine, tele-
foon, televisie en auto hun intrede in de huishoudens en het straatbeeld. De intrede van 
de televisie veroorzaakt een complete verandering in het interieur van de woonhuizen. De 
(eet)tafel met de lamp erboven verdwijnt als het centrale punt van de huiskamer. Nieuw 
centrum is het bankstel, waarvan alle componenten gericht staan op het nieuwe middel-
punt: het tv-toestel.

Jonge mensen nemen afstand van alles wat “ouderwets” is. Veel 
aandacht voor nieuwe mode. Lange haren, korte rokken. Niet alleen 
protesteren tegen grote zaken als Vietnam; ook protesten tegen het 
ouderlijk gezag. Opkomen voor je eigen rechten. “Ik ga niet meer 
naar de kerk.” Rijst in plaats van aardappelen. Afhalen bij de Chi-
nees. Hasjiesj roken. Psychedelische muziek luisteren. Een brommer 
kopen. Kiezen wat je wil: burgerlijk Zündapp of easy-riding op een 
Puch. Popmuziek. 

Opstand en vrije seks: Alles zal anders worden…
Burgerlijkheid is uit. Op veel plekken (met name in universiteits-
steden) breekt de opstand uit tegen de gevestigde orde. Weg met de 
starre, verzuilde verhoudingen. Iedereen is gelijk en heeft gelijke 
rechten.  De hippiebeweging met flower power verovert de wereld. 
Het gezag reageert zoals verwacht: met de wapenstok, politie te 
paard en traangas. Maar verliest. Een hele nieuwe samenleving lijkt 
te ontstaan. Alles zal anders worden…..  

1 De Civil Rights Act van 
1964 was een mijlpaal in de 
wetgeving van de Verenigde 
Staten die de belangrijkste 
vormen van discriminatie 
van Afro-Amerikanen en 
vrouwen verbood, met inbe-
grip van rassensegregatie. 
Bron: Wikipedia



342 343

De jaren ’60 zijn uiteraard de jaren van de seksuele revolutie. Alles kan en mag (uit). Meis-
jes en vrouwen dragen geen bh meer. Dolle Mina pleit met Baas in Eigen Buik nadrukkelijk 
voor vrouwenrechten. Seks voor het huwelijk is geen probleem. Partnerruil is prima. Niet 
alleen jongelui sprak dat aan; ook veel ouderen maakten gebruik (of misbruik) van deze 
nieuwe verworvenheden. Gefluisterde verhalen over carnaval in Nijverdal en “gedoe” in de 
bestuurskamer van De Zweef zijn niet alleen spannend, maar ook geloofwaardig2.

Treinramp eist 93 doden
Op maandag 8 januari 1962 vindt bij het Utrechtse Harmelen de grootste treinramp in de 
Nederlandse spoorgeschiedenis plaats. Bij een botsing op de lijn Utrecht-Rotterdam tussen 
twee reizigerstreinen vallen 93 doden en 52 gewonden.
 

Kou
De winter 1962-1963 is de koudste sinds de Middeleeuwen. 
Over de maanden december tot en met februari heeft De Bilt 
een gemiddelde temperatuur van -3,1 °C. Op veel plaatsen in 
Nederland blijft het bijna drie maanden achtereen elke dag 
vriezen, terwijl het noordoosten van Nederland al die tijd on-
der de sneeuw ligt (Bron: Wikipedia). Het begint met giganti-
sche sneeuwbuien rond de kerst. Daarna volgt een hele lange 
periode van strenge vorst. In heel Europa komen bijna 1500 
mensen om van de kou. Hoewel het weer dus grote problemen 
oplevert, zijn het bijzondere voorvallen die veel aandacht opei-

sen, zoals het rijden met auto’s over bevroren rivieren. Natuurlijk is er een Elfstedentocht. 
De voetbalcompetitie komt stil te liggen. De eerste wedstrijden zijn pas in het laatste week-
einde van maart. 

Prinses Irene wordt katholiek; Beatrix trouwt met Claus
Dat is het grootste nieuws in het begin van dit decennium in het Koninklijk Huis. Door 
het aangekondigde huwelijk (en verandering van geloof)  van prinses Irene met de Spaan-
se kroonpretendent Hugo Carlos vervallen haar rechten op de troon. Een groot deel van 
Nederland spreekt er schande van dat de prinses katholiek wordt. De schande van Irene 
wordt snel overschaduwd door het bekend worden van de verkering van Beatrix met Claus 
von Amsberg, een Duitser waarvan later bekend wordt dat hij lid is geweest van de Hitler-
jugend. Heel Nederland in rep en roer. In maart 1966 trouwen de twee in Amsterdam, op 
enige afstand omgeven door rook en rellen. In 1969 ziet de latere koning Willem Alexander 
het levenslicht. Vooral door zijn optreden in het openbaar en zijn innemendheid wint Claus 
de harten van de Nederlanders.

Lelystad
In 1965 wordt begonnen met de bouw van Lelystad, in september 1967 worden de eerste 
huizen betrokken.

Rages: Scoubidou en LEGO. 

Sparen: speldjes (pins), sleutelhangers, stickers, dinky toys, smurfenpoppetjes.

In het eerste jaar van dit decennium staat in de US een bokser van formaat op. Een man 
die vele wereldtitels wint en als hij later stopt wordt uitgeroepen tot “beste ooit”: Cassius 
Clay, later Mohamad Ali.

Anton Geesink schrijft geschiedenis in 1961 door in Parijs als eerste niet-Japanner wereld-
kampioen judo te worden. 

De meest barre Elfstedentocht in de geschiedenis is in 1963 en uit het ijs, de vreselijke kou 
en de storm komt  Reinier Paping als eerste in Leeuwarden. 

Sjoukje Dijkstra is in 1964 Olympisch kampioen kunstschaatsen. 

Engeland wordt in 1966  wereldkampioen voetbal door een 4-2 overwinning op Duitsland. 

Jan Janssen schrijft geschiedenis door in 1968 als eer-
ste Nederlander de Ronde van Frankrijk te winnen met 
38 seconden voorsprong op de Belg Herman van Sprin-
gel. 

Een interland tussen Honduras en El Salvador leidt in 
1969 tot de zesdaagse voetbaloorlog.

Sport wereldwijd

2 Joop Engbers is rond 1970 
directeur van de VVV. Hij 
zit er eigenlijk middenin en 
vertelt: “Er gebeurde hier 
van alles. Minister Irene 
Vorrink popvrouw van het 
jaar. Concerten in de berg. 
De gemeente legde de tijde-
lijke stroomvoorziening aan. 
Moet je nu eens om komen. 
En elke week een Vara-uit-
zending uit Studio Pub! Dat 
waren nog eens tijden. En 
ja, natuurlijk was hier ook 
vrije seks en zo.”  Hij kan er 
wat over vertellen wat betreft 
carnaval en De Zweef, maar 
houdt wijselijk zijn mond. 

De winter van 1962-
1963. Zelfs rivieren be-
vriezen zo dik, dat je er 
met de auto overheen 
kunt rijden.

Tourwinnaar Jan Jan-
sen.



De geschiedenis van Nijverdal

OPENLUCHTTOERNOOI
Op Koninginnedag 1960 houdt 
Sportlust een volleybaltoernooi 
in de open lucht. Sportpark Ga-
gelman is die dag gastheer van 
zeven verenigingen die strijden 
om de eerste plaats. De uitein-
delijke overwinning gaat naar 
LEVO, dat de politie in de finale 
verslaat. 

WASMACHINE
Wieldraaijer heeft in 1960 groot nieuws: er 
is een volautomatische wasmachine. Vieze 
was erin en aan het einde gecentrifugeerde 
was er weer uit. Wat wil de huisvrouw nog 
meer. Een groot artikel in het Twents Volks-
blad legt het nieuwe wassen uit. Ook kondigt 
Wieldraaijer een demonstratie aan van het 
nieuwe apparaat dat de huisvrouw veel extra 
tijd geeft.

PARKEERCHAOS GAGELMAN
Wie rond 1960 naar de voetbal gaat kijken, gaat lopend of op de fiets. Voor-
al bij belangrijke wedstrijden is het parkeren op Gagelman een chaos, want 
er zijn niet genoeg plekken. De gemeente ziet het probleem, verhardt in de 
zomerstop een terrein en plaatst betonnen blokken waarin in totaal 1000 
fietsen kunnen staan. Daarnaast komt er een plek om brommers te stallen. 
De finishing touch is verlichting, zodat iedereen zijn voertuig ook in het 
donker kan terug vinden. 

NAAR ENSCHEDE-FEYENOORD
In mei 1960 speelt Sportclub Enschede de 
belangrijke eredivisiewedstrijd tegen Fey-
enoord. In het Diekmanstadion hebben zich 
zo’n 30.000 mensen verzameld. Onder hen 
37 Zwevertjes van twee pupillenteams en een 
D-team dat kampioen is geworden. Ondanks 
het verlies van de Boys met 1-4 was het een 
mooie dag en komen de mannetjes om zes uur 
’s avonds weer veilig in Nijverdal.

BEJAARDENTOCHT
De Commissie Verzorging Bejaar-
dentocht plaatst in 1960 een grote 
advertentie in de krant met de oproep 
om veel geld te geven in de huis-aan-
huis-collecte. De opbrengst daarvan 
is noodzakelijk om de jaarlijkse tocht 
(“door de mooiste delen van Twente 
en de Achterhoek”) te kunnen beta-
len. 

met zijn vrouw de stuwende kracht achter de kinderoperettes van Sursum Corda. Ruim 
12 jaar was hij voorzitter van de wandelclub De Zweef. Plusminus 10 jaar had hij zitting 
in het Oranjecomité, waarvan de laatste jaren als voorzitter. Ook heeft hij veel werk ver-
richt voor de parochiële vereniging, waarvan hij secretaris was. Verder heeft hij zitting 
in het comité Benelux, Niwin comité (thuisfront), Credo Pungno (katholieke arbeiders-
beweging) en sinds enkele maanden zit hij in het bestuur van het plaatselijke Wit Gele 
Kruis. Ruim 12 jaar was hij (en nog) voorzitter van de R.K. Gymnastiekvereniging De 
Zweef. Ook als correspondent van verschillende dagbladen was de heer Kleijssen een be-
kend en graag gezien persoon in Nijverdal.”

Drie jongens bedolven onder zand
In juni 1960 is Nijverdal in rouw gedompeld. Bij de zandafgraving aan de Bonteweg ko-
men drie jongens uit Apeldoorn om het leven. Zij maken deel uit van een grote groep 
Apeldoornse basisschooljeugd, die een paar dagen in jeugdherberg Doevenbree logeert. De 
groep maakt een wandeling. Zes jongens gaan vooruit en komen bij de zandafgraving die 
voor iedereen verboden is. Ze gaan er toch in en op een gegeven moment stort een deel van 
de rand in. Direct gaan de leerkrachten - die inmiddels op de plek zijn aangekomen- aan 
het graven. Op een na worden alle jongens gered. Op dat moment stort opnieuw een hel-
ling in en wordt opnieuw een groep bedolven. Twee jongens overleven dat niet. 

Na het ongeval ontruimt de politie het huis van de familie Knapen dat door de instortingen 
zo dicht bij de rand is komen te staan dat het dreigt in het gat te verdwijnen. De gemeen-
teraad stelt vragen aan burgemeester en wethouders; ook al omdat de gemeente van alle 
kanten wordt aangewezen als schuldige. De burgemeester wijst al die beschuldigingen af. 
Allereerst is het terrein verboden voor onbevoegden en verder is de Arbeidsinspectie ver-
antwoordelijk voor de veiligheid. Hij wijst erop dat ondanks alle verboden Nijverdalse kin-
deren regelmatig in de zandafgraving spelen.

Nijverdal 125 jaar
Nijverdal bestaat 125 jaar en dat viert men uitbundig, zoals 
het 100-jarig bestaan in 1936. Er komt een feestweek met 
tal van activiteiten, zoals een tentoonstelling, Teen-Ager-
Show, verkiezing van de Textielkoningin (met jury, waar-
onder een afvaardiging van de fabrieksdirectie). Het geheel 
wordt voorafgegaan door een gewijde bijeenkomst met 
“spreekbeurten van godsdienstige voorgangers”. Mevrouw 
J. Bult-Schipholt uit Enschede wint de titel “Textielkonin-
gin”. “Mevrouwtje mocht van verschillende kanten hulde-
blijken en gelukwensen in ontvangst nemen”, schrijft het 
Twents Volksblad. H. Berends uit Nijverdal wordt tweede.

Hellendoorn bouwt en vernieuwt, maar veel blijft nog bij het oude 
Begonnen in de jaren vijftig, geeft de overheid in de jaren zestig een extra draai aan het 
“Rad van de Bouw”. Overal in de gemeente, maar vooral in Nijverdal, gaan bouwbedrijven 
aan de slag. Alles wat oud is –met name in het centrum- wordt door de slopershamer ge-
nadeloos van de bodem gemept. De Grotestraat krijgt een impuls en moet stedelijke allure 
krijgen. Dat betekent sloop van oude huizen en winkels, de bouw van een winkelgalerij met 
appartementen (tegenover de Budde), gevolgd door nog meer winkels met woningen erbo-
ven. 

De nog steeds heersende woningnood probeert men te bestrijden met de bouw van veel 
nieuwe huizen. De gemeente maakt de “sprong over de Regge”, waarvoor in de Kerkstraat 
een nieuwe brug nodig is. Maar daar blijft het niet bij. Aan de Begoniastraat (nu Willem 
Alexanderstraat) komen grote voorzieningen zoals een nieuw politiebureau, nieuw post-
kantoor en het gemeentehuis. 

De manier waarop in die pe-
riode het centrum is ingevuld, 
verdient in de ogen van het 
publiek anno nu geen schoon-
heidsprijs, maar geldt in de 
jaren zestig als vernieuwend 
en mooi. De Grotestraat ver-
andert in een moderne win-
kelstraat, waarbij eigenlijk 
geen plaats meer is voor het 
sterk toegenomen verkeer. In 
bijna elke vergadering van de 
gemeenteraad komt dit laatste 
wel aan de orde. 

Maar er blijft ook veel bij het 
oude. Het verenigingsleven 

functioneert nog hetzelfde als in de decennia daarvoor. Schoolmeesters, artsen, dominees 
en pastoors horen nog steeds bij de notabelen en vormen de kern van de besturen van tal 
van verenigingen. Neem “meester” Hendrikus Kleijssen. 

Bij het 40-jarig bestaan in 1963 van de Antoniusschool publiceert de krant een overzicht 
van diens functies: “Bijna 25 jaar is hij regisseur geweest van Nut en Genoegen en was 

Het Dunantpark, zoals 
dat vroeger was. Rechts 
tussen de bomen het ge-
meentehuis.

In mei 1960 volgt Kleijs-
sen meester Albertus 
Tijhuis op als hoofd van 
de Antoniusschool. 
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vaardigden van verschillende organisaties, waaronder burgemeester Crommelin en pastoor 
Graafsma voeren het woord, Zij steken Tijhuis pluimen op de hoed en doen dat vergezeld 
gaan van cadeaus. Zo krijgt hij “het nieuwste Philips televisietoestel”. 

Uiteraard krijgt hij al die aandacht niet alleen voor zijn onderwijzerschap. Tijhuis bekleedt 
in Nijverdal tal van functies binnen katholieke verenigingen. Ook zijn -te lang onderge-
waardeerde- rol in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog bepaalt de waardering van 
de lokale gemeenschap.

Voor de leerlingen van de scholen (de Mariaschool doet natuurlijk ook mee) is er een 
aparte bijeenkomst met muziek, zang, dans, declamaties. Pastoor Graafsma wijst erop dat 
Tijhuis altijd geïnteresseerd blijft in hoe het met “zijn” leerlingen in hun leven verder gaat. 
“Het deed U genoegen wanneer een van hen het ver schopte in de maatschappij en het 
deed U verdriet wanneer het met een van Uw jongens niet ging zoals U gehoopt had. De 
jongens zaten graag bij U in de klas. U had de tact om op de juiste wijze met de jongens 
om te gaan. U hebt van uw gaven een juist en goed gebruik gemaakt”, zegt hij.

Op een mooie maandag valt in ons clubhuis de naam van meester Tijhuis. Spontaan komen 
de verhalen. “Hij had altijd een wandelstok bij zich. Daar kon hij af en toe goed mee uit-
halen.” “We hebben heel wat appels uit zijn boomgaard gejat.” “Kochten we een losse si-
gaar bij Poelakker en gaven die aan de meester met de boodschap: ik ben vandaag jarig. 
Nou, ga dan vanmiddag maar lekker buiten voetballen, zei hij.” 
Het duurt lang eer de gemeente Hellendoorn Tijhuis eert voor zijn verdiensten. In 2016 
krijgt de nieuwe weg tussen G. van der Muelenweg en Oranjestraat (achter langs het sta-
tion) de naam: “Meester Tijhuisstraat”, niet zozeer vanwege zijn onderwijzerschap, maar 
vooral wegens zijn verzetsverleden. 

Johanna van Buren overleden
Eind december 1961 staan in alle regionale bladen artikelen over de tachtigste verjaardag 
van Sallands grootste dichteres, Johanna van Buren. Zij woont dan in bejaardentehuis Ol-
denhagen in Ommen. Uitgebreid gaan de kranten in op haar eenvoud en bescheidenheid. 
En de manier waarop zij Twente en het Twentse landschap beschreef (terwijl Hellendoorn 
echt Salland is; zeker in die tijd). Groot is het verdriet als diezelfde kranten ruim twee we-
ken later haar overlijden aankondigen. 

Het Twents Volksblad doet dat met vier gedichtregels van haar hand:
“En al mar zink den toren….
De mölle steet in ’t kruus
Door geet der een’ op reize
Den nooit weer kump in ’t huus”

60 jaar Nut en Genoegen
Toneelvereniging Nut en Genoegen –met heel veel Zwevers in z’n midden-  viert in augus-
tus 1960 het 60-jarig bestaan. Daar staat men natuurlijk uitgebreid bij stil. Uit krantenar-
tikelen wordt duidelijk dat geen exacte oprichtingsdatum bekend is. Bekende namen uit de 
geschiedenis worden opgesomd: Oude Egberink, Buitinga, Kuipers, Machielsen en vooral 
Kleijssen, die de vereniging 24 jaar leidt. “Toen hij stopte dacht iedereen dat Nut en Ge-
noegen ten dode opgeschreven zou zijn. Niets is minder waar, want met grote bekwaam-
heid nam J.A. Middelkamp zijn taak over.” Nut en Genoegen begint als een mannenver-
eniging. Pas in 1936 komen de eerste vrouwen (uit de St. Elisabethsvereniging).

Op het feestterrein aan de Begoniastraat passeren op vrijdag 4 augustus 1961 zo’n 10.000 
betalende toeschouwers de hekken voor de grote teenager- en amateurshow, aan elkaar 
gepraat door Jacques Reinders. Een groot deel van de bezoekers bestaat uit Nijverdalse 
jeugd, die joelend en fluitend bijval betuigt aan de optredens. Het is prachtig.

Bijna net zoveel mensen (8500 !!) komen af op de voetbalwedstrijd tussen het Nederlands 
zaterdagelftal (met Kas Woudsma) en Heracles. Het is een matige wedstrijd, waarbij het 
zaterdagelftal kansloos verliest.

Afscheid Albertus Tijhuis
Donderdag 20 juli 1961 is “Meester Tijhuis-dag”; afscheid van een man die katholiek Nij-
verdal vele jaren kleurt. Na 38 jaar hoofd van de Antoniusschool te zijn geweest, gaat hij 
met pensioen. Maar niet na een zeer druk bezochte afscheidsbijeenkomst. Tal van afge-

AMBONEZEN
In september 1960 komt in de gemeenteraad het voorstel op tafel om 
grond te verkopen aan de Staat der Nederlanden. Deze gronden (gelegen 
aan de Paulus Potterstraat en het Rembrandtplein) zijn nodig voor de 
bouw van 50 huizen voor Ambonezen. De Commissaris van Ambonezen-
zorg deelt de gemeente mee dat de huizen nodig zijn, omdat de regering 
besluit de Ambonezenkampen (zoals de Vossenbos in Wierden) op te 
heffen (na bijna 10 jaar!!). Omdat de Ambonezen te werk zijn gesteld bij 
Nijverdal Ten Cate, verkoopt de fabriek grond aan de Fabrieksstraat en 
Spoorstraat  voor de woningbouw aan de Rijksgebouwendienst.

RK VGLO
De katholieke VGLO-school in Nijverdal 
verandert in 1960 van inhoud en van 
naam. De “R.-k. VGLO-school voor meis-
jes” transformeert tot een huishoudschool 
en krijgt de naam “St. Marthaschool”. 
Deze nieuwe school is een school van de 
ABTB (Aartsdiocesane Boeren- en Tuin-
dersbond). VGLO staat voor Voortgezet 
Gewoon lager Onderwijs.

BOERRIGTER
Katholiek Nij-
verdal neemt in 
november 1960 
afscheid van ka-
pelaan Boerrigter. 
Zijn opvolger is 
kapelaan Jonge-
rius.

RK SPORTDAG
Misdienaars, gidsen, leden van het zangkoor, V.K.A.J. en K.A.J. nemen in 
juli 1960 deel aan een sportdag voor de katholieke jeugd van Nijverdal. Voor 
junioren is er volgelschieten. Winnaars: Benny Alferink, Theo ten Hove en 
Benny Euren. Het zaklopen levert de winst op voor Elly Lucassen, Annette 
Woesthuis en Marga Otte. Winnaar van de estafetteloop is Paul Kleine Staar-
man, gevolgd door Suzanne Wennemers en Rikie Fuseller. De wisselbokaal 
bij de junioren is voor de gidsen. Voor de senioren is er voetballen (alleen 
voor jongens), zaklopen en honkbal (alleen voor meisjes). De wisselbeker 
gaat hier naar de KAJ.

1960 Uitvoeringsruimte 
in het Henri Dunant-
plantsoen, waar nu het 
Henri Dunantplein ligt. 
Voor vlnr: Jo Machiel-
sen, Ria Bouman, Bertus 
Evers, Gerrit Woesthuis, 
Ans Heimeriks, Theo 
Bouman, kapelaan Jon-
gerius, Ans Verschoor, 
Johan Jannink.
Boven vlnr: Gerrit Ma-
chielsen, Marie Alferink, 
Piet Huiskes, Jan Mid-
delkamp, Herman Ver-
schoor, Gerda Bouman , 
Hetty Elferink, Everhard 
Krukkert , Bernard Ma-
chielsen, Johan Middel-
kamp.

Albert Tijhuis.

Johanna van Buren.
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Lang geniet Graafsma niet van zijn pensioen. Een paar 
weken later overlijdt hij. “De rouwmars van pastoor 
Graafsma’s laatste gang onder het gebeier van de klok-
ken van zijn geliefde parochiekerk golfden ver in het 
rond over een rustig en vredig Nijverdal. Het was alsof 
de natuur zelf mee treurde, want geen zonnestraaltje 
kon eraf. Onder een betrokken hemel schreed een lange, 
zwijgende stoet door Nijverdal,” staat te lezen in het 
Twents Volksblad.

Het borrelt in de samenleving
Het borrelt en rumoert in de samenleving. De roerige 
jaren ‘60 zijn niet altijd toonbeeld van love en peace. 
Met regelmaat zijn er relletjes; vooral in Amsterdam. Bij vechtpartijen met de politie in 
juni 1966 (bouwvakkersoproer en Telegraafrellen) raken vijf agenten gewond (en verliest 
1 bouwvakker het leven). Om te laten zien dat er nog Nederlanders zijn met respect voor 
het gezag, wordt in Nijverdal het comité “Vakantie Amsterdamse Agenten” opgericht onder 
voorzitterschap van D.S. Samuel Prins. 

Lid van dat comité is onder meer ook de bekende lokale journalist/schrijver Willem Poor-
terman. Zij willen een daad stellen tegen de vloedgolf van terreur en haat die de Amster-
damse gezagsdragers hebben moeten verwerken. Na overleg met de hoofdcommissaris 
komen de vijf met echtgenotes naar Nijverdal. Ze logeren bij Buursink, dat door de Nijver-
dallers tijdelijk wordt omgedoopt tot “politie-koloniehuis.”

Tv-perikelen: Ajax-supporters kunnen in Nijverdal op tv hun ploeg aan het 
werk zien 
Op 18 september 1968 speelt Ajax tegen het Duitse Neurenberg. De NTS mag 
deze wedstrijd niet uitzenden omdat ADO Den Haag die dag de eerste wed-
strijd speelt in het toernooi van bekerwinnaars. Omdat inwoners van Oost-Ne-
derland in die tijd frequente kijkers zijn van de Duitse tv, ontstaat het idee 
Ajax-supporters uit te nodigen bij ons voetbal te komen kijken. De VVV stuurt 
Ajax-voorzitter Jaap van Praag een telegram waarin 250 supporters worden 
uitgenodigd. In ieder geval een hele goeie publiciteitsstunt, want alle kranten maken mel-
ding van dit initiatief. Uiteindelijk komt de wedstrijd wel op tv en kunnen de supporters in 
Amsterdam blijven.

Voetbal op tv is in die tijd overigens een gebeurtenis. Als een Nederlands team speelt voor 
de Europacup, is het doodstil op straat. Vergaderingen worden verplaatst. Op de fabriek 
bv. mogen arbeiders voorafgaande aan Spartak- Ajax extra werken om op 24 april 1969 

10-jarig Nijverdal ten Cate heeft tekort aan personeel en rekruteert Spanjaar-
den en Turken
In februari 1962 viert Nijverdal ten Cate het feit dat tien jaar eerder Ten Cate in Almelo 
samen ging met de Koninklijke Stoom Weverij. Het is een van de eerste grote fusies in de 
katoenindustrie. In die eerste tien jaar van het bestaan groeit het personeelsbestand met 
twee derde tot ruim 10.000 medewerkers.

Desondanks zit het bedrijf te springen om personeel. Er komt een grote wervingscampagne 
in steden en dorpen rond de Almelose fabriek. Bussen worden ingezet om mensen van en 
naar het werk te brengen. Het lukt wel een beetje, maar men kan lang niet genoeg perso-
neel uit eigen omgeving krijgen. Intussen overweegt de directie de inzet van buitenlandse 
werknemers. 

Eerst kijkt men in Italië, maar daar is geen geschikt personeel. Beter ziet het eruit in Span-
je. Een groot aantal Spanjaarden komt eind jaren ‘60 naar Twente, maar het is niet genoeg. 
Als duidelijk wordt dat er veel Turken zijn die graag in ons land willen werken, krijgt de 
textiel in 1968 toestemming van de regering daar mensen te gaan werven.

Gymuitvoering
In maart 1963 is de traditionele gymuitvoering. Het ledental van de club is de laatste jaren 
flink gezakt en wel van zo’n 300 naar 150. Dat baart voorzitter Kleijssen grote zorgen. W. 
Jannink neemt afscheid als secretaresse en wordt in  de bloemetjes gezet. Andrea Oude 
Roelink – Huis in ’t Veld weet het nog goed: “Het was zo mooi met die uitvoeringen van de 
gym in het parochiehuis. Je moest allemaal wachten in de kelder tot je aan de beurt was. 
Was je klaar, moest je naar het balkon. Ik snap niet dat altijd alles op dat kleine podium 
paste. Die kerels aan de ringen zweefden tot achter de gordijnen. Was heel leuk om te zien 
in de zaal. Ze kwamen af en toe voorbij vliegen.”

Pastoor Graafsma overlijdt
Pastoor Graafsma stopt ermee. Zijn gezondheid laat 
te wensen over en in maart 1963 kondigt hij aan met 
emeritaat te gaan. Hij deelt mee in Nijverdal te blij-
ven wonen en neemt zijn intrek bij de zusters aan de 
Spoorstraat. “De naam van pastoor Graafsma staat 
met gulden letters in de geschiedenis van de paro-
chie”, kopt het Twents Volksblad. Het parochiehuis 
is veel te klein voor de honderden die de scheidende 
pastoor de hand willen drukken. Graafsma’s opvolger 
is pastoor Terra.

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN
In november 1961 zijn er onderlinge wedstrijden van De Zweef 
gymvereniging. Bij de jongens wint Aloy Jannink, gevolg door 
Theo Meenhuis, Pierre Ruyter en Aloy Middelkamp. Bij de meis-
jes gaat de hoogste eer naar Joke Heetkamp, gevolgd door Andrea 
Huis in ’t Veld en Ria Lucassen. Bij de meisjes selectiegroep wint 
Betsie ten Hove voor Agnes Wolfkamp en Margriet Harmeling. 
Bij de dames wint Willie Ruyter voor Cilia Rave en Annie Jan-
nink. Bij de heren tenslotte gaat de winst naar G. Greiving en 
Herman Woesthuis.

PUPILLEN
Voetbalvereniging 
Nijverdal organiseert 
in 1961 een pupillen-
toernooi. Daaraan doen 
twaalf teams mee. De 
Zweef eindigt op de 
tweede plaats en krijgt 
een lauwerkrans. Win-
naar is SVVN. 

VERPACHTING
De gemeente verpacht in 1961 voor 
de duur van een jaar een stand-
plaats op Sportpark Gagelman 
voor de verkoop van ijs, fruit, vis 
en niet-alcoholische dranken. Die 
mogen verkocht worden tijdens 
de voetbalcompetitie en andere 
evenementen op dit sportpark.

SCHOOLVOETBAL
Het schoolvoetbal in 1961 is opnieuw een succes voor 
de Antoniusschool. De finale gaat tussen het eerste 
team van de Antoniusschool en het team van de Gere-
formeerde school Nijverdal. Het wordt een spannen-
de strijd, die gelijk eindigt. Een verlenging van twee 
keer 5 minuten is nodig. Die brengt de winst voor de 
Antoniusschool, die wisselbeker en standaard mee kan 
nemen naar de Grotestraat.

MULDER
Lunchroom Mulder (ook wel alternatief voor café Hege-
man en bekend bij elke oudere Zwever) viert in 1960 het 
zilveren jubileum. Van een bakkerszaak groeit het bedrijf 
uit tot een lunchroom met een moderne keuken. Daar 
kunnen klanten niet alleen snacks kopen, maar ook een 
biertje drinken. Ter gelegenheid van het jubileum is het 
interieur vernieuwd en tijdens de receptie te bezichtigen. 
Strakke jaren-60 inrichting met als opvallend punt de 
grote jukebox naast de deur.

Begrafenisstoet van pas-
toor Graafsma op weg 
naar het kerkhof.
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Picknick in de berg; lokale geestelijkheid waarschuwt de jeugd
Nijverdal moet het in z’n algemeenheid niet zo hebben van al die nieuwigheden. 
Als Procadya? via het blad Aloha (het voormalige Hitweek) een massale picknick 
aankondigt in de Nijverdalse berg, zullen Leo ten Brinke en vrienden zich hebben 
verheugd, maar de rest van de bevolking zeker niet. De krant schrijft dat enkele 
predikanten, de pastoor en maatschappelijk werkers zich bezorgd tonen over de 
komst op 12 juli 1969 van enkele duizenden jongeren naar het rustige dorp. Men is 
bang dat de picknick zal uitlopen op een 24 uur durende happening. Eerst wil men 
het gemeentebestuur vragen de picknick te verbieden, maar dat zou de gemoederen 
verhitten. In plaats daarvan besluit de geestelijkheid de jeugd in een predicatie te 
wijzen op de gevaren van eventuele excessen.

Uiteindelijk blijkt Nijverdal (“een klein plaatsje aan de spoorlijn Almelo - Zwolle”, 
volgens De Tijd) iets te ver weg voor Rand- en andere stedelingen. Geen duizenden, 
maar een paar honderd “langharigen” komen op het spektakel af. De hippies ver-
maken zich met muziek, dansen, wat marihuana, eten en drinken. Organisator (“de 
zwaar-besnorde”, zo schrijft de krant) Leo ten Brinke is tevreden. Dat duurt zo tot 
later op de avond. Als in Nijverdal de cafés dicht gaan hebben niet-alternatieve jongelui 
wel zin om ook even naar de “piknik” te gaan. Niet om mee te doen. Door “sabotage-acties” 
staan muziekbands plots zonder stroom. De aanwezige “langharigen” worden bestookt met 
lege bier- en limonadeflesjes. De politie (in burger) moet er aan te pas komen om de agres-
sieve toeschouwers te verwijderen.

onder werktijd naar de wedstrijd te kunnen kijken. In de drie kantines komen daarvoor in 
totaal negen tv’s te staan.

Leo ten Brinke zet met Studio Pub 
Nijverdal op de kaart
In november 1968 zet Nijverdal wel hon-
derd schreden op het pad van de vaart 
der volkeren. De oude Sparwinkel op de 
hoek Rijssensestraat/Grotestraat is om-

getoverd tot Studio Pub, de le-
gendarische kroeg van de al even 
legendarische Leo ten Brinke. 
Alternatieveling, wereldverbete-
raar, reclameman, bedenker van 
de tunnel. De man die met zijn 
“volgelingen” Nijverdal wakker 
schudt, een steentje bijdraagt 
aan de ”hippe scene”, inspeelt op 
onderbuikgevoelens bij de Nij-
verdalse jeugd, die al tot uiting 
komen bij de opening van het 
nieuwe gemeentehuis. Weg met 
Jan Salie; leve het hippe leven! 

Bij de opening van zijn Koffie- en discobar hangen ze er met de benen uit. Leopold 
Eduard ten Brinke (zeg maar Leo) heeft raak geschoten. Men luistert naar “ver-
bijsterend goede muziek van bijvoorbeeld The Cream, Arthur Brown, Jefferson 
Airplane, Collectors, The Mothers en vele anderen.” Het Twents Volksblad is zelfs 
enthousiast: “Leo ten Brinke is erin geslaagd de royale benedenetage van het 

pand tegenover Braakman-C zo in te richten dat de bezoeker zich waant in New York, 
Londen of in ieder geval Amsterdam. Hypermoderne en kleurrijke affiches vullen een der 
wanden van onder tot boven. Muziek voor hippe fijnproevers daalt uit de speakers op de 
bezoekers neer.”
 
Leo ten Brinke begint direct met organiseren. Een van zijn activiteiten is een picknick in 
de berg (op de open plek bij de brandtoren) in juli 1969. “Een optimaal, spontaan buiten-
gebeuren”, zoals hij dat noemt. Provadya?3 is mede-organisator, waardoor er ook jongeren 
uit andere landen aanwezig zullen zijn. Tijdens de picknick is er muziek en vertoont men 
experimentele films. Van de politie wordt tact verwacht en van de gemeente medewerking. 
Het wordt een groot succes en de opstap naar meer.

PUINHOOP
De jaarwisseling 1961-1962 verloopt niet voorspoedig. In de vrieskou en een snij-
dende sneeuwstorm, die het zicht belemmert, maakt de jeugd van Nijverdal er 
een puinhoop van op de kruising Grotestraat/Rijssensestraat. Alles wat los staat 
of los is te maken wordt naar de kruising gesleept en als het kan in brand gesto-
ken. De politie belt de gemeente die een vrachtwagen stuurt om de rommel op te 
laden. Wat aan de ene kant in de laadbak gaat, vliegt er aan de andere kant weer 
uit. Een grote hoeveelheid publiek bekijkt de zaak, maar niemand zegt of doet 
iets. De politie moet ingrijpen, pakt de gummiknuppel en slaat er flink op los. Dat 
helpt. 

GEEN R.-K. WETHOUDER
De raadsverkiezingen van 1962 
brengen een –voor de katholieken- 
grote verschuiving in het college van 
burgemeester en wethouders. Voor 
het eerst sinds lang geen katholieke 
wethouder. A.H. Lohuis maakt plaats 
voor C.T. Hemmink, wethouder voor 
de PvdA.

KSW JUBILEERT
Het jubileum van het orkest van de 
KSW gaat niet ongemerkt voorbij in 
Nijverdal. Zaterdagmiddag 19 mei 
1961 puilt het Gebouw voor Chris-
telijke Belangen uit van de mensen. 
Zij komen allemaal naar de receptie. 
Gemeentebestuur voorop met lau-
werkrans, gevolgd door vele andere 
bezoekers, sprekers en cadeaus.

AARDGAS
De gemeente gaat mee in de 
vaart der volkeren. Het aardgas 
uit Slochteren speelt daarin een 
belangrijke rol. De gemeenteraad 
van Hellendoorn stemt in met een 
voorstel om 15.000 gulden beschik-
baar te stellen voor een onderzoek 
naar de distributie van aardgas in 
de gemeente. 

VERGETEN
De gemeenteraad van Hellendoorn komt 
in januari 1962 met spoed bij elkaar op 
zaterdagmorgen. Reden is dat de gemeen-
te vergeten is het gewijzigde “uitbreidings-
plan in onderdelen van Nijverdal” vast te 
stellen binnen de wettelijke termijn. Dat 
gebeurt alsnog en betekent dat de woning-
bouw niet wordt vertraagd. Dat zou een 
ramp zijn geweest.

3 Onder de naam Provadya, 
ook wel Provadya? werden 
eind jaren zestig, begin jaren 
zeventig in een aantal Neder-
landse gemeenten avonden 
georganiseerd voor en 
door de alternatieve jeugd. 
Kenmerkende bestand-
delen waren popmuziek, 
dans, theater, film, poëzie 
en lichtshows. De naam is 
een samentrekking van de 
woorden pro (Latijn: voor) 
en vadja (Hindi: muziek) en 
betekent dus: voor de muziek 
(bron: Wikipedia).
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Op dit toneel van kleinzieligheid en na-ijver schrijdt tenslotte de voorzitter van buurt- en 
voetbalvereniging Eversberg het podium op. “Koning J.H. Twilhaar” (zo schrijft de krant), 
bij ons beter bekend als Ba Henk, verklaart dat hij ook openingsfeesten gaat organiseren. 
Dan zijn de rapen gaar. Voorzitter Hoogland van ADS claimt de eerste rechten, Twilhaar 
heeft de grootste mond en de Oranjevereniging wacht af. Volgens de krant zal “de koning 
van het rijk Eversberg” zegevieren.
Onder onpartijdige leiding van politieman L.A. Odding, voorzitter van het carilloncomité, 
komen de drie gegadigden op 17 januari 1969 bij elkaar.

“Tot ieders verbazing”, zo staat op 21 januari in de krant, “is het conflict uit de wereld 
geholpen.” ADS zal de Maubadbeurs met kermis gaan organiseren. Een deel van de op-
brengst verdwijnt in de kas van de accordeonclub. Een deel van de winst gaat ook naar het 
carilloncomité. “Het niet geringe bedrag dat over zal blijven, komt ten goede aan overige 
verenigingen en instellingen in de gemeente.” En dus niets voor de “koning”. 

De jeugd roert zich: opstand in Nijverdal na Jan Salie’s hellevaart
Lang niet iedereen is blij met het initiatief voor het aanbieden van een carillon namens de 
inwoners. Met name de jeugd vindt het een achterhaald, ouderwets en vooral burgerlijk 
cadeau. Uiteraard is ook de bouw van een geldverslindend gebouw voor de hoeders van het 
lokale gezag in verkeerde aarde gevallen. Er zijn verschillende acties om die onvrede te ui-
ten. Zo bieden 40 jongeren op de dag van de opening op 11 september 1969 de burgemees-
ter een prullenbak aan als alternatief voor het carillon.

Maar dat niet alleen. ‘s Avonds laat de jeugd opnieuw van zich horen. Niet onvoorbereid, 
want een “creatief actiecomité” dat al enige tijd actief is en zich bv. keert tegen het ontbre-
ken van een ambulancedienst en tegen de plannen om bij Nijverdal een groot industrieter-
rein aan te leggen, weet wat men gaat doen: de bevolking van Nijverdal wakker schudden. 
In pamfletten die de organisatie voorafgaand aan de opening verspreidt, roept men de be-
volking op de vlag half stok te hangen en te komen naar een demonstratie in de vorm van 
een hearing in het park.

Op de dag van de opening mag de Commissaris der Koningin eerst het 
nieuwe gemeentehuis openen. Daarna is het de beurt aan de jeugd. 
In optocht draagt men Jan Salie (toonbeeld van saaie burgerlijkheid), 
gelegen in een doodskist, plechtig rond het gemeentehuis en geeft die 
daarna een zeemansgraf in de vijver bij het raadhuis: Jan Salie’s helle-
vaart. Hoewel niet bedoeld, is dat het sein voor ongeregeldheden. De 
burgemeester heeft daarmee al rekening gehouden en politie achter de 
hand. Het is dan ook maar even eer zo’n 500 jongelui de politie bela-
gen, die met schild en wapenstok de menigte te lijf gaat. 

Deining rond de opening van het nieuwe gemeentehuis
De bouw van een nieuw gemeentehuis grijpt diep in in de samenleving van het dorp Hel-
lendoorn. Inwoners van het moederdorp zien alle belangrijke voorzieningen verhuizen 
naar Nijverdal. Dat steekt en als de raad in 1956 besluit het nieuwe gemeentehuis in het 
centrum van Nijverdal te bouwen, schudt menig Hellendoorner verdrietig het hoofd. 

Het blijft steken in Hellendoorn. Ook als het gebouw jaren na het besluit in 1969 geopend 
wordt. Er komt een comité, dat geld inzamelt voor een carillon bij het nieuwe gemeente-
huis. Half Hellendoorn zegt niet te gaan meebetalen voor een carillon dat vier kilometer 
verder wordt geplaatst en je in hun eigen dorp niet kunt horen.

Een paar Hellendoorners zijn slim. Dat is het bestuur van accordeonvereniging ADS, dat 
jaarlijks de vermaarde Maubadshow organiseert. Dat vraagt aan de gemeente in 1968 al 
toestemming de openingsfeesten rond het nieuwe gemeentehuis te mogen organiseren. 
Dat wordt schriftelijk bevestigd. 

In de periode daarna gebeurt er van alles. Het inzamelcomité voor het carillon kan van een 
kermisexploitant 3000 gulden krijgen als die ter gelegenheid van de opening een kermis 
mag houden. Als het comité vergunning vraagt, blijkt dat die al vergeven is aan de accorde-
onvereniging. Dan wordt ook de lokale Oranjevereniging wakker. Voorzitter Ab van Keulen 
vindt dat zij ook wel eens iets anders mogen regelen als alleen maar kinderfeestjes en een 
activiteit voor bejaarden. Maar daar blijft het niet bij: ook Handelsbelangen wil organise-
ren en geld binnen halen.

KONINGIN OVERLEDEN
Op 28 november 1962 overlijdt oud-ko-
ningin Wilhelmina. Zij vindt haar 
laatste rustplaats in Delft waar ze wordt 
bijgezet in het familiegraf. Conform 
haar wens is de begrafenis in het wit. 
Heel het land leeft mee en volgt waar 
het kan, de plechtigheid op tv. Op de 
radio is de hele dag een aangepast pro-
gramma.

UITBREIDING
Nijverdal ten Cate heeft 
het fabriekscomplex 
aan de Van der Mue-
lenweg uitgebreid met 
een continu-bleek en 
spinnerij Op dinsdag 2 
april 1963 verricht bur-
gemeester Crommelin 
de officiële opening.

HERBENOEMD
Bloemen zijn er in 1962 
voor burgemeester Crom-
melin, die voor opnieuw 
zes jaar in de gemeente 
Hellendoorn is benoemd. 
Behalve bloemen in de raad 
natuurlijk ook veel goede 
woorden aan het adres van 
de burgemeester.

RECREATIEWEG
Begin juli 1963 gaat de vernieuwde 
“recreatieweg” open: de Toeristenweg. 
In hotel Dalzicht heffen de burgemees-
ters van Hellendoorn en Holten het 
glas met de Commissaris der Koningin 
(“Champagne vloeide bij opening recre-
atieweg”, kopt het Deventer dagblad). 
Daarna gaan ze naar buiten waar ze een 
lint doorknippen en de weg open is.   

BOM
Onder de vloer van het huis van 
ex-verzetsstrijder en journalist Wil-
lem Poorterman aan de Groen van 
Prinstererstraat vindt men in no-
vember 1963 een bom van ongeveer 
250 kilo. “Meer dan 18 jaar woonde 
de familie Poorterman boven dit 
gevaar”, meldt de krant, “en de bom 
was nog volledig intact.” 

JONGERIUS WEG
Kapelaan Jongerius vertrekt uit Nijver-
dal. De grote zaal van het parochiehuis 
zit die dag in januari 1962 helemaal vol 
met belangstellenden. De voetbalkape-
laan heeft door de ziekte van Graafsma 
te weinig tijd aan de sport kunnen geven. 
Vele sprekers voeren het woord en zin-
gen de lof van de vertrekkende geestelij-
ke. Jongerius gaat naar Haaksbergen.

In de krant een -nogal 
amateuristische- 
spotprent over de ruzie 
bij de opening van het 
gemeentehuis.

De Grotestraat in de ja-
ren zestig.
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overhandigd. Daarin protesteren de Molukkers tegen de regering van Indonesië en ook die 
van Nederland, want die wist van de terechtstelling, maar heeft niets ondernomen om die 
tegen te gaan. 

Relletjes met Molukse jongelui
Bij disco Topcorner (hoek Salomonsonstraat/Grotestraat) is in juli 1969 een vechtpartij 
tussen een groep Nederlandse en een groep Ambonese jongelui. Eerder die avond sluit de 
beheerder van Quasimodo, het r.-k. jongerencentrum in het Parochiehuis, de deuren om-
dat de sfeer te explosief wordt. 

Als de vechtpartij uitbreekt, waarschuwt men de politie. Omdat er op dat moment elders in 
Nijverdal twee aanrijdingen zijn, moeten extra agenten van huis komen. Zij slagen er met 
moeite in de rust te herstellen, maar wel met flink gebruik van de wapenstok. Eén agent 
raakt gewond als hij glasscherven in z’n been krijgt. De Grotestraat is één zee van glas-
scherven. De Molukkers trekken zich terug op eigen erf. Ze blokkeren de Spoelerstraat met 
auto’s en laten niemand er door. 

Regering in ballingschap niet meer erkend door alle Molukkers
Het rommelt binnen de Zuid-Molukse gemeenschap. De regering in ballingschap heeft niet 
meer de steun van allen. Een groep “afvalligen” benoemt een nieuw kabinet met een con-
trapremier in de persoon van de heer Tatuhey uit Nijverdal. Dat leidt tot tegenacties, waar-
bij in juni 1969 het huis van de contrapremier wordt belaagd. Alle ruiten gaan eraan en de 
inboedel kort en klein geslagen. 

Tatuhey kan met zijn gezin maar net vluchten via de achtertuin. In de straat staat een sur-
veillance-auto van de politie, maar men grijpt niet direct in. Dat gebeurt pas na de aanval 
op de woning. Een brigadier wordt met een mes bedreigd. De rust keert weer als hoofd-
inspecteur Van Brakel en burgemeester Crommelin de ruim honderd Ambonezen hebben 
toegesproken.

Later ontstaan vechtpartijen tussen Molukkers naar aanleiding van de verdeeldheid. Zo 
gaan in september van dat jaar Molukkers elkaar te lijf in de Vossenbos in Wierden. De 
Wierdenaren weten een aanval van de Nijverdallers eerst af te slaan, maar die komen later 
terug met versterking uit Vaassen en trekken met klewangs en kapmessen de Vossenbos in. 
Er vallen drie gewonden. Pas tegen middernacht heft de politie de noodtoestand op.

Dieks van Rhee viert feest
Koster Dieks van Rhee en zijn vrouw vieren feest. Niet alleen is het paar 25 jaar getrouwd, 
maar ook is Dieks 25 jaar koster van de katholieke kerk. Vanuit die hoedanigheid geniet hij 
grote bekendheid bij jong en oud. Ook al vanwege zijn humor. Van Rhee, die eerst schilder

Er vallen zeven gewonden. De Grotestraat wordt afgezet en voor 
de deur van Studio Pub, de thuishaven van animator van de 
acties Leo ten Brinke, steekt de jeugd een autootje in brand en 
duwt dat de weg op. Dat is het. Hoe tegen de rellen wordt aan-
gekeken, hangt af van wat je gewend bent. De lokale en regio-
nale kranten pakken uit met grote koppen, terwijl de landelijke 
bladen het afdoen als een dorpsgebeuren.

Opvallend is dat het Twents Volksblad zich gedraagt als het lo-
kale suffertje, dat aan de hand loopt van het gemeentebestuur. 
Geen enkel woord over de protesten, maar wel lovende woorden 
over een brochure van de gemeente, die uitgebreid uitlegt dat 
het gemeentehuis echt niet zo duur is en al het geld goed is be-
steed.

De groep jongeren die de demonstratie heeft georganiseerd, 
meldt zich op de avond van de “rellen” bij burgemeester Crom-
melin met de mededeling dat zij zich daarvan distantieert. De 
jongelui willen dat zij niet in relatie worden gebracht met de 
demonstratie. 

Hearing in Hellendoorn over atoomkoppen in Daarle
In de gemeente Hellendoorn is in juli 1969 een hearing (hoorzit-
ting) over de plannen van de regering om hier en daar in Nederland 
atoomkoppen te stallen. De kans is aanwezig dat die ook een plek 
krijgen in de opslagkelders van defensie in Daarle. De bevolking is 
tegen. Onder het motto “wie zwijgt, stemt toe” wil men laten weten 
het niet eens te zijn met eventuele plaatsing. Kamerlid Masman van 

de PvdA is naar onze gemeente gekomen om 
uitleg te verschaffen. Namens minister Den 
Toom mag hij verklaren dat er in Daarle geen 
atoomkoppen komen.

Protestmars Mollukers
De in Nijverdal woonachtige Molukkers laten van zich horen als de 
president van de RMS, Soumokil, door Indonesië in 1966 terecht ge-
steld wordt. RMS staat voor Republik Maluku Selatan; de vrije Moluk-
se republiek. De RMS-regering bevindt zich sinds 1966 in Nederland 
en heet dan regering-in-ballingschap. In een protestmars gaat het 
richting woning van burgemeester Crommelin, die een petitie krijgt 

KINDEREN VERDRONKEN
Dinsdag 20 augustus 1964 zal bij vele inwoners van Hellendoorn en Nijverdal 
in het geheugen gegrift blijven staan. Die dag alarmeren rond het middaguur 
de moeders van Henk Ronhaar (3) en Rijn Tempert (2,5) de buurt omdat hun 
zoontjes weg zijn. De twee zijn met hun stepje op pad gegaan om te spelen. 
Het laatst ziet men de twee bij hotel Bergzicht. De buurt, politie, vrienden, 
kennissen, schooljeugd zoeken de hele omgeving af maar vinden niets. Als 
tegen vier uur de speurhond van de politie kan worden ingezet, wijst die de 
weg naar kleine voetstapjes. Die leiden naar de vijver van een bungalow naast 
Bergzicht. De politie gaat dreggen en vindt even later de twee lijkjes. 

HOGE ES
Eind november 1963 opent 
De Hoge Es z’n deuren. Op 
dat moment is dit het grootste 
wooncomplex in Nijverdal. 
“Men toonde zich vol lof over 
de doelmatige inrichting en de 
wijze waarop dit gebouw tot 
stand is gekomen,” staat in de 
krant te lezen.

CABINE-SCHAFT
De Twentse textielindustrie voert de cabi-
ne-schaft in. Daarmee komt een eind aan het 
illegaal roken op toiletten en andere plaatsen 
die daarvoor niet zijn bedoeld. Arbeiders bij 
de KSW die voor die tijd stiekem in het toilet 
een peuk opsteken, kunnen doelwit worden 
van portier Bernard Alferink, die de gewoonte 
heeft in dat geval de brandspuit te pakken om 
van bovenaf het lokale brandje te blussen.

STOOMBLEKERIJ
Het gaat niet goed met de Neder-
landse Stoombleekerij. In 1963 sluit 
het bedrijf de drukkerij,  graveerde-
rij en sluit een aantal niet-productie-
ve afdelingen. Ondanks een aan-
zienlijke verbetering van de positie, 
kondigt de directie aan dat in 1964 
nieuwe kostenbesparende maatrege-
len genomen gaan worden.

ZUIVEREN
De Nederlandse Stoombleekerij begint in 
1964 met een proef voor het zuiveren van 
afvalwater. In Nederland begint name-
lijk voorzichtig door te dringen dat de 
verschrikkelijke verontreiniging van het 
oppervlaktewater gestopt moet worden. 
De Regge is in die tijd één groot stinkend 
vat chemicaliën, dat langzaam leeg loopt in 
uiteindelijk het IJsselmeer. 

De opening van het nieu-
we gemeentehuis staat 
niet alleen in het teken 
van relletjes. Voor de ou-
deren is er een prachtig 
optreden van Willy Al-
berti en dochter Willeke. 
Voor de jongsten komt 
de echte Swiebertje uit 
de tv gekropen.
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Hoogenkamp is natuurlijk heel blij met zijn prijs en vergeet daarbij de club niet waarbij hij 
meespeelt in de toto en dat is DES. Voorzitter Pekkeriet mag een envelop met 1000 gulden 
mee naar huis nemen.

Jumelage
De gemeente Hellendoorn gaat in 1968 een jumelage aan met het Duitse Ibbenbüren. 
Daarvoor reist de complete gemeenteraad naar het Teutoburgerwald en geniet van een 
grootse ontvangst. Speciaal meegestuurde verslaggevers schrijven pagina’s vol in de krant 
over onze nieuwe Duitse vrienden.

Kapelaans vertrekken
Kapelaan Willems kondigt na de missen op zondag 12 mei 1968 aan dat hij vertrekt. Het is 
niet vanwege de veranderingen in de tijd en de kerk, maar puur om persoonlijke redenen. 
Hij verlaat namelijk de kerk en gaat een functie in de maatschappij vervullen.Toch wel 
even schrikken voor veel parochianen; een kapelaan die uittreedt.

In augustus van dat jaar maakt kapelaan Smithuis bekend dat ook hij vertrekt. Hij wordt 
kapelaan in Bilthoven. Smithuis is vier jaar actief geweest in Nijverdal. Hij heeft zich spe-
ciaal verdienstelijk gemaakt 
voor de jeugd. Bekend staat 
hij om zijn enthousiasme 
voor zingen. Bij zijn afscheid 
krijgt hij van de parochie een 
cheque ter waarde van 1200 
gulden. In zijn dankwoord 
zegt Smithuis dat hij van het 
geld een klein deel gaat beste-
den om een aandenken aan 
Nijverdal te kopen en de rest 
gaat hij schenken aan zijn 
broer die missionaris is op de 
Filippijnen. Zijn opvolger is 
kapelaan J. Onland. 

Henk Poorte kampioen
Op 28 november 1969 maakt het Twents Volksblad melding van het feit dat Henk Poorte 
(19) van de Mensinkweg Nederlands kampioen 50 cc motoren is geworden. Zijn moeder, 
mevrouw Poorte-Manenschijn, is niet zo gelukkig met de sport van haar zoon. “Je bent al-
tijd bang voor ongelukken”, zegt ze in de krant, “maar aan de andere kant heb ik dit liever 
dan zo’n nozem figuur. Liever op de motor dan op de Dam, als u begrijpt wat ik bedoel.” 

is, heeft bij de kerk een vaste baan. Zorgt niet alleen voor het gebouw, maar beheert ook 
het parochiehuis. Ter gelegenheid van het jubileum is er een speciale misviering, een re-
ceptie en ’s avonds een serenade van het Harmonieorkest van de KSW.

Burgemeester
Niet alleen koster Van Rhee jubileert. Ook burgemeester Crommelin is 25 jaar aan zijn 
werk verbonden. Hellendoorn viert het zilveren burgemeestersjubileum uitbundig. Onder 
meer met een defilé van de bevolking, een receptie bij De Kroon, een bijzondere raadsbij-
eenkomst en een concert van het Overijssels Philharmonisch Orkest.

Priesterjubileum pastoor Terra
De nieuwbakken pastoor Terra is geliefd bij zijn parochianen. Dat blijkt als hij 
in september 1964 zijn zilveren priesterjubileum viert. Onder leiding van hoofd-
meester Kleijssen is er voor de stampvolle grote zaal in het Parochiehuis een 
receptie. Hoogtepunt is het aanbieden van het cadeau van de parochie aan de 
pastoor: een spiksplinternieuwe Austin mini. “Dit had ik niet verwacht. Ik weet 
niet wat ik moet zeggen.” klinkt uit de mond van de totaal onthutste pastoor als 
de auto het podium wordt opgereden. 

Postkantoor
Op 13 november 1964 verzamelen alle notabelen van Hellendoorn zich aan de Begoni-
astraat waar het nieuwe postkantoor wordt geopend. Een voorbeeld voor de rest van Nij-
verdal. Modern, steriel, efficiënt. Het oude karakterestieke postkantoor bij het station, 
waar mensen als Harry Veldhuis nog hun brood verdienden, gaat jammer genoeg tegen de 
vlakte. Het nieuwe centrum krijgt meer en meer gezicht. Binnen niet al te lange tijd staan 
in de buurt van het postkantoor het nieuwe gemeentehuis met daarachter een nieuwe 
straat met winkels en het nieuwe gemeentecentrum van de Hervormde kerk. 

‘t Gebouw
Het gaat niet goed met de kerkelijke voorzieningen in Nijverdal. Het Gebouw voor Chris-
telijke Belangen is bijna failliet en een ledenvergadering besluit in juli 1966 het gebouw te 
verkopen aan de Stichting Sociaal en Cultureel Werk. Ook bij de katholieken gaat het niet 
goed. Ondanks de opening in de kelder van een gezellig jeugdhonk (waar De Zweef in de 
winter ook traint), krijgt men de exploitatie van het Parochiehuis nauwelijks meer rond.

Nijverdaller wint Toto
Nijverdaller Leo Hoogenkamp kan zijn geluk niet op. Hij heeft eind oktober 1966 de kruis-
jes op zijn totoformulier zo goed neergezet, dat hij winnaar wordt van de hoofdprijs. Deze 
hoeft hij slechts met één ander te delen. Vandaar dat de voorzitter van de KNVB-toto per-
soonlijk naar Nijverdal komt om Hoogenkamp maar liefst 68.000 gulden te overhandigen. 

VERKIEZINGEN
Begin juni 1966 zijn er raadsverkie-
zingen. Als aan het einde de stemmen 
worden geteld, blijkt dat er niet al te 
veel verschuivingen zijn. De KVP raakt 
een zetel kwijt aan het onafhankelijke 
(maar katholieke) raadslid Runne-
boom. De PvdA raakt een zetel kwijt. 
Daar staat tegenover dat de Boerenpar-
tij van Boer Koekoek 1 zetel haalt.

VERKIEZINGEN
Veel animo is er in 1967 
als de Sportgemeen-
schap het voorstel doet 
een Sportfederatie op te 
richten. Iedereen is het 
daarmee mee eens en zo 
de krachten te bundelen 
en beter te kunnen over-
leggen met de gemeente. 

OPSTAND
Bewoners van de Bergleidingweg komen in opstand 
tegen de gemeente, maar verliezen uiteindelijk. 
Blij zijn ze met de aanleg van een nieuw riool, een 
nieuw wegdek, trottoirs en verlichting. Woedend 
zijn ze omdat ze een aanslag “baatbelasting” krij-
gen. Dat heeft de gemeenteraad overigens al jaren 
eerder besloten. De te betalen bedragen variëren 
van 800 tot 6000 gulden. In één keer te betalen of 
in twintig jaarlijkse termijn inclusief 4% rente. 

Kapelaan Willems.

Afscheid van kapelaan 
Smithuis in 1966 met 
de dames Hegeman en 
Oogink (rechts).

GEMEENTEHUIS
De gemeente besteedt de bouw van het nieuwe gemeentehuis aan. Op advies 
van de architect nodigt men acht gerenommeerde aannemers uit. Dat is 
tegen het zere been van alle niet-uitgenodigde, lokale aannemers. En argu-
ment van jongeren om bij de opening een demonstratie te houden tegen het 
gemeentebestuur. De bouw van het nieuwe gemeentehuis is in volle gang als 
een gedeelte van de betonnen vloer van de eerste etage naar beneden komt. 
Met het beton valt ook een van de vlechters mee, die gelukkig ongedeerd 
blijft. Deze tegenvaller met bijbehorende onderzoeken van de arbeidsinspec-
tie, voorkomt niet dat vier dagen later de eerste steen wordt gelegd. 

WEEKMARKT
De gemeenteraad besluit in juli 1965 
om de weekmarkt te verplaatsen van de 
Meijboomstraat naar de Parallelweg. Dat 
gaat niet zonder slag of stoot. Zes raads-
leden stemmen tegen. In april 1966 opent 
de nieuwe markt haar poorten met heel 
veel aanbiedingen en attracties. Jammer 
genoeg is het slecht weer, maar is er toch 
een behoorlijke hoeveelheid publiek. 
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KOLONIEHUIS
Eind mei 1966 is het feest bij de 
Reggeberg aan de Luttenberger-
weg in Hellendoorn. Dat is dan nog 
een Christelijk Koloniehuis voor 
“bleekneusjes” van de Vereniging van 
Chr. gezondheidskoloniën in Ne-
derland. Reden voor het feest is het 
40-jarig bestaan. De Reggeberg is nu 
in exploitatie bij Trias Jeugdhulp.

BIBLIOTHEEK
Het nieuwe jaar 1968 is net begon-
nen als aan de Grotestraat de nieuwe 
bibliotheek opent. Dit is het resultaat 
van het samengaan van katholiek en 
protestants lezen. De nieuwe bieb 
heeft 14.000 boeken te lezen voor de 
2200 leden die men heeft.

KOOPCENTRUM
Trots meldt het Twents Volksblad dat de 
ontwikkeling van de gemeente razend-
snel en goed gaat. Woningen, winkels en 
andere zakenpanden verrijzen als teken 
van toegenomen welvaart. Vanuit toe-
risme en het toegenomen aantal bedrij-
ven, verwacht men dat Nijverdal een 
koopcentrum van allure gaat zijn voor de 
wijde omgeving.

Aan de Ericaweg bouwt 
de gemeente sporthal 
Noetsele, die in 1970 in 
gebruik wordt genomen. 
Bijna 50 jaar later kan 
dezelfde foto genomen 
worden als besloten is de 
hal te slopen. Daarvoor 
in de plaats komen wo-
ningen. 

Groeten uit Nijverdal 
rond 1960. Trots zijn we 
op het openluchtzwem-
bad, het Dunantplant-
soen, de heidevelden aan 
de Toeristenweg en het 
Stort (met trein).

De heer Vosman uit Rijs-
sen biedt de bondsvlag 
aan. Vlnr: Henk Mid-
delkamp, Gerrit Kever-
kamp, Hendrik Broens, 
Anton Middelkamp, Ber-
tus Poelhekke, Bernard 
Alferink, Willem Poppe, 
Gerrit Gescher, en H. 
Vosman.

ciële trainer trokken de knapen avond aan 
avond naar de berg om te oefenen.

Wie de tegenwoordige prijzenkast ziet in 
café Hegeman, kan zich moeilijk voorstel-
len dat dit alle prijzen zijn die in 40 jaar bij 
elkaar gevoetbald werden. Spelers uit de 
beginperiode denken nog met weemoed te-
rug aan de eerste grote kast met de fraaie 
prijzen die in hotel Dalzicht hing, maar die 
bij een brand tijdens de oorlogsjaren ver-
loren ging. Zo ging het ook met de tribune 
op het oude terrein boven op de berg. Het 
houtwerk werd door de bezetter wegge-
haald en de fundamenten zitten nog steeds 
in de bodem, maar volledig overwoekerd 
door onkruid.” Aldus Dieks Krukkert. 

De Zweef 40 jaar (1960)

Bij het 40-jarig jubileum van De Zweef be-
staat het bestuur uit Herman Evers, Gerrit 
Keverkamp, Hendrik Broens (voorzitter), 
Bertus Poelhekke, Anton Middelkamp, 
Bernard Alferink, Willem Poppe, Gerrit 
Gescher en Henk Middelkamp. Geestelijk 
adviseur is kapelaan H. Jongerius.

Herinneringen van Dieks Krukkert
Het veertigjarig bestaan van De Zweef 
krijgt veel aandacht in de media. Dieks 
Krukkert weet het haarfijn te vertellen 
aan het Twents Volksblad: “Nog voordat 
in competitieverband werd gespeeld, 
speelden wij tegen een ploeg in Almelo 
(de naam is hij vergeten). De Nijverdalse 
keeper Johan Kaizer, ranselde alles wat in 
zijn buurt kwam uit zijn doel. De overwin-
ning was vooral aan hem te danken, want 
hij zweefde tussen de palen, vonden zijn 
kameraden en ter ere van deze fenome-
nale keeper werd toen officieel als naam 
gekozen “De Zweef.” En zo is het sindsdien 
gebleven.”

In die tijd (1960) wordt maar een keer in de 
week getraind en wel op vrijdag. Het trai-
ningsbezoek is niet best. Natuurlijk is er het 
probleem van de ploegendiensten4, maar 
soms zijn er minder geldige redenen om 
niet te komen. Dieks herinnert zich: “Dertig 
jaar geleden ging dat anders. Zonder offi-

4 Ploegendiensten spelen 
ook het bestuur parten. In 
het jaarverslag 1962-1963 
verzucht secretaris Bernard 
Alferink dat door de ploe-
gendienst het bestuur veel 
te weinig met z’n allen kan 
vergaderen. Hij roept ieder-
een op een dagelijks bestuur 
te kiezen dat niet in ploegen-
dienst werkt. 
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Jubileumtoernooi
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan 
houdt De Zweef op zondag 12 juni een voet-
baltoernooi voor junioren. Maar liefst 24 
teams van zeven verenigingen nemen deel: 
Wierden, MVV, PH, Nijverdal, Rohda, Le-
melerveld en De Zweef. Hoogtepunt tijdens 
het toernooi is de wedstrijd tussen de jeugd 
van De Zweef en Enschedese Boys (het eer-
ste daarvan speelt eredivisie). 

Vooraf worden de kansen van De Zweef al 
laag ingeschat: de Boys zijn in de Oostelijke 
Jeugdklasse twee keer achter elkaar kam-
pioen geworden. Tijdens de wedstrijd blijkt 
inderdaad het klasseverschil: De Zweef 
krijgt met 6-0 aan de broek. De Zweef 
treedt overigens aan met het halve eerste 
elftal. Doel: Johan Hoogers. Achter: Willy 
Kaizer en Henk van Rhee. Midden: Joop 
Middelkamp, Antoon Middelkamp en Ben-
ny Alferink. Voor: Johannes ten Hove, Jan 
Evers, Jopie Oldenhof, Bertus Veldhuis en 
Jan van Vugt.

Receptie in Dalzicht
Op zaterdag 18 juni viert De Zweef het 
40-jarig jubileum met een receptie in hotel 
Dalzicht. Zoals gebruikelijk is er een lange 
lijst van sprekers met wethouder P. Mole-
naar als eerste. Bijna alle sprekers herin-
neren aan de beslissende wedstrijd tegen 
Wilp waardoor De Zweef behouden blijft 
voor de vierde klasse KNVB en feliciteren 
de club daar natuurlijk mee. Of, zoals Mole-
naar zegt: ”Weest u ervan overtuigd dat het 
overheidsbestuur intens meeleeft met het 
wel en wee van de plaatselijke verenigin-
gen en er zich over verheugd heeft, dat De 
Zweef erin geslaagd is de plaats in de vier-
de klasse met succes te verdedigen.”  

Namens de KNVB biedt districtsbestuurder 
H. Vosman uit Rijssen de Bondsvlag aan, 
wat gezien wordt als een hoogtepunt van 
de receptie. Op de voet gevolgd door het 
ontvangen van de Twentse Bondsvlag uit 
handen van Th. Franken uit Almelo. Beide 
bestuurders prijzen de gemeente voor het 
feit dat er op Gagelman zo’n prachtig sport-
park5 ligt. Beide roemen ook de aandacht 

Voorzitter Evers gaat met de pastoor over-
leggen over huur van de grote zaal in het 
Parochiehuis. Herman Middelkamp gaat 
contact opnemen met de heer H. Alberts en 
zijn gezelschap uit Almelo. Herman Evers, 
Herman Middelkamp en Gerard Rikken 
gaan een feestcomité vormen. Het bestuur 
bepaalt dat het feest zo goedkoop mogelijk 
moet.

In de vergadering na dit besluit deelt de 
voorzitter mee dat het feest toch bij Dal-
zicht is. En wel op 11 februari 1961. Hij is 
zelfs enthousiast en vraagt of er mensen 
zijn die willen helpen met het maken van 
feestmutsen. Spontaan meldt een aantal 
aanwezigen zich aan. De feestavond ter ge-
legenheid van het jubileum wordt een soort 
carnaval, voorafgaand aan aswoensdag op 
15 februari. 

van De Zweef voor de jeugd binnen de ver-
eniging.

Hierna volgt de rest van de sprekers: an-
dere voetbalclubs, katholieke vakbonden, 
Nederlands Katholieke Sportfederatie. Bij-
zondere spreker is Gerrit Otte namens de 
voetbalvereniging PH uit Almelo. Hij keert 
even terug op het oude nest, waarvan hij 13 
jaar de voorzittershamer hanteerde. 

Een opvallende uitspraak doet voorzitter P. 
Sleijster van Nijverdal, die De Zweef felici-
teert met het feit dat men in staat is jaar-
lijks 1000 tot 1500 gulden voor gebruik van 
het sportpark aan de gemeente te betalen. 
“Maar”, zo verklaart hij, “dat betekent dat 
u een gezonde vereniging heeft.” Sleijster 
zegt het jammer te vinden dat de geplande 
jubileumwedstrijd De Zweef-Nijverdal niet 
kan doorgaan. De Zweef sluit het officiële 
jubileum op zondag 13 juni af met een geza-
menlijk ontbijt in het Parochiehuis.

Feestavond bij Dalzicht valt verkeerd 
bij geestelijk adviseur, maar resul-
teert in carnaval
Behalve een officiële bijeenkomst met spre-
kers is er ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan ook een feestavond voor de leden. 
Niet dat dat snel gebeurt. In december 1960 
besluit het bestuur pas zo’n avond te gaan 
houden. Men denkt aan een gezellige avond 
met muziek en een dansje, te houden bij 
Dalzicht. 

Juist op het moment dat dat wordt beslo-
ten, komt de geestelijk adviseur de vergade-
ring binnen. “Niks Dalzicht.” Op de eerste 
plaats is het hem niet bekend dat deze 
dansavonden gegeven worden en tevens 
dat er niet voldoende controle is, zodat hij 
het zeer op prijs stelt dat dergelijke dans-
avonden niet meer in Dalzicht gehouden 
worden. 

De adviseur vindt dat er naast dans ruimte 
moet zijn voor cultuur of een sketch. Geen 
“moeilijkheden” (denk aan de relatie dan-
sen/jongens/meisjes) meer zoals eerder. 
Het bestuur laat zich overhalen.

5 Ter gelegenheid van het 
jubileum organiseert De 
Zweef een wedstrijd tegen 
Nijverdal. Jammer genoeg is 
er een foutje gemaakt. Waar 
en door wie, is niet duidelijk. 
Wel staat vast dat de wed-
strijd niet doorgaat omdat de 
gemeente het sportpark aan 
een vereniging van buiten de 
gemeente heeft verhuurd……

Feestavond bij Dalzicht 
ter gelegenheid van 40 
jaar De Zweef leidt tot 
carnaval. Achter Annie 
Huis in ‘t Veld, midden 
Rietje Schrijver, onder 
Tonnie Broens.

Voetbal bij De Zweef in de jaren zestig
In het vorige hoofdstuk is duidelijk gemaakt 
hoe voetballen in de jaren vijftig eraan toe 
gaat. In de jaren zestig is er niet veel veran-
derd. Er is iets meer welvaart gekomen en 
meer mensen hebben een auto. 

Naar wedstrijden ga je nog steeds gewoon 
op de fiets. Als je op sportpark Gagelman 
om je heen kijkt, is het nog steeds een kale 
bedoening. Een gebouw met kleedkamers 
en een koffiekiosk aan de Duivecatelaan. 
Die kleedkamers moeten DES, Nijverdal en 
De Zweef delen. In de loop van dit decenni-
um verschijnen als je richting fabriek kijkt, 
aan de Koersendijk graafmachines. Daar 
komen nieuwe sportvelden. De vraag is wel-
ke club daar gaat spelen.

Er is nog veel tijd en ruimte voor lol en pret. 
Bijvoorbeeld in het tweede, waarin ook 
oud-gedienden als Jan ten Hove, spelen. 
Jan Evers (1941) herinnert zich het voorval 
dat het team speelt tegen MVV in Maria-
parochie. ”Zij moesten winnen en voor ons 
stond niets meer op het spel. In de rust 
kwam er ineens een krat bier de kleedka-

mer in. Ik snapte er niets van, maar had 
later wel door dat Jan ten Hove dat had 
geregeld.

Het mooie was dat op een gegeven moment 
de scheidsrechter binnen kwam met het 
verzoek weer te beginnen. “Ja, maar eerst 
moet het glas leeg”, kreeg die te horen. Uit-
eindelijk hebben we de wedstrijd met ne-
gen man uitgespeeld. De rest bleef achter 
en heeft het bier opgedronken.”

Herinneringen van Jan Winkels en 
Sinus Wennemers
Jan Winkels en Sinus Wennemers zijn 
ereleden van De Zweef. Zij vertellen over 
voetbal in hun jeugd. Jan Winkels en Sinus 
Wennemers (beiden geboren 
in 1950) zijn gaan voetballen 
als ze een jaar of 8 zijn. Voor 
die tijd zitten ze –zoals bijna 
alle jongens- op de gymaf-
deling van De Zweef. Dat is 
eerst nog in de oude openbare 
school aan de Rijssensestraat, 
later in Ons Gebouw aan de 



362 363

Spoorstraat. “Wat we daar deden? Koprol-
len, rekstokken, in het want klimmen.” 
Trainers bij de gym zijn dan André Zins-
meijer en Mans Huis in ’t Veld. “Een van de 
leden van onze leeftijd was Aloy Jannink. 
Die was echt heel goed. Was nergens bang 
voor. Bij demonstraties in het Parochiehuis 

kwam er een rekstok op het podium en 
zwaaide Aloy in het rond als een Epke6.“
De kleine Jan en Sinus krijgen voetbaltrai-
ning van ervaren rotten: Gerrit Westerik, Jo 
Heetkamp en Johannes Souverijn. “Jo en 
Gerrit kwamen vaak zo uit de fabriek; de 
overall en laarzen nog aan. Gerrit leerde 
ons een bal stoppen. Gooide de bal aan en 
dan moest je met de binnenkant contro-
leren. Jo leerde ons met de binnenkant te 
passen. Van Johannes hebben we het mees-
te geleerd.” Deze drie mannen zijn ook hun 
leiders tijdens de wedstrijden. 

Eerst bij het Parochiehuis en later bij de 
kerk hangt het mededelingenbord waarop 
staat hoe laat je moet voetballen. “Nee, er 
stond nooit een opstelling op of dat je re-
serve moest staan. Dat hoorde je ter plekke 
wel.”  Sinus: “Ik kon er niet tegen als ik re-
serve moest staan. Het gebeurde wel dat ik 
de jongen die op mijn plek speelde, tijdens 
het opwarmen bewust een schop gaf, zodat 
hij niet kon spelen. Ik was niet de enige die 
dat deed.”
De wedstrijden worden dan nog afgewerkt 
op het oude deel van Gagelman waar nu 

één keer in de week trainen en één keer 
spelen. Met een beetje geluk met pa mee op 
zondag naar het eerste kijken. Sinus Wen-
nemers: “Weet je dat ik ook een seizoen bij 
DES heb gespeeld? Dat zat zo: Gerrit Klein 
Nagelvoort voetbalde bij DES en woonde 
bij ons in de buurt. Op een gegeven mo-
ment vroeg hij mij of ik bij hun wilde mee-
doen. Ze hadden een speler tekort. Speelde 
ik op zaterdagmorgen voor De Zweef en 
zaterdagmiddag geregeld illegaal bij DES. 
Dat was een hoger elftal, want Klein Na-
gelvoort was zo’n twee jaar ouder dan ik.” 

Als Jan en Sinus gaan spelen, kent De 
Zweef alleen B- en A-pupillen. “We had-
den een hele goede lichting. In de A-jeugd 
gingen we op een gegeven moment twee 
keer in de week trainen. Alleen voor A1. De 
spelers van A2 mochten niet en die waren 
kwaad. Die extra training was in de buurt 
van Marke Noetsele en werd gegeven door 
Bokkie Middelkamp. We waren echt heel 
goed. Waren met kerstmis al kampioen bij 
wijze van spreken.”

Herinneringen van Anton Wennemers
De vroegste herinnering van Anton Wenne-
mers, oud speler van het eerste en trainer, 
is bij pa voorop de fiets naar De Zweef; toen 
nog aan de andere kant van Gagelman. “Het 
was vijf voor half drie als we de fiets neer-
zetten, ongeveer waar nu het mortuarium 
is. We liepen in een stoet hetzelfde laantje 
af naar het veld. Ik als kleine jongen tussen 
al die grote mannen die praatten over de 
wedstrijd. Wie mee zou doen en wie niet. 
Hoe de tegenstander zou zijn. 

Bij het veld was niets, behalve de kleine 
kleedkamers en een hokje waar Baaltje 
Woertman koffie verkocht. Terug naar de 
fiets weer dezelfde mannen, die oordeel-
den over de uitslag, de tegenstander, de 
scheidsrechter, wie goed was en wie slecht. 
Ik keek daar tegenop, maar voelde me wel 
groot. Ik wist toen al dat ik in het eerste 
wilde voetballen.

Trainen was toen ook heel anders dan nu”, 
glimlacht hij, “we stonden met 40, 50 jon-

DES speelt. Tussen het huidige clubhuis en 
de houten keet bij de hoekvlag staan dan 
twee kleedkamers; iets hogerop in het bos. 
“Alleen maar koud water en in de winter-
dag niks.”

Behalve voetbal zijn er in die tijd geen acti-
viteiten voor de jeugd. Kan ook haast niet, 
want er is geen clubhuis. Dat is ook hele-
maal niet nodig. “We waren elke dag aan 
het voetballen; weer of geen weer.” In elke 
buurt was wel een veldje waar je kon spe-
len. Bij Albert Heijn, in de Brake, het Kat-
tenbos, bij Dalzicht; noem maar op. Jan: “Ik 
weet nog dat ik op zondag met mijn broer 
Bennie ging voetballen bij de Spoorstraat. 
Komen we allebei thuis met de knieën door 
de (zondagse) broek.”

Groepjes jongens treffen elkaar en voetbal-
len de sterren van de hemel. Soms eindigt 
dat in het politiebureau. “Bij de Salo-
monsonstraat (naast de textielschool), lag 
een mooi veld van Nijverdal ten Cate. Daar 
stond een hek omheen en mochten wij niet 
komen. Maar ja, het was een heel mooi 
veldje, Dus klommen we daar regelmatig 
over heen om te voetballen. Kwam politie-
man Korenromp en moesten we mee naar 
het bureau: strafregels schrijven.” 

En natuurlijk voetballen op school. “Van 
meester Tijhuis mocht bijna alles. Toen 
Kleijssen kwam, werd het anders. Die was 
strenger. Wilde zich ook waar maken als 
nieuw schoolhoofd. Van hem mocht je veel 
minder.” Jan Winkels weet nog: “Er waren 
twee plekken op het schoolplein. Een voor 
de hoogste klassen en een voor de rest.” 
Sinus vult aan: “Het hek daar hebben ze ho-
ger moeten maken, omdat de bal er telkens 
overheen ging.” 

Zowel Jan als Sinus spelen in het team van 
de Antoniusschool. “Er was maar één ka-
tholieke school en veel meer protestantse. 
Het is dan ook logisch dat wij elk jaar de 
schoolcompetitie wonnen. Alle Zwevers op 
één school. We hadden twee teams die ei-
genlijk uitmaakten wie er kampioen werd.” 
Voetballen bij De Zweef rond 1960 is dus: 

getjes op het veld en de trainer had vaak 
z’n fabrieksoverall nog aan. Dat was op 
dat gravelveld in de hoek achter de hoc-
key.” Een wedstrijd zit er voor hem nog niet 
direct in. Het is in die tijd allemaal nog niet 
zo goed geregeld als nu. “Toen ik er net op 
zat, ging ik elke vrijdagmorgen na de kerk-
dienst bij de aanplak bij het parochiehuis 
kijken of ik al mee mocht doen, maar dat 
gebeurde niet. 

Mijn naam stond nooit op het lijstje van 
spelersnamen. Ik moest iets verzinnen. 
Ik had een neef (Alwie Wennemers), die 
keeper was in de jeugd. En de keeper werd 
altijd als eerste genoemd op het lijstje met 
namen. Toen zag ik mijn kans schoon. Hij 
stond niet bovenaan het lijstje. 

Ik heb hem verteld dat hij niet hoefde te 
spelen dat ik de A. Wennemers was ver-
derop in het rijtje. Zo speelde ik mijn eerste 
wedstrijd op een echt veld. Vrijdagmid-
dag ervoor schoenen met mijn moeder 
gekocht voor 9 gulden bij sportzaak Aloy 
Jannink natuurlijk (hij speelde in het eer-
ste). Ik speelde zo m’n eerste wedstrijd die 
zaterdagmorgen in een team waarvan de 
keeper ontbrak….”

Herinneringen van Bertus Broekhof
Bertus Broekhof is in de jaren zestig jeugd-
leider bij De Zweef. Hij vertelt: “Uitwed-
strijden gingen altijd op de fiets. Je moet 
ook niet denken dat er overal kleedkamers 
waren of zo. Ik heb meegemaakt dat we 
aankwamen bij het veld en dat we een stuk 
verder moesten rijden om in de hooiberg 
te verkleden. In voetbalkleren fietsten we 
daarna terug naar het veld. En denk maar 
niet dat er water was in die hooiberg om je 
na die tijd te wassen.”

De wedstrijden voor de jeugd zijn dan altijd 
op een groot veld. Met de spelregels van de 
senioren. Maar wel met een lat die aan twee 
haken aan de echte lat hangt, zodat de jeug-
dige keepertjes een kans hebben een hoge 
bal weg te werken. Maar wee je gebeente als 
de bal tussen de lat en hulp-lat verdwijnt. 
Dan is er vaak de nodige discussie.

Gait Westerik en Jo 
Souverijn zijn naast 
trainer ook leider bij de 
junioren. Hier een foto 
uit 1960. Boven vlnr: Jan 
Willem van Schoot, Gait 
Westerik, Rob Engbers, 
Johan Alferink, Hans 
Ruiter, Coby Ebben, Jo 
Souverijn, Louis Tijhuis.
Onder vlnr: Henny Kok, 
Aloy Jannink, Arnold 
Blikman, Antoon den 
Ouden, Antoon Hege-
man.

Aanplakkastje bij de 
kerk.

Bertus Broekhof.

Anton Wennemers.

6 Epke Zonderland wint in 
2012 in Londen Olympisch 
goud aan de rekstok. In 
zowel 2013, 2014 als 2018 is 
hij wereldkampioen in deze 
discipline.
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Bertus Broekhof
Als Bertus Broekhof (1953) als jong ventje 
van 13, 14 jaar in de C-jeugd van De Zweef 
voetbalt, vraagt men hem of hij hulpleider 
wil worden bij de pupillen. Dat is in de tijd 
dat je nog trots bent als je wordt gevraagd 
voor zo’n functie. Men heeft vertrouwen in 
je; je bent wat. Maar durf je eigenlijk dan 
wel nee te zeggen? Bertus doet het in ieder 
geval niet en –zo’n 43 jaar later- is hij nog 
steeds actief. En op zijn geuzennaam “Pu-
pillen-Bats” is hij trots. 

Voor zijn vele verdiensten voor De Zweef 
is Bertus drie keer nadrukkelijk in beeld 
geweest. In het seizoen 1981-1982 al wordt 
hij uitgeroepen tot “sportman van het jaar” 
bij De Zweef. “Vraagbaak, ombudsman 
en stille werker” staat in het jury-rapport 
van toen te lezen. Later (in 2001) is Bertus 
samen met Gerard Cents kandidaat voor 

de vrijwilligersprijs van de gemeente. Het 
mooiste eerbetoon komt in 2008. Ter gele-
genheid van Koninginnedag wordt Bertus 
voor al zijn verdiensten onderscheiden en 
kan hij zich Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau noemen. Kort daarna wordt hij ziek en 
op 13 juni 2009 overlijdt hij op 56-jarige 
leeftijd.

Elftalcommissie “Kop-van-Jut”
De elftalcommissie blijft binnen De Zweef 

aanleiding geven tot veel discussies. De 
commissie is een soort “Kop-van-Jut”. 
Nooit is het eens goed. Altijd is er gezeur en 
kritiek. Hoe zeer ook de secretaris in zijn 
jaarverslagen z’n best doet de commissie te 
bedanken en in een goed daglicht te stellen; 
het helpt niks. Spelers, supporters en zelfs 
bestuursleden hebben kritiek. Zo was het 
in het vorige decennium en zo is het in deze 
periode. “Veel afbrekende kritiek kregen 
zij te incasseren van leden en supporters 
in plaats van waardering en medewerking 
voor hun ondankbare werk”, schrijft secre-
taris Broens in het jaarverslag 1959-1960.

Verloting voor een nieuw gebit voor 
Theo Siero
In de wedstrijd van De Zweef tegen Alme-
lo verliest Theo Siero na een ongelukkige 
botsing een stel tanden. De verzekering ver-
goedt niet, want het ongeval wordt te laat 
gemeld. Theo meldt zich bij het bestuur. 
Omdat De Zweef geen eigen voorziening 
heeft, moet het bestuur wat verzinnen. Men 
wil Theo wel helpen, maar geen preceden-
ten scheppen. Het resultaat is het houden 
van een verloting met opbrengst voor Theo. 
Theo ontvangt later een tegemoetkoming 
van 100 gulden. Hij kan daarvan een flink 
deel van de rekening van 151 gulden betalen 
voor twee stifttanden. 

gereduceerd tarief. “Geeft u in grote getale 
op, desnoods blijft er geen bus in Nijver-
dal achter. Succes “Zweef”, het kán en het 
móet!” Heel katholiek Nijverdal leeft mee 
en praat over de wedstrijd. Paul Souverijn 
is dat jaar een van de kinderen die zich na 
de kerk ’s zondags moet voorbereiden op 
hernieuwing van de doopbeloften of vorm-
sel. Wat precies weet hij niet meer. Wat hij 
wel weet is dat hij toestemming moet vra-
gen en krijgt om niet te hoeven komen om 
zo mee te kunnen met de bus. 

Het aantal aanmeldin-
gen voor de bus bij de 
pooladressen (Gescher 
en Poelhekke) houdt 
niet op en op zondag-
morgen staan bij het 
sigarenmagazijn van 
Dieks Krukkert op de 
Markt maar liefst acht 
bussen klaar om af te 
reizen naar Wilp. Vol-
gens speler Gerard Hil-
berink is dat niet waar 
en staan de bussen bij 
garage Nahuis. “Daar 
moesten wij als spelers 
naar toe. Ik zie nog zo 
die hele rij bussen klaar 
staan.” Wat hij zich mis-
schien niet realiseert is 
dat de spelersbus eerder 
vertrekt en de rij bussen 
daarna gemakkelijk naar 
de markt kan zijn gere-
den om vandaar de sup-
porters te vervoeren. 

Jan ten Hove (mee als 
reserve) vertelt: “Op een 
gegeven moment waren 

Verloop van de competitie

Prestaties De Zweef 1960 -1970

1960-1961 t/m 1969-1970 4e klasse KNVB
(In 1966-1967 en in 1967 – 1968 wordt het eerste elftal telkens bijna kampioen)

Competitie 1959-1960
De competitie 1958-1959 verloopt voor De 
Zweef niet goed. De club eindigt een na 
onderste. Omdat men denkt dat de tegen-
standers daar makkelijker zijn, verzoekt De 
Zweef de bond voor het seizoen 1959-1960 
om indeling in de Sallandse competitie. Dat 
kan, maar het eindigt allemaal in een grote 
deceptie. 

De Zweef draait niet lekker. Niet dat de 
ploeg zo slecht voetbalt, maar het gaat alle-
maal net niet. Met nog een paar wedstrijden 
te gaan staan de blauwwitten hopeloos on-
deraan. Net zoals overigens Nijverdal, dat 
ook bivakkeert in de degradatiezone. Met 
nog twee wedstrijden te gaan wint De Zweef  
dankzij heel hard werken van Sallandia. 
Bij rust staat de ploeg met 0-1 achter, maar 
weet het tij na de thee te keren en met 2-1 
te winnen. De laatste plaats is daarna voor 
Wilp. De ploegen staan heel dicht bij elkaar 
en er kan nog van alles gebeuren als De 
Zweef op zondag 27 maart 1960 naar Wilp 
moet.

Met 8 bussen naar een degradatie- 
duel (1960)
In lief en leed. In voor- en tegenspoed. Het 
lijkt wel een huwelijk. Misschien is dat het 
wat de leden hebben met de vereniging. Als 
De Zweef op zondag 27 maart 1960 in de 
laatste wedstrijd van de competitie moet 
spelen tegen Wilp, gaan maar liefst acht 
bussen supporters mee. Inzet is degradatie. 
Als Wilp wint, degradeert De Zweef. Bij ge-
lijkspel blijft De Zweef in de vierde klasse. 

Op woensdag voor de wedstrijd verschijnt 
er een stuk in het Twents Volksblad met 
een oproep aan alle supporters om mee te 
gaan. Het bestuur van De Zweef laat bus-
sen rijden en biedt zitplaatsen aan tegen 

Een ontroerde Bertus 
Broekhof met onder-
scheiding, vrouw Agnes 
en burgemeester Hans 
van Overbeeke.
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de kaartjes 
op. Zijn er 
nog mensen 
in Nijverdal 
achterge-
bleven?” 
vragen ze 
zich af in 
Wilp. Sinus 
Wenne-

mers: “Ik was te klein, nog geen tien jaar 
en mocht niet mee. Ik weet wel dat we bij 
Meulenbeld de uitslag gingen kijken en dat 
de bus daar aan kwam. Wat een feest.”

Gerard Hilberink: “Het eerste dat ons als 
spelers opviel was dat de struiken vol hin-
gen met blauwwitte sokken. Dat hadden 
de supporters gedaan. Toen we ons wilden 
omkleden bleek dat er op dat moment nog 
een dameshandbalwedstrijd was tussen 
Wilp en Rohda.” Bokkie Middelkamp: 
“Toen we daar kwamen waren de kleedka-
mers bezet. Er zaten dames in. Ga jullie je 
daar maar omtrekken, werd er gezegd. Die 
meiden waren op het veld en wij de kleed-
kamer in. Het was maar even of we liepen 
allemaal met een behaatje aan!”

Reserve-speler Jan Evers: “De trainer had 
mij al gezegd dat ik niet in de basis zou 
staan vanwege een blessure waar ik veel 
last van had en in combinatie daarmee het 
slechte veld, want het had de hele week ge-
regend. Ik zat op de bank en mijn belang-
rijkste opdracht was zo spoedig mogelijk 
na afloop van de wedstrijd Nijverdal op de 
hoogte te brengen van de uitslag. Ik had 
op de heenweg al gezien dat er bovenaan 
de dijk een cafeetje was, dus toen het was 
afgelopen, heb ik een jas aangetrokken en 
spurtte in mijn voetbalkleren de dijk op om 
Bennie Alferink te bellen en de uitslag door 
te geven.”  

De zenuwen gieren natuurlijk niet alleen 
de supporters, maar ook de spelers door 
de keel. Mooi is de wedstrijd niet, maar er 
wordt keihard gewerkt, waarbij De Zweef 
eigenlijk de hele wedstrijd beter is. Beide 
defensies staan goed. Bij De Zweef zijn 

De Zweef speelt in de volgende opstelling: 
doel Jan Hoogers; achter: Henk van Rhee 
en Anton “Jaap” Poppe; midden: Rini Siero, 
Jan ten Hove, Gerard Hilberink, Antoon 
Middelkamp jr. en Herman van Rhee; voor: 
Hennie Oogink, Jopie Oldenhof, Jan Tij-
huis. 

Uit het jaarverslag 1959-1960
Secretaris Broens beschrijft in z’n jaarver-
slag de gevoelens van de supporters en de 
blijdschap bij het klassebehoud, maar voegt 
er aan toe: “Jongens, die angst zult U toch 
zeer zeker onze leden en supporters niet 
weer aan kunnen doen. Breng hen eens 
in die grote vreugde van een kampioen-
schap.”

Seizoen 1959-1960: tweede kampioen 
en met niet-gerechtigde spelers in na-
competitie
Het eerste ontkomt dus net aan degra-
datie. Het tweede doet het veel beter en 
wordt kampioen in de derde klasse afdeling 
Twente. In dezelfde klasse, maar in een an-
dere poule wordt ook het eerste elftal van 
Haarlese Boys kampioen. Beide teams moe-
ten onderling in een uit- en thuiswedstrijd 
uitmaken wie promoveert. De Zweef 2 wint 
de eerste wedstrijd met 2-1 en denkt te pro-
moveren. Maar rekent buiten de waard.

Haarle ligt namelijk te dicht bij Nijverdal 
om de spelers niet te kennen. Vandaar 
dat Haarle bij de bond spelersonderzoek 
aanvraagt. Daaruit blijkt inderdaad dat De 
Zweef niet-speelgerechtigde (eerste elftal-

hoofdrollen voor linksachter Anton “Jaap” 
Poppe en stopper Anton Middelkamp. Niet 
voorkomen kan worden dat een Wilp-aan-
valler een schot loslaat waar keeper Jan 
Hoogers niet bij kan. De bal komt op de lat 
en De Zweef met de schrik vrij.

Voorin is Jopie Oldenhof de beste. Hij 
forceert veel openingen, waarvan zijn me-
de-aanvallers echter niet weten te profite-
ren. De allerbeste kans is voor Jan Tijhuis 
uit een voorzet van Oldenhof, maar de 
keeper van Wilp staat precies in de baan 
van het schot.

Naar het einde toe wordt de spanning on-
draaglijk. Uiteindelijk blijft het 0-0 en gaan 
de armen van de blauwwitten de lucht in. 
Jongens rennen het veld op met van de 
bomen gerukte takken met daarin vastge-
maakt Zweefsokken. “Er waren toen nog 
geen sjaaltjes en ander spul om mee te 
zwaaien”, vertelt Henny Heetkamp, die als 
jongen van 12 mee mag met de bus. 

Enthousiaste Nijverdallers nemen de spe-
lers op de schouder en begeleiden hen naar 
de kleedkamer. “Henkie Engbers nam mij 
op de schouder. Hij had een sigaret in zijn 
handen en die brandde tegen mijn dijbeen. 
Ik schreeuwde het uit. En hij maar denken 
dat dat van blijdschap was…”, herinnert 
Toone Middelkamp zich nog heel goed. 

Frans Middelkamp bevestigt het ver-
haal van Toone: “Antoon Middelkamp  
schreeuwde van blijdschap, maar iemand 
die Toone droeg had nog een sigaret tussen 
zijn vingers en die drukte hij abusievelijk 
bij hem  tegen zijn achter benen (billen). Bij 
al dat gejuich heeft niemand  in de gaten 
gehad wat er zich werkelijk bij Toone af-
speelde. Achteraf is er flink om gelachen.”

Jan ten Hove: ”Wat ik zo mooi vond was 
dat onze geestelijke adviseur langs de lijn 
en later bij het aanleggen zo heeft mee-
gezongen dat hij zich ’s avonds in het lof 
moest verontschuldigen voor zijn stem met 
de boodschap dat hij met De Zweef was 
mee geweest.” 

spelers) heeft opgesteld. De nacompetitie 
moet over en uiteindelijk trekt Haarle aan 
het langste eind door de thuiswedstrijd met 
2-0 te winnen. “Over het geheel werd er 
fors gespeeld”, schrijft het Twents Volks-
blad over die wedstrijd waarbij men aante-
kent dat de scheidsrechter de zaak stevig in 
de hand had. Na afloop komt de drumband 
van VDO het veld op en begeleidt de spelers 
van Haarle naar Vloedgraven voor het pro-
motiefeest. 
Trainer Udink neemt na dit seizoen ontslag. 
Zijn opvolger is J. Meulenbrug uit Ensche-
de. Hij houdt het maar één seizoen vol. 

Seizoen 1960-1961
Of het door de nieuwe trainer komt, is niet 
bekend, maar dit seizoen gaat het De Zweef 
beter af dan het voorgaande. Af en toe ver-
baast de club iedereen. Bijvoorbeeld in de 
uitwedstrijd tegen Sportclub Deventer in 
september 1960. Maar liefst 5-10 staat er 
na anderhalf uur spelen op het scorebord. 
Vijf goals van Gezinus van Rhee, vier van 
Antoon Middelkamp en een van Johan ten 
Hove. En dan te bedenken dat De Zweef na 
twintig minuten met 2-0 achter staat. Bij 
rust is de stand 3-3. 

In dit seizoen staat ook de plaatselijke der-
by tegen Nijverdal weer op de kalender. 
Met Bokkie Middelkamp als grote uitblin-
ker wint De Zweef de thuiswedstrijd met 
3-1. De uitwedstrijd in mei van het jaar 
erna gaat om de derde plaats in de compe-
titie. De Zweef verliest met 2-1. Wellicht 
ook door het snelle uitvallen van doelman 
Hoogers, die per Rode Kruisauto naar het 

Foto van een team in 
de jaren zestig. Gemeld 
wordt dat het een com-
binatie is van eerste en 
tweede elftal. 
Boven vlnr: Bats Poel-
hekke, Herman Spenke-
link, Herman Lubbers, 
Johan Galgenbeld, Ma-
rinus Brinker, Hennie 
Oogink, Johan Evers, 
Petro Wennemers, Rits 
Sterk, Bats ten Hove (be-
stuurslid), scheidsrech-
ter Zuidema. 
Onder vlnr: Antoon 
Sterk, Lodewijk Harme-
ling, Gerrit Gescher.
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ziekenhuis in Almelo moet om foto’s te la-
ten maken van zijn gekwetste heup. Invaller 
Gerrit Pfeiffers (“Gait Knol”) is erg onze-
ker, waardoor er nogal eens paniek is in de 
Zweefverdediging. Na een 1-0 voorsprong 
voor Nijverdal, maakt Bokkie Middelkamp 
op een strakke voorzet van Theo Siero ge-
lijk. Dat mag niet baten, want Nijverdal 
wint uiteindelijk. 

Vriendschappelijk 
verlies De Zweef te-
gen DES (6-2)
In een competitieloos 
weekeinde in oktober 
1960 speelt De Zweef 
vriendschappelijk tegen 
buurman DES. Daar 
komt natuurlijk heel wat 
volk op af. Iedereen moet 
entree betalen (“ook 
leden en donateurs”), 
maar dat deert de kij-
ker niet. Zij zien dat de 
verzwakte achterhoede 
van DES (Woudsma 
ontbreekt) desondanks 
weinig moeite heeft met 

De Zweef. Door goals van Teunis de Leeuw 
en Rini Poelakker komt DES op 2-0. In de 
eerste helft voegt De Leeuw daar nog twee 
goals aan toe. Vlak voor rust scoort Bok-
kie Middelkamp 4-1. Na de thee komt De 
Zweef met doelman Pfeiffers in plaats van 

Die betere toekomst moet komen met Ben-
nie Nijboer uit Zwolle als nieuwe trainer 
voor het seizoen 1961-1962. Nijboer (33) 
is nieuw in het trainersvak en heeft in het 
net afgelopen seizoen afscheid genomen 
van zijn baas PEC Zwolle (Tweede Divisie). 
Om te mogen trainen, moet de KNVB een 
licentie afgeven. Dat is geen probleem. 
Later blijkt dat de bond zich heeft vergist 
en dacht dat Nijboer uit Hoogezand een 
licentie nodig had. “Onze” Nijboer komt uit 
Zwolle en moet zich eerst inschrijven voor 
de cursus en kan dan een licentie krijgen. 
Zo gebeurt het dan ook…. 

Trainer Nijboer heeft geen eigen vervoer 
en komt met de trein uit Zwolle. Hij moet 
worden opgehaald. Het bestuur besluit dat 
dat een taak wordt van Herman van Rhee. 
Om dat mogelijk te maken koopt bestuurs-
lid Henk Middelkamp een tweedehands 
fiets. Nijboer ontvangt voor één training per 
week  een bedrag van 20 gulden.

Het trainen is voor Nijboer een heel serieu-
ze zaak. Bewaard gebleven is een brief van 
hem na zijn eerste seizoen De Zweef (in juni 
1962), gericht aan alle spelers die in de “se-
lectieploeg” komen voor het seizoen 1962-
1963. Een brief met de hand geschreven (in 
16- of 18-voud dus) in een meer dan keurig 
handschrift. De brief is te mooi om hier niet 
in z’n geheel op te nemen.

“Sportvriend,

Zo langzamerhand moeten wij ons gaan 
voorbereiden op het nieuwe seizoen. Daar-

Hoogers. “Hij weet al spoedig de harten 
van de jeugd te veroveren door de wijze 
waarop hij zich met doodsverachting in 
het strijdgewoel wierp.” De Zweef komt op 
4-2 door Bokkie (die eerder een strafschop 
mist). Daarna maakt DES korte metten via 
Dick Mondeel en Herman Zwiers. 

De Zweef 2 opnieuw kampioen
Net als in het seizoen ervoor, is De Zweef 
2 ook in 1960-1961 kampioen in de derde 
klasse KNVB, afdeling Twente. Het kampi-
oenschap is in de zak na een 1-0 overwin-
ning op Nijverdal 3. Het doelpunt komt 
in de tweede helft van de voet van Johan 
Middelkamp, die doelman Boeve onhoud-
baar passeert. Na afloop komt voorzitter 
Herman Evers het veld op om de spelers te 
feliciteren. Daarna is het voor spelers “en 
verloofden” feest bij Hegeman.

De Zweef verliest kansloos van SOS 
en contracteert Nijboer
In augustus 1961 speelt De Zweef een 
oefenwedstrijd tegen buurman SOS uit 
Hellendoorn. Het eerste team van deze 
vereniging speelt twee klassen lager dan de 
blauwwitten, die echter kansloos verliezen 
met 3-1. “Het is te hopen dat De Zweef in 
de competitie beter voor de dag weet te 
komen”, schrijft het Twents Volksblad, dat 
constateert dat “de oefenwedstrijden wei-
nig hoopvolle perspectieven biedt op de 
toekomst.”

om acht ik het noodzakelijk om op deze 
manier eens met jullie te praten.

Het afgelopen seizoen is voor ons niet al te 
best verlopen, maar jullie hebben je weten 
te handhaven, al had het dan ook op een 
veel overtuigender wijze kunnen gebeuren. 
Persoonlijk heb ik wel een overwinning 
geboekt door, zo mag ik naar mijn beschei-
den mening wel aannemen, jullie aller 
vriendschap te hebben gewonnen. Van 
deze vriendschap wil ik dubbel gebruik 
maken voor het komende seizoen, zodat 
aan het einde van het seizoen 1962-1963 
de vlag voor ons in top zal gaan. Maar dat 
eist offers door op de eerste plaats zoveel 
en zo goed mogelijk te trainen, ten tweede, 
dat je in de privéleven zult beseffen dat je 
een sportman bent en daar naar moet le-
ven. Heus, je hoeft niet alles te laten omdat 
je een voetballer bent, maar je kunt er wel 
rekening mee houden, dat bijvoorbeeld de 
tweede helft van de week wat minder te 
roken, op tijd naar bed te gaan enz. enz. 
stel jezelf in op de wedstrijd die je ’s Zon-
dags moet spelen, kijk je sportkleding na of 
alles in orde is, al deze kleinigheden zullen 
leiden naar betere resultaten. Ik hoop dan 
ook dat je deze raad zult aanvaarden en 
jezelf tot een sportman zult opwerken die 
voor jou en je vereniging een glansperiode 
in het leven zal zijn.

In overleg met het bestuur gaan wij bin-
nenkort beginnen met tweemaal in de 
week te trainen, dus je ziet dat het bestuur 
ook maar een doel heeft “betere resultaten” 
en die kunnen jullie met inzet van al jullie 

1960-1961 De Zweef 2 
kampioen en promotie.
Achter vlnr: Herman 
Westerik, Johan Middel-
kamp, Herman Middel-
kamp, Hennie Oldenhof, 
Harrie Oogink, Theo 
Woesthuis, Hennie 
Oogink, Jan Ten Hove, 
Gerard Hilberink.
Voor vlnr: Gerard      
Schwarte, Lodewijk Har-
meling, Johan Souverijn.
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krachten verwezenlijken. Probeer dus om 
gezamenlijk datgene te bereiken wat uit-
eindelijk ook voor jezelf een geweldige ge-
noegdoening zal zijn en wel……… De Zweef 
kampioen!! Aan mij zal het niet liggen.

Trainer 
B.W. Nijboer”

Nijverdal en de Zweef bij elkaar in de 
competitie: strijd verzekerd, maar 
Nijverdal degradeert
De competitie 1961-1962 is een spannende. 
De Zweef en Nijverdal zitten bij elkaar in 
dezelfde klasse (4B) en doen niet veel voor 
elkaar onder op de ranglijst. Het eerste deel 
van de onderlinge clash is eind november 
1961. De Zweef speelt met Johan Hoogers 
(doel), Willy Kaizer en Herman van Rhee 
(achter), Jan ten Hove, Rini Siero en Har-
ry Oogink (midden), Gezinus (Ziens) van 
Rhee, Gerard Hilberink, Johan ten Hove, 
Antoon Middelkamp en Jan van Vugt 
(voor). Er zijn niet zo heel veel toeschou-
wers naar Gagelman gekomen. Reden is 
dat elders “de wedstrijd Enschedese Boys 
– Heracles een ware uittocht van voetbal-
liefhebbers tot gevolg had”. 

De wedstrijd tussen Nijverdal en De Zweef 
lijkt nergens op. De krant heeft er geen 
goed woord voor over. “Het bleek wel dat 
beide ploegen uit de onderste regionen aan 
het werk waren. Zowel Nijverdal als De 
Zweef waren in hun plaatsen en positiekie-
zen zo slecht, dat er werkelijk weinig goede 
woorden voor te vinden zijn.” Nijverdal 

Opstellen van niet-gerechtigde spe-
lers: “Meneer Siero, u kunt wel 
gaan…”  
Het laten meespelen van spelers onder 
andere naam is iets dat van alle tijden is. 
Anno 2016 komt er uit onverwachte hoek 
een bekentenis…
 
Nico Haverkort is het seizoen 1962-1963 
speler van Stevo. Hij herinnert zich het 
voorval, waarbij hij als niet-gerechtigde 
speler in het veld komt. Ja, tegen De Zweef. 
Daar gaat natuurlijk wel wat aan vooraf. 
De week voor de wedstrijd tegen De Zweef 
speelt Stevo uit tegen RKSV in Rijssen. De 
ploeg uit Geesteren komt met 0-1 voor door 
de niet af te stoppen spits “Steugait”. Die 
wordt letterlijk uit de wedstrijd geschopt. 
Stevo neemt revanche en dat leidt ertoe dat 
drie man uit het veld worden gestuurd. In 
dezelfde week bepaalt de strafcommissie 
van de KNVB dat deze drie mannen één 
wedstrijd zijn geschorst en dat is de thuis-
wedstrijd tegen De Zweef.

Hij bekent in 2016: “Na een matig begin 
was de ruststand 0–1. Tijdens de rust 
gemopper in de kleedkamer. Ik was ge-
schorst mocht niet mee doen. Ach, zeiden 
mijn ploegmaats, die spelers van De Zweef 
kennen jou toch niet.” Zo kwam ik de twee-
de helft in het veld, scoorde drie keer en we 
wonnen de wedstrijd met 4–1! 

Op een groot bouwproject in Almelo werk-
ten bouwvakkers uit Nijverdal en Gees-
teren. Daar kwam de maandag erna de 
wedstrijd ter sprake. Zo kwam het bestuur 
van De Zweef te weten dat er een niet-ge-
rechtigde speler bij Stevo zou hebben mee-
gedaan. Een officieel protest ging naar de 
Bond. 

De strafcommissie kwam bijeen in Almelo 
bij restaurant Schreuder tegenover het 
station NS. Het bestuur van  Stevo vertelde 
dat niet Nico had meegespeeld maar zijn 
broer. De commissie deed nog geen uit-
spraak; nader onderzoek volgde. Op 6 juli 
1963 kwam een lid van die commissie naar 
de secretaris van Stevo in Geesteren voor 

wint met 3-1. De enige Zwever die een goe-
de pers krijgt, is Rini Siero, die in de tweede 
helft in de voorhoede staat en Antoon Mid-
delkamp in de gelegenheid stelt de eretref-
fer te scoren.

In mei het jaar erna is de tweede ont-
moeting. Met nog één wedstrijd te gaan 
“helpen” de blauwwitten de in degrada-
tiegevaar verkerende groenzwarten aan 
de broodnodige punten door met 1-2 te 
verliezen. De Zweef voetbalt in deze wed-
strijd beter, maar benut de kansen niet. 
Theo Siero scoort op aangeven van Toone 
Middelkamp, maar dat is het. Met nog één 
wedstrijd te gaan, staan Nijverdal en Ste-
vo met 12 punten uit 19 wedstrijden gelijk 
op de onderste plaats. Stevo krijgt Rijssen 
Vooruit op bezoek en Nijverdal speelt nog 
tegen Enter.

In de laatste competitieronde doet Stevo 
wat moet gebeuren: winnen van Rijssen. 
Nijverdal kan in eigen huis tot de rust (2-2) 
de spanning er nog in houden. Daarna bakt 
de ploeg er niet veel meer van en krijgt met 
2-6 een pak slaag van Enter. Degradatie 
naar de eerste klasse onderafdeling (TVB) is 
een feit.

Bijna te laat in Almelo
Leuk detail in deze competitie is dat De 
Zweef in de wedstrijd tegen Luctor, half ja-
nuari 1962, nog maar net op tijd in Almelo 
arriveert. De Nijverdallers denken namelijk 
dat de wedstrijd is afgelast. Niets is minder 
waar en in grote haast worden de spelers 

opgetrommeld, zodat tegen de 
Almeloërs kan worden afgetrapt. 
Uitslag 1-1. 

Seizoen 1962-1963: mee-
doen is belangrijker dan 
winnen
De Zweef is in de vierde klasse 
ingedeeld met DSVD, Enter, 
Luctor et Emergo, Markelo, PH, 
RKSV, Rijssen Vooruit, Stevo, 
De Tukkers en TVC’28. De ploeg 
doet redelijk mee, maar breekt 
geen potten. 

dat nadere onderzoek. Het was de trouw – 
en feestdag van een oudere broer van Nico. 

Het gezelschap hield zitting in het voorcafé 
waar de bruiloft werd gevierd. Nico en zijn 
broer werden als getuigen gehoord. Toe-
vallig  was ook een bestuurslid van Stevo  
op de bruiloft aanwezig. Ook hij deed het 
zeer indringende verhaal, dat er een per-
soonsverwisseling had plaats gevonden. 
Waarschijnlijk is er met de nodige con-
sumpties achter de kiezen op het commis-
sielid  ingepraat. Niet duidelijk was of dat 
de reden was dat hij bij het wegrijden een 
betonnen  paaltje ramde…. 

In elk geval kwam de strafcommissie in 
een nieuwe zitting bijeen in Deventer waar 
ook bestuur en aanvoerder van De Zweef, 
Rini Siero, aanwezig waren. Beurtelings 
werd iedereen verhoord. Zo ook  de speler 
van Stevo die er bij bleef dat zijn broer die 
wedstrijd had gespeeld. Gelijktijdig werd 
aanvoerder Siero binnen geroepen voor 
confrontatie. “En, mijnheer Siero, herkent 
u de jongeman die daar zit als speler van 
Stevo van de bewuste wedstrijd”? “Och he-
ren”, zegt Siero, “daar zit een vent in bur-
gerkleding. In voetbaltenue ziet hij er toch 
veel anders uit.  Ik weet het niet.” Waarop 
de voorzitter de legendarische woorden 
sprak “mijnheer Siero u kunt wel gaan.” 

Kort daarna volgde de uitspraak. De 
voorzitter sprak zijn waardering uit voor 
de medewerking die de commissie had 
verkregen en achtte het niet bewezen dat 
Stevo een niet-gerechtigde speler had op-
gesteld. Op de terugweg ging de Stevo-clan 
naar de Stoppelhaene in Raalte. De schrik 
werd weggespoeld; de verhalen groter en 
sterker. Telkens als het glas leeg was riep 
er een de kreet: “mijnheer Siero” door een 
ander aangevuld met  “u kunt wel gaan.”

Tegenstander in judogreep 
Over de thuiswedstrijd van De Zweef tegen 
Stevo heeft Haverkort ook nog een verhaal: 
“Het was 1962 en ik had mijn opleiding af-
gerond, waarin ook judo en jitsu voorkwa-
men. Toen was er op een zondagmiddag de 

1963. Foto gemaakt bij 
Luctor begin jaren zes-
tig.
Boven vlnr: trainer Ben-
nie Nijboer, Toone Mid-
delkamp, Johannes ten 
Hove, Jan Kleine Staar-
man, Harrie Oogink, 
Henk van Rhee, Petro 
Middelkamp.
Onder vlnr: Willy Kai-
zer, Frans Middelkamp, 
Theo Siero, Gerard Hil-
berink, Hans Veldhuis, 
Jan van Vugt.
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wedstrijd De Zweef - Stevo. Scheidsrechter 
was de heer Wes uit Almelo, een goede 
fluitist in onze ogen. We kenden toen een 
rechtsbinnen en linksbinnen in de voorhoe-
de. Ik was zoals ze nu zeggen, nummer 10, 
de rechtsbinnen. 

Na de aftrap werd er fanatiek gevoetbald 
maar tot aan de rust werd er niet gescoord 
en gebeurde er niks bijzonders. In de 
tweede helft werd er uit een ander vaatje 
getapt. Het spel werd harder en fanatieker, 
scheidsrechter Wes liet zien dat hij een vak-
man was. Ver in de tweede helft kreeg ik 
op een gegeven moment de bal van achter 
aangespeeld, omspeelde de middenvelder 
en liep met bal richting doelgebied. 

“Zo verloor De Zweef wederom een wed-
strijd, hoofdzakelijk door gebrek aan 
vechtlust. Wil men in de competitie nog 
wat bereiken, dan zal zeer zeker de voor-
hoede gewijzigd moeten worden”, schrijft 
de krant eind september 1962 na een 2-1 
verlies tegen Wilhelminaschool. Een iets 
andere opstelling komt er, maar geen wij-
zigingen in de voorhoede. Tegen Reutum 
spelen eind november 1963: Frans Middel-
kamp (doel); Willy Kaizer en Petro Mid-
delkamp (achter); Hans Middelkamp, Rini 
Siero en Paul Souverijn (midden); Jan Klei-
ne Staarman, Jopie Oldenhof, Theo Siero, 
Antoon Middelkamp en Gerard Hilberink 
(voorhoede). 

Jan Kleine Staarman
Jan Kleine Staarman vertelt (in 2017): “Op 
mijn 15e speelde ik in het eerste. Mijn de-
buut maakte in tegen RV, als invaller voor 
Jan Tijhuis. Maakte twee doelpunten in 
die wedstrijd en was meteen “de man”.  Ik 
was de enige van de familie die wat met 
een bal had. Mijn ouders kwamen ook 
nooit kijken. Waren meer paardenmensen. 
Mijn zuster werkte bij een manege en mijn 
opa was een paardenhandelaar. Hij heeft 
een keer een oud paard verkocht dat voor 
een lijkkoets moest lopen. Maar dat paard 
was niet helemaal zwart. Heeft hij met een 
kachelpotlood het beest zwart opgepoetst. 
Met de begrafenis begon het te regenen. En 
stond er ineens een zebra voor de koets.”

Competitie 1963-1964: ongeregeldhe-
den troef
De Zweef doet aardig mee. Na vijf wed-
strijden staat de ploeg op de vierde plaats. 
Tegen Oldenzaal gaat het mis door scheids-
rechterlijke fouten. Theo Siero krijgt geen 
strafschop waarop hij recht heeft. Oldenzaal 
krijgt die wel omdat Herman van Rhee een 
bal met de hand uit het doel zou hebben 
geslagen. 
Het Twents Volksblad schrijft: “Een aan-
geslagen De Zweef team heeft hierna nog 
alles geprobeerd om tegen te scoren, maar 
men kon geen opening vinden in de hechte 
Oldenzaalse verdediging. De strijd kreeg 
hierna een enigszins onprettig karakter, 

Ik voelde dat een speler van De Zweef 
aan mijn shirtje trok en een hand op mijn 
schouder legde. Wat ik geleerd had met 
judo bracht ik in de praktijk. Stopte, stapte 
met links ‘in’, greep met mijn linkerhand 
naar de hand op mijn schouder, deed één 
stap voorwaarts, draaide vervolgens naar 
rechts en via een krachtige worp, met de 
schouder als hefboom, belandde de speler 
2 meter verder op het gras. Ik viel naast 
hem, hij sleurde mij mee, omdat hij tijdens 
de aktie mijn shirt stevig in zijn gebalde 
vuist vasthield.  

Tumult alom, publiek het veld op, spelers 
met gebalde vuisten tegenover elkaar, 
kortom er was even paniek. Toen het rook-

gordijn was opgetrokken 
bleek slechts dat mijn shirt-
je flink was gescheurd, nie-
mand  had enig letsel beko-
men en de scheids gedroeg 
zich vaderlijk. De Zweef 
kreeg een vrije trap en 
toen waren de gemoederen 
weer gesust. In het laatste 
kwartier eiste De Zweef 
toch nog de overwinning 
op 2-0.”

Seizoen 1963-1964: 
vechtlust ontbreekt
De blauwwitten beginnen 
niet goed aan dit seizoen. 

waartegen volgens ons de scheidsrechter 
onvoldoende optrad.” 

In de wedstrijd tegen Reutum stuurt aan-
voerder Rini Siero Jan Kleine Staarman van 
het veld. Die heeft nagetrapt. De Zweef ver-
liest overigens met 3-1. In dit seizoen speelt 
De Zweef tegen Stevo in de volgende op-
stelling: Frans Middelkamp (doel); Tonnie 
Kok en Hans Middelkamp (achter); Joop 
Middelkamp, Rini Riero, Paul Souverijn 
(midden); Willy Kaizer, Jopie Oldenhof, 
Toone Middelkamp, Jan Kleine Staarman 
en Gerard Hilberink (voor). 

Het is het laatste seizoen van Fans Mid-
delkamp, die in januari 1965 trouwt en 
verhuist naar Drachten. Hij herinnert zich 
de uitwedstrijd tegen Stevo: “De gehele 
wedstrijd was vervelend en hard met vele 
overtredingen. Gerrit Gescher was onze 
vlaggenist en heeft het zwaar te verduren 
gehad. Aan het eind van de wedstrijd liep 
het dan ook volledig uit de hand met slaan-
de ruzie….. Wat ik ook nog weet dat ze bij 
Stevo een onbenullig slecht veld hadden 
en volgens mij zijn de punten ook door ons 
achter gelaten.”

Seizoen 1964-1965: winst op Nijver-
dal en wedstrijd tegen Stevo ont-
spoort (opnieuw)
De thuiswedstrijd in het treffen met buur-
man Nijverdal eindigt in een 3-0 winst voor 
De Zweef, dat duidelijk de betere is met 
uitblinkers Toone Middelkamp en Jopie 
Oldenhof. Tegen Stevo gaat het in maart 
1965 weer helemaal mis. “Voetbal/boks-
match” kopt het Twents Volksblad. In het 
verslag dat daarop volgt, staat te lezen dat 
de eerste helft een leuke pot voetbal te zien 
geeft. Stevo opent de score, maar De Zweef 
maakt gelijk. Dan krijgt Toone Middelkamp 
een strafschop te nemen. Hij scoort, maar 
de slecht leidende scheidsrechter consta-
teert een overtreding. Toone mag opnieuw 
aanleggen en schiet wederom raak: 2-1. In 
de tweede helft trekt De Zweef zich terug en 
laat Stevo komen. Paul Souverijn heeft han-
denvol werk de opkomende aanvallers af te 
stoppen, maar hij slaagt daarin voortreffe-

1962. Jeugd van De 
Zweef.
De leider bovenin is 
Joop Heetkamp.
Boven vlnr: Bertus 
Woesthuis, Harry Boots-
veld, Geja Soeverein, Jan 
Korbeld, Arnold Kor-
beld, Herman Schrijver.
Onder vlnr: Theo ten 
Hove, Hennie Heet-
kamp, Peter Middel-
kamp, Gerhard Woert-
man, Alwie Middelkamp 
en Bennie Euren.
Het jochie bij de paal is 
Tonny Nijenhuis.

Gelegenheidsteam De 
Zweef begin jaren zestig.
Staand vlnr: Herman 
van Rhee, Johan Zwa-
kenberg, Jan ten Hove, 
Rini Siero,  Joop Woert-
man, onbekend (wellicht 
Frans ter Hedde),  Jan 
Hoogers, Wouter Wij-
nen, Anton Middelkamp.
Gehurkt vlnr: Gerhard 
Woertman,  Lodewijk 
Harmeling, Anton Sterk, 
Marinus Poppe, Gerrit 
Gescher.
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lijk. Tien minuten voor tijd maakt Stevo een 
doelpunt. Behalve de scheidsrechter ziet 
iedereen dat er sprake is van buitenspel. De 
Zweef protesteert hevig. De linksbuiten van 
Stevo ergert zich aan Rini Siero en scheldt 
hem uit. Rini maakt de scheidsrechter erop 
attent dat hij wordt uitgescholden en krijgt 
als beloning van die tegenstander een kaak-
slag. Broer Theo ziet het en probeert tus-
senbeide te komen. 

De scheids ziet dat anders, denkt dat Theo 
aan het vechten is geslagen en stuurt hem 
naar de kleedkamer. “Hierdoor ontstond 
een wilde slagpartij. Supporters van zowel 
De Zweef als Stevo betraden het speelveld. 
Hiervan werd linkshalf van De Zweef, H. 
Middelkamp, de dupe. Hij moest zich na 

Middelkamp. De basis van het team zal be-
staan uit Willy Kaizer, Pedro Middelkamp, 
Hans Middelkamp, Antoon Middelkamp, 
Joop Middelkamp, Paul Souverijn, Hennie 
Kok, Johan Alferink, Jan ten Hove, Aloy 
Jannink, Theo Siero en Marinus Hobert. 
Later wordt Johan Galgenbeld aan deze 
groep toegevoegd.

De Zweef begint matig aan de competitie 
met veel verliespartijen. Dat leidt tot een 

een klap van een Stevo-supporter onder 
doktersbehandeling stellen. De scheids-
rechter wist niets anders te doen dan de 
wedstrijd te staken”, verslaat de krant. Dan 
ontploft alles. Supporters van beide kanten 
komen het veld op en beginnen te meppen. 
Het duurt wel even eer de rust is hersteld. 

Het is een slecht seizoen voor De Zweef. 
Het jaarverslag 1964-1965 meldt: “Het is 
op het ogenblik zelfs zo dat een beslissing 
over 4e klasse of TVB in handen ligt van de 
strafcommissie van de KNVB. Veel kunnen 
we hiervan nog niet zeggen, daar we moe-
ten afwachten wat de uitspraak is.” Ondui-
delijk is en blijft wat er aan de hand is.

Seizoen 1965-1966; verjonging van 
het elftal lijkt goed uit te pakken
Aan het begin van dit seizoen publiceert het 
Twents Volksblad een artikel met een voor-
beschouwing op het nieuwe seizoen. Een 
heel nieuw begin, zo schrijft men. 

Met een verjongd bestuur, een geheel nieuw 
dagelijks bestuur en met veel verjonging in 
het elftal. De Zweef begint de competitie 
met 5 seniorenteams en 5 jeugdteams. Er 
zijn 180 bondsleden. 

Trainer Nijboer is vertrokken en heeft 
plaats gemaakt voor Lucas Bruinink uit 
Diepenheim (voor twee avonden trainen 
krijgt hij 120 gulden per week). Vaste lei-
der van het eerste team is Antoon “Bokkie” 

steeds wisselende opstelling, maar daar-
na gaat het een stuk beter. Zo verslaat De 
Zweef Nijverdal met 4-1. Op een slecht 
veld in de februarikou komt De Zweef met 
0-1 voor via  Hennie Kok op aangeven van 
Toone Middelkamp. Nijverdal maakt snel 
gelijk, maar daarna is de beurt aan De 
Zweef. Het is Toone Middelkamp die een 
hoge inzet van Johan Galgenbeld keihard 
inkopt. Voor de rust nog gooit De Zweef de 
deur in het slot als Hennie Kok eerder bij 

Moment uit de wed-
strijd De Zweef – De 
Tukkers op 27 mei 1965. 
De wedstrijd is op het 
terrein van SVVN (bij 
De Zweef afgelast). De 
Tukkers scoren. Links 
Theo Siero, rechts Hans 
Middelkamp, de keeper 
is Rini Hoogers en op 
de grond in het doel ligt 
Paul Souverijn.

Foto links: 1965 Beeld 
uit de wedstrijd De 
Zweef – Nijverdal. 
Keeper Jans Willems 
heeft de bal vast. Paul 
Souverijn kan tevreden 
zijn.
Foto rechts: 1965 TVC’8 
-Zweef. Gerard Hilberink 
kopt. Op de rug Paul 
Souverijn.

75 1965 Reutum – De 
Zweef. Vlnr: Petro Mid-
delkamp, Paul Souverijn, 
die de bal weg haalt en 
Rini Siero.

1963. De Zweef 1.
Boven vlnr: Bennie Nij-
boer (trainer), Herman 
Hegeman, Joop Middel-
kamp, Rini Siero, Tonnie 
Kok, Theo Siero, Johan-
nes ten Hove, Gerrit Ge-
scher (leider).
Onder vlnr: Jan Kleine 
Staarman, Gerard Hilbe-
rink, Frans Middelkamp, 
Petro Middelkamp, Har-
rie Oogink, Johan Haas.
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een slecht weggewerkte voorzet van Willy 
Kaizer is. 

Na rust is het Johan Alferink die een voor-
zet van Toone Middelkamp op waarde schat 
en binnen knalt. Nijverdal scoort daarna 
nog via Paalman. Pluim in het krantenver-
slag voor Paul Souverijn, “die met zijn rus-
tige spel vooral na rust heer en meester is 
in het strafschopgebied”. In het vervolg op 
deze wedstrijd zijn er meer grote uitslagen, 
zoals een 5-1 winst op TVC. 

Tegen Luctor gaat het met 1-3 mis. Of het 
komt door het ontbreken van Johan Alfe-
rink, is niet duidelijk. Met uitzondering van 
Paul Souverijn speelt De Zweef slecht. Hoe-
wel het er even naar uit ziet, is aan het eind 
van de competitie De Zweef toch geen kam-
pioen. Een paar wedstrijden voor het einde 
is dat al duidelijk. Omdat ook Nijverdal 

Er werd toen op een gegeven 
moment door een Engelse spe-
ler een bal via de onderkant lat 
geschoten en de bal kwam terug 
voor de lijn: dus geen doelpunt. 
De grensrechter echter gaf aan 
dat het wel een goal was omdat 
volgens hem de bal achter de 
doellijn was geweest. Het doel-
punt werd toen toegekend aan 
Engeland7 . Terwijl alle Duitsers 
in de zaal dus hierom woest wa-
ren, ging Willy midden voor de 
TV staan juichen voor Engeland 
met de armen omhoog en maar 
roepen van: “Gladiolen, gladio-
len!” Dat was een kreet die hij 
meestal riep als hem iets mee zat. Het was 
bijna slaande ruzie geworden.” 

Seizoen 1967-1968: het team begint te 
draaien en het kampioenschap lonkt
De wedstrijd tegen La Première in maart 
1968 is cruciaal. De Zweef voetbalt goed in 
deze thuiswedstrijd, maar kan de kansen 
niet benutten. Acht minuten voor tijd krijgt 
Theo Siero de bal en plaatst die op Henny 

veilig is, zien de honderden toeschouwers 
eind april een slap potje voetbal zonder veel 
inzet. Nijverdal wint met 2-0. De Zweef 
krijgt een stuk of vier, vijf uitgesproken 
kansen, maar ziet alle inzetten net naast of 
over gaan.

Willy Kaizer maakt ruzie met heel 
Duitsland
Willy Kaizer (zoon van onze oprichter) is 
een bijzonder man. Hij begint als keeper, 
maar ontwikkelt zich daarna als veldspeler 
en haalt het eerste elftal. Speelt daar in de 
achterhoede of op het middenveld. Paul 
Souverijn speelt een paar jaar met hem sa-
men en herinnert zich: “Hij was een nogal 
agressieve en harde speler in woord en 
daad. Hij had soms slaande ruzie op de 
training met medespelers; met bijvoor-
beeld Theo of Rini Siero of allebei (wat op 
zich niet zo moeilijk was). Hij stond ook 
regelmatig in doel als vervanger van de 
vaste doelman Jan Hoogers (oudere broer 
van de latere doelman Rinie Hoogers).

Hij werkte in Holten bij de vleesfabriek en 
is daar ook gaan wonen en voetballen. Ik 
kan me nog een anekdote van hem her-
inneren toen we een voetbalweekend in 
Duitsland hadden tijdens de WK-voetbal in 
Engeland. We zaten toen met het team in 
een grote zaal TV te kijken (met natuurlijk 
allemaal Duitsers) naar de finalewedstrijd 
Engeland – Duitsland. 

Kok, die 1-0 maakt. Gezien het spelverloop 
is de overwinning in zicht. Dan maakt Hans 
Middelkamp in de allerlaatste minuut de 
fout om te lang te wachten met afspelen. 
Krüzen is er snel bij en knalt het leer hoog 
in de touwen: 1-1. 

Onder trainer Bokkie Middelkamp doet De 
Zweef daarmee toch redelijk goede zaken en 
komt op 4 punten van LAP. Het kampioen-

schap lonkt eerst nog. De ploeg 
moet namelijk nog een wedstrijd 
inhalen. Die is tegen Holten, maar 
wordt verloren. Weg kampioen-
schap. In de laatste wedstrijd van 
deze competitie laat De Zweef 
zien te beschikken over een heel 
goed team. Uit tegen Stevo wordt 
het in hoge temperaturen (28 gra-
den) maar liefst 1-7.

Seizoen 1968-1969: kampi-
oenschap opnieuw binnen 
handbereik
Zoals gebruikelijk begint De 
Zweef niet sterk aan het nieuwe 
seizoen. Zo verliest het team van 
Enter, vooral dankzij het goede 
keeperswerk van Kerkhof. Enter 
krijgt veldoverwicht, omdat het 
bij De Zweef niet lukt, en wint 
uiteindelijk met 2-0. Langzamer-
hand komt het team echter op 
stoom en komen de overwinnin-

7 De WK-finale op 30 juli 
1966 Engeland-Duitsland. 
Na 90 minuten is het 2-2. In 
de daarop volgende verlen-
ging scoort Geoff Hurst twee 
doelpunten. Zijn eerste goal 
zorgt tot op heden nog voor 
controverse. Hurst trapt de 
bal tegen de onderkant van 
de lat, waarna het leer tegen 
de grond botst. Scheids-
rechter Gottfried Dienst 
ziet het niet precies, maar 
lijnrechter Tofik Bahramov 
keurt het doelpunt goed. De 
televisiebeelden brengen 
geen uitsluitsel. Deze goal 
is bekend geworden als de 
“Wembley-goal”.  Later 
(2016) beweert Engeland dat 
uit toepassing van nieuwe 
technieken blijkt dat de bal 
zeker zeven centimeter over 
de lijn is geweest.

1965 Jeugd De Zweef.
Boven vlnr: Jo Heet-
kamp, Geurtse, 
J. Woesthuis, J. Mor-
sink, J. Poppe, onbe-
kend, Hegeman, Alex 
Keverkamp, Jo Souve-
rijn. 
Onder vlnr: B. Schwarte, 
Jannink, R.v.d. Linde, 
J. Geuzendam, Hege-
man, Nijveld.

1968 De Zweef 3.
Boven vlnr: Johan 
Broekhof, Anton Pop-
pe, Co Ebben, Bertus 
Heuver, Bennie Win-
kels, Gerrit Bruggeman, 
Alfons Bouman, Gerrit 
Wennemers.
Onder vlnr: Herman 
Hegeman, Herman Ver-
schoor, Gerrit Otte, Wil-
lie Ebben, Jopie Middel-
kamp, Antoon Morsink, 
Wim Kolman. 

Foto boven: 1968 - 1969 
De Zweef-Enter 1-0. 
Henny Kok kopt weg. 
Keeper is Jans Willems. 
Speler onder Henny Kok 
is Hans Polko van Enter. 
Rechts kijkt Tonn Kok 
toe.
Foto links: 1968 – 1969 
Luctor-De Zweef. Keeper 
Jans Willems tikt de 
bal over de lat. Links 
kijkt Paul Souverijn toe. 
Dat zelfde doen Hans 
Middelkamp (helemaal 
rechts) en Johan Gal-
genbeld. Met nummer 5 
Petro Middelkamp.
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gen. Zo verslaan de elf van Bokkie Middel-
kamp plaatsgenoot Nijverdal in de uitwed-
strijd verdiend met 5-3. 

Bijna aan het eind van de competitie speelt 
De Zweef thuis Nijverdal helemaal zoek. 
Het wordt 4-0 met een hattrick van Henny 
Kok. Mede daardoor gaat het tussen Nijver-
dal en Stevo waar het gaat om degradatie. 
Gelukkig helpt De Zweef de buurman door 
met 0-2 van Stevo te winnen. Daardoor 
behoudt De Zweef de theoretische moge-
lijkheid op het kampioenschap. Dat gaat 
net niet door. Zo eindigt voor de ploeg een 
goed seizoen, maar net weer geen kampi-
oenschap. Telkens zijn de mannen er onder 
trainer Bokkie Middelkamp heel dichtbij. 
Het is voor Bokkie het laatste jaar. Hij ver-
trekt naar SOS. Het kampioenschap daarna 
is voor zijn opvolger een inkoppertje.

DE ZWEEF ONDER TRAINER 
ANTOON “BOKKIE” MIDDELKAMP 

Na jaren een vaste plek in het eerste elftal 
stopt Antoon Middelkamp met voetballen 
en gaat SOS in Hellendoorn trainen. De 
Zweef trekt “Bokkie”  in het seizoen 1966-
1967 aan als trainer van het eerste. Hij 
herinnert zich later: “Ik was met het vierde 
jaar als trainer bezig bij de voetbalvereni-
ging S.O.S. uit Hellendoorn  toen ik werd 
benaderd door het bestuur van De Zweef of 
ik er iets voor voelde om het trainerschap 
op mij te nemen. De beslissing was voor 

mij niet zo moeilijk. Het was dan 
ook een uitdaging voor mij. Het 
eerste elftal draaide niet zoals 
het moest en met hangen en 
wurgen zijn ze nog in de vierde 
klas gebleven. Dat er een zware 
taak voor mij lag, daar was ik 
mij van bewust. Maar ik wist 
ook dat er voldoende materi-
aal aanwezig was. Volgens mij 
was daar niet genoeg aandacht 
aan besteed, vooral niet aan de 
jeugd.”

Hij weet met name de ploeg goed 
te motiveren. “Bokkie was een 

“Van trainen had hij niet zoveel verstand”, 
vult Johan Alferink aan op Theo en Rini. 
Ook hij rept van de motivatie door Bokkie: 
“Op vrijdagavond bespreking bij hem thuis 
betekende: vijf minuten bespreking en 
daarna knobbelen. Bokkie was gek op gok-
ken. Elke week was het zo feest. We hebben 
veel afgelachen met elkaar. Voor de sfeer 
kon je geen betere hebben als Bokkie. 

We waren als Zweef toen al berucht om 
onze feesten. Elke gelegenheid daarvoor 
werd aangegrepen. We gingen met het hele 
elftal naar bruiloften, naar geboorten. Niet 
voor maar even een biertje. Nee, de hele 
avond feest tot en met polonaise.” 

Bokkie maakt wel wat kanttekeningen bij 
de besprekingen bij hem thuis: “Wanneer 
we bijvoorbeeld een wedstrijd met elkaar 
moesten bespreken dan gebeurde dit bij 
mij aan huis en dan had ik zo’n 15 spelers 
bij me thuis zitten. Ondanks dat dit wel ge-
zellig was, was dit toch niet de juiste weg. 
We hebben dan ook veel werk verricht en 

niet zonder resultaat, want we draaien 
weer mee in de top.” 

Jan Winkels en Sinus Wennemers hebben 
Bokkie als trainer bij de jeugd en de selec-
tie. “Hij was een echte clubman; zorgde 
voor binding en leerde ons hard werken. 
Een echte trainer was het niet: drie rondjes 
lopen, schieten op de Bâle en daarna par-
tijtje.”

Willie Scholten (1954) heeft Bokkie niet 
als trainer gehad, maar kent wel een mooi 
verhaal, dat tekent wat voor man hij was: 
“Ik was een jaar of twaalf en wilde wel 
voetballen. Ik kwam toen al regelmatig bij 
De Zweef. Op een keer was ik bij een wed-
strijd van het eerste en het team was aan 
het intrappen. Bokkie stond daar ook bij. 
Ik kende hem, want hij was de vader van 
mijn kameraad Herman.

In die tijd deed Bokkie naast het trainer-
schap, ook de ledenadministratie. Ik zei 
hem dat ik lid wilde worden. “Dat kan 

hele goede voetballer. Vooral met de kop 
was hij heel erg sterk”, vertellen Rini en 
Theo Siero, “maar hij was geen echt goede 
trainer. Hij had maar weinig oefenstof in 
huis. Zijn basis was kracht en inzet. 

Heel goed was Bokkie wel voor de sfeer. 
Hij was er sterk in een team te maken. 
Elke vrijdag na de training gingen we 
naar zijn huis aan de Koninginnestraat. 
Bokkie zorgde voor bier en zijn vrouw voor 
de hapjes. Dat waren mooie avonden. We 
gingen dan ook knobbelen. Bokkie was zo 
gemeen als de donder. Was hij bij de laats-
ten, dan toverde hij altijd wel een pinnetje 
tevoorschijn.” 

Knobbelen
Stel je bent met 6 personen ( met meer of 
minder kan natuurlijk ook). In de linker 
hand heb je 3 paperclips ( of muntjes of 
wat dan ook, als het maar klein is). Je gaat 
met je handen onder de tafel (je zorgt dat 
de anderen het niet zien)  en brengt niets 
of 1 of 2 of 3 paperclips over naar de rech-
terhand. Wanneer iedereen dat gedaan 
heeft, wordt de rechterhand met of zonder 
inhoud vooruit gestoken. Met de klok mee 
wordt er naar het totaal geraden…. Bij-
voorbeeld, je zegt 11, de volgende 13, etc.
etc. er mag nooit een zelfde aantal gezegd 
worden…. de handen worden geopend en 
er wordt geteld en het totaal blijkt bijvoor-
beeld 12 te zijn. Degene, die dat geraden 
heeft, heeft die keer gewonnen en hoeft niet 
meer mee te spelen. Het kan ook zijn, dat 
het juiste aantal 1 of meerdere keren niet 
geraden wordt, dan wordt er steeds weer 
gespeeld, totdat er weer 1 de gelukkige is 
en niet opdraait om bijvoorbeeld 6 pilsjes 
te bestellen en daarvoor te betalen….!  Het 
spel gaat zo lang door tot de laatste 2…. en 
dan is het echt spannend! Probeer je tegen-
stander te doorgronden….! Heeft hij niets 
in z’n hand…??? Gevaarlijk is bijvoorbeeld, 
om 6 te zeggen… dan wordt het een eitje 
voor je tegenspeler, wanneer die 0, 1 of 2 
in zijn handen heeft. Hij weet namelijk, dat 
jij dan 3 in je handen hebt…. telt z’n eigen 
aantal daarbij op…. en is de winnaar en 
z’n tegenspeler de klos!

Besprekingen bij Bok-
kie is altijd lol. Links 
Jan Kleine Staarman en 
rechts Theo Siero.

Antoon “Bokkie” Mid-
delkamp
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wel”, zei hij, “maar dan moet je eerst laten 
zien dat je met de bal tussen je voeten drib-
belend het veld over kunt steken. 

Dat heb ik gedaan en hij vond het goed. 
Pakte hij zijn portemonnee, trok zijn leden-
kaart eruit. Haalde een pen uit z’n zak en 
streepte zijn eigen naam door. Daar boven 
schreef hij “Willie Scholten.” Gaf mij de 
kaart en zei: “Nu ben je lid.” 

Ondanks misschien het gebrek aan oefen-
stof, heeft de motivatie van Bokkie een 
tweede plaats in de competitie tot gevolg. In 
zijn tweede seizoen (1967-1968) haalt het 
team opnieuw de tweede plaats. “Geef mij 
drie seizoenen en ik breng De Zweef naar 
de derde klasse”, schijnt hij tegen het be-
stuur te hebben gezegd. 

Bij het begin van het derde jaar schrijft 
Johan Zwakenberg in de GOAL: ”Mocht 
Antoon er dit jaar niet in slagen zijn ploeg 
naar de derde klasse te brengen, dan nog 
moeten wij veel waardering hebben voor 
zijn opoffering, een voorbeeld wat hij voor 
de voetbalvereniging De Zweef is geweest.” 
Theo Siero is een van de spelers van toen: 
“We hadden in die tijd een goede lichting 
en telkens zaten we tegen het kampioen-
schap aan. Het seizoen na het vertrek van 
Bokkie gebeurde dat wel.” 

je moet hebben om kampioen te worden 
liet ons in de steek. Toen heb ik dan ook 
besloten, met wederzijds goedvinden, dat 
het bestuur kon uitzien naar een andere 
trainer.”
 
Ondanks de kritiek wordt het team opnieuw 
tweede. Na drie seizoenen gaat Bokkie 
(terug) naar SOS als trainer en later in de-
zelfde functie nog naar Hulzense Boys. “Ik 
was ervan overtuigd dat mijn opvolger in 
een opgemaakt bed terecht zou komen. Het 
spreekwoord “vreemde ogen doen wonde-
ren” werd waarheid want het jaar daarop 
werden ze kampioen. Maar ik heb toch drie 
prachtige jaren meegemaakt.”

Klaar voor het kampioenschap
Bij zijn vertrek laat Bokkie Middelkamp aan 
het einde van dit decennium inderdaad een 
team achter dat klaar is voor het kampioen-
schap (in 1970). Een mooie mix van talent 
en ervaring. De kans op een kampioenschap 
groeit door de komst van de nieuwe trainer 
Johan Langkamp en door de komst van een 
talentvolle speler uit Berghuizen, die na de 
eerste spelersvergadering in het leslokaal 
van rijschool Bats Mulder direct de aan-
voerdersband krijgt omgeschoven: Gerrit 
Oude Roelink. 

Seizoen 1969-1970: eindelijk kampi-
oen
De Zweef is op weg naar het kampioen-
schap. Dat krijgt het team niet zomaar in de 
schoot geworpen. Gemakkelijk is in ieder 
geval wel de overwinning op Nijverdal in 
november 1969. Het wordt eenvoudig 0-3. 
Voor keeper Blauw loopt het duel slecht af. 
Een kwartier na rust krijgt De Zweef een 
vrije trap. Aloy Jannink stelt zich achter de 
bal en schiet vanaf twintig meter de keeper 
keihard in z’n gezicht. Henny Kok schiet de 
terugspringende bal in het doel en maakt de 
0-2. 

Blauw heeft er niets van gezien, want die 
ligt op de grond en gaat uiteindelijk met 
vermoedelijk hersenletsel naar het zieken-
huis in Almelo. Het winnende team bestaat 
uit Jans Willems (goal); Hans Middelkamp, 

Het laatste seizoen (1968-1969) van Bok-
kie begint niet goed. De verwachtingen 
zijn heel hoog gespannen. De resultaten te 
wisselvallig. In de ledenvergadering neemt 
leider Marinus Verduin het woord. Hij her-
innert eraan dat Bokkie beloofd heeft het 
team kampioen te maken. Dat lukt niet en 
daarom moet hij weg, vindt Marinus. 

De hele vergadering schrikt, maar hij krijgt 
steun van de spelers die ook klagen over 
Bokkie: “Hij is wel een goede motivator, 
maar we gaan niet vooruit. We blijven ste-
ken”,  zegt Johan Alferink. De hele vergade-
ring schrikt weer. Dat hij dat zo maar durft 
te zeggen; Bokkie is tenslotte een echte 
Zwever. Maar ook supporters klagen steen 
en been. Er komt een vergadering van alle 
spelers, trainer, leider en bestuur waar hele 
harde woorden vallen. Het moet anders. 
Alleen spelers die 100% inzet tonen, mogen 
spelen. 

“Haal op Gagelman de doelen maar 
weg…..”
Het blijft niet goed gaan en De Zweef krijgt 
het moeilijk. De grote mond uit de vooraf-
gaande seizoenen wordt gesnoerd. “Haal 
op Gagelman de doelen maar weg, want 
De Zweef zal dit seizoen toch niet meer sco-
ren”, wordt spottend opgemerkt. Antoon –
Bokkie- Middelkamp: “Het beetje geluk dat 

Paul Souverijn, Antoon Middelkamp en 
Aloy Jannink (achterin); Johan Galgenbeld, 
Gerrit Oude Roelink en Tonnie Kok (mid-
den); Jan Kleine Staarman, Henny Kok en 
Johan Alferink (voor).

Het gaat dit seizoen echt goed. Neem de 
wedstrijd tegen Reutum; altijd een zware 
tegenstander. Nu winnen de blauwwitten 
met maar liefst 6-1. 

Gerrit Oude Roelink kijkt terug
Terugkijkend op zijn eerste seizoen bij De 
Zweef vindt Gerrit Oude Roelink het zelf 
ook wel vreemd dat hij direct aanvoerder 
wordt: Je komt als buitenstaander binnen 
en krijgt direct een belangrijke rol te ver-
vullen. “Dat zie je overigens niet alleen bij 
De Zweef. Ook bij andere Nijverdalse ver-
enigingen is dit dikwijls zo. Het zijn vaak 
mensen van buiten die leidinggevende 
functies bekleden, terwijl er voldoende ge-
schikte mensen hiervoor binnen de vereni-
ging aanwezig zijn.”

Gerrit is geboren op 21 februari 1946 in 
Berghuizen; toen nog zelfstandig, nu on-
derdeel van de gemeente Oldenzaal. Hij 
begint zijn voetbalcarrière bij DSVD in 
Deurningen. Is daar een talent en stapt in 
de C-jeugd over naar Oldenzaal, dat dan 
een profclub is (Tweede Divisie). Daar 
doorloopt hij de jeugdselecties. Op het mo-
ment dat hij doorgeschoven gaat worden 
naar de A-selectie besluit de hoofdsponsor 
(fabrikant H.P. Gelderman) te stoppen. Dat 
betekent tevens het einde van het betaalde 
voetbal en moet Oldenzaal als amateurver-
eniging starten in de vierde klasse. Van Ol-
denzaal stapt hij over naar Berghuizen. 

Als hij verkering krijgt  met een leuke meid 
uit Nijverdal wordt al snel duidelijk dat ze 
daar ook zullen gaan wonen. Gerrit oriën-
teert zich op een nieuwe club in zijn nieuwe 
woonplaats. Zijn keuze valt op DES, want 
die speelt in de tweede klasse; het hoogst 
van alle Nijverdalse verenigingen. De keuze 
van Gerrit past echter niet in het straatje 
van zijn schoonfamilie Huis in ’t Veld; Zwe-
vers van tenen tot kruin. “Dat kun je niet 

De Zweef 1 met Bokkie.
Boven vlnr: Marinus 
Verduin, Paul Souverijn, 
Arnold Korbeld, Jan 
Kleine Staarman, Gerrit 
Wijnen, Toone Mid-
delkamp, Tonnie Kok, 
Antoon “Bokkie” Mid-
delkamp.
Onder vlnr: Theo Siero, 
Henny Kok, Johan Gal-
genbeld, Rini Siero, Jans 
Willems, Hans Middel-
kamp, Gerhard Woert-
man. 

Gerrit Oude Roelink.

Antoon “Bokkie” Middel-
kamp op latere leeftijd.
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maken”, laat men duidelijk weten, “katho-
lieken voetballen bij De Zweef en niet bij 
DES.” 

Zo komt hij bij De Zweef. Om zich heen 
kijkend in het veld, ziet hij staan: Jans 
Willems, Paul Souverijn, Johan Galgen-
beld, Johan Alferink,  Hans Middelkamp, 
Henny Kok, Tonnie Kok, Theo Siero, Jan 
Klein Staarman, Toon Middelkamp, Aloy 
Jannink. De talenten zijn in zijn ogen: Paul, 
Henny, Johan en Theo met daarnaast erva-
ren oudgedienden als Toon Middelkamp.

Uitgebalanceerd team speelt makke-
lijk 3-4-3
De Zweef speelt in het dan geldende al-
gemene systeem 3-4-3: Drie man ach-
terin vóór de keeper en daarvoor een 
viermans-middenveld, waarvan er twee 
doorschuiven naar voren, zodat je lekker 
aanvallend speelt met een linksbuiten, 
linksbinnen, spits, rechtsbinnen en rechts-
buiten. “Er werd bij de opstelling niet ge-
keken naar persoonlijke kwaliteiten, maar 
naar het systeem. Daarin werden spelers 
ingepast.” 

Voor De Zweef maakt het op dat moment 
niets uit. De ploeg is uitgebalanceerd en 
speelt goed onder trainer Johan Langkamp. 
Het gevolg is dat het team in de laatste 
wedstrijd in het seizoen 1969-1970 (ook 
nog eens tegen rivaal Nijverdal) kampioen 
wordt. “Of De Zweef toe was aan een kam-
pioenschap? Gezien de feestvreugde heel 
hard”, lacht Gerrit

Gerrits inbreng in het team is belangrijk. 
Hij speelt een centrale rol op het midden-
veld, verdeelt het spel en scoort zelf ook 
regelmatig: “de doelpunten die ik recht-
streeks uit cornerballen maakte, gaven me 
een kick.” Zijn inbreng bagatelliseert hij: “Ik 
speelde centrum middenveld. Cornerballen 
en vrije trappen waren mijn specialiteit. 
Als aanvoerder had ik het in dat jaar erg 
gemakkelijk. Het was een hechte groep en 
we hadden een sympathieke trainer. Diens 
rol moet niet worden onderschat: Johan 
kon iedereen prima stimuleren en had vol-

een fanatieke voetballer. Had wel een 
zwakte: ik vond het al gauw gezellig. Na 
de wedstrijd gingen we altijd naar Hege-
man. Tegen 18.00 uur gingen we stappen 
in Raalte of Rijssen. En dan bleef ik vaak 
hangen. Ben een gezelligheidsmens. En 
bij terugkomst was Hegeman dicht. Dan 
moest ik later in de week de tas daar opha-
len. En dat van die sigaren: dat was af en 
toe!” Dat hij eerder geen tijd heeft de tas op 
te halen komt, omdat hij vanaf 1965 negen 
jaar in Duitsland werkt: maandagmorgen 
weg en donderdagavond weer thuis. Jan 
verlaat overigens De Zweef, omdat hij na 
zijn trouwen in Hellendoorn gaat wonen en 
daar bij SOS gaat voetballen.8  

Een ander bijzonder geval: het team is 
grotendeels bezig met warm lopen als Paul 
Souverijn met de boodschap het veld op 
komt dat hij een schoen kwijt is. Hij weet 
zeker dat hij die in de tas heeft gestopt, 
maar hij kan hem nergens vinden. Hij snel 
op de fiets naar huis, maar komt terug zon-
der schoen. Blijkt dat Jan Klein Staarman 
met twee verschillende schoenen speelt. 
Heeft die van Paul aangetrokken, terwijl die 
van hem nog in z’n tas zit. 

Een verhaal over halve hanen in veel 
versies
Een goed verhaal kent vaak meer versies. In 
het geval van de halve hanen is dat niet an-
ders. Hier een “ooggetuige”-verslag van een 
aantal betrokkenen.

Gerard Hilberink: “We voetbalden op een 
keer in Almelo, gingen aanleggen in een 
café en daar hingen kunstkippen en halve 
hanen. Jan ten Hove wist dat niet, had wel 
trek en stopte  een halve haan  achter zijn 
buis. Toen hij hem later pakte om op te 
eten, bleek het er een van plastic.”  

Later leest Paul Souverijn deze belevenis 
en vertelt dat het volgens hem iets anders 
zit: ”Het ging inderdaad om Jan ten Hove. 
Wij gingen aanleggen in Almelo en wer-
den in een aparte zaal gedropt. Daar zat 
verder niemand. Overigens kwam er ook 
niemand, want als we een biertje wilden 

doende voetbalkennis. Dat laatste wist hij 
goed over te brengen.”

Johan Alferink: “Met welke smoes 
kon ik de training afzeggen?”
Johan Alferink is een handige, snelle vleu-
gelspeler die moet zorgen voor mooie voor-
zetten. Dat gebeurt veelvuldig en vaak ook 
weet hij zelf het net te vinden. Tijdens het 
jubileumtoernooi van SVVN bijvoorbeeld, 
staat na drie wedstrijden en de toernooi-
winst de bijdrage van Johan op drie assists 
en vier goals. 

Over zichzelf is hij niet zo onder de indruk. 
“Ik was een mooie voetballer. Had geen 
zin in al dat conditiegedoe. Toen ik later in 
Den Haag moest werken, was ik op vrijdag 
terug naar Nijverdal alleen maar bezig te 
bedenken met welke smoes ik de training 
kon afzeggen. Dat was overigens wel toen 
ik al wat ouder was.

Zoals later in de hoofdklasse het team be-
zig was, deden wij niet. Natuurlijk waren 
er wel van die fanatiekelingen. Theo en 
Rini bijvoorbeeld. Maar anderen, zoals 
ikzelf en Jan Kleine Staarman en Aloy Jan-
nink hielden meer van het mooie. Mannetje 
uitspelen; lekker pingelen.” Dat gepingel, 
de snelheid en het feit dat hij rechtsbuiten 
speelt, levert Jan Kleine Staarman de bij-
naam “Pummy” op, naar de legendarische 
Gerard Bergholz, die als Pummy het Neder-
lands elftal haalt en twee keer met Feyen-
oord het landskampioenschap viert. 

Jan Kleine Staarman is, zo vertelt Johan 
Alferink,  een bijzonder figuur. Rookt na 
afloop van de wedstrijd wel eens een dikke 
sigaar. Weet dat hij moeilijk gemist kan 
worden en handelt daarnaar. Laat op een 
zondag zijn tas staan bij Hegeman en haalt 
die de zondag daarna voorafgaand aan de 
wedstrijd weer op. Heeft die week dus ook 
niet getraind. “Dat kon toen allemaal.” 

Jan Kleine Staarman: “Ik vond het al 
gauw gezellig”
Jan zelf is het niet eens met wat zijn 
oud-ploeggenoot over hem zegt: “Ik was 

hebben, moesten we zelf naar de bar aan 
de andere kant lopen om dat op te halen.

Op een gegeven moment ontdekt iemand 
dat er bovenop een kast in dat zaaltje een 
plateau stond met halve hanen; waar-
schijnlijk voor later die dag. Het was maar 
even of het hele spul zat lekker van de kip 
te smullen. 

Het was dus Jan ten Hove die er bij vertrek 
een achter het buis stopte. Later bij Gerard 
Hegeman ging de telefoon van dat café in 
Almelo met de mededeling dat we moesten 
betalen voor die halve kippen. Of dat ge-
beurd is, weet ik niet meer.”

Jan Kleine Staarman herinnert zich: “Het 
was inderdaad maar even of iedereen zat 
te eten van die hanen. Jan ten Hove ver-
stopte er een achter zijn buis. Ik pakte ook 
snel wat van dat plateau en verstopte dat 
achter mijn jas. Jan zat lekker te eten. Toen 
ik mijn halve haan tevoorschijn wilde ha-
len stond ik met een soepbot in mijn hand.”

Nog meer sterke verhalen
Als Johan Alferink een punt zet achter 
z’n carrière is er een feestje bij Hegeman. 
“Toen dat was afgelopen moest ik terug 
naar huis. Door een storing was het spoor 
dicht. Ik tilde mijn fiets over de spoorboom 
en klom er zelf overheen. Bom. Lag ik op 
mijn snuit. Pas op Johan, dacht ik, er is 
nog een boom. Ik de fiets erover heen getild 
en daarna lag ik weer op m’n snuit. Ja, 
toen wist ik zeker dat ik zat had gehad.” 

Als afscheidscadeau krijgt Johan een tuin-
stoel. Voetballend zoekt hij zijn heil in een 
lager team. ”Dat viel wel tegen. Om 10.00 
uur voetballen. Soms om 8.00 uur al aan-
wezig. En na de wedstrijd nog een biertje, 
naar het eerste kijken en nog een biertje. 
Dat werden hele lange zondagen….” In het 
seizoen dat Johan niet meer in het eerste 
speelt, degradeert het team. Het seizoen 
erna doet hij –zij het voor dat ene seizoen- 
weer mee in het eerste. “Bij de eerste wed-
strijd heb ik die tuinstoel achterop weer 
meegenomen.” 

Johan Alferink.

Paul Souverijn.

Jan Kleine Staarman.

8 Jan Kleine Staarman: 
“Ik heb eerst nog een jaar 
bij Eversberg gevoetbald. 
Keerde toen terug naar De 
Zweef en verkaste twee jaar 
later naar SOS. Ik woonde 
toen al in Hellendoorn. Daar 
was het wel wennen. Komt 
het vandaag niet, komt het 
morgen wel. Bij De Zweef 
was het veel fanatieker.” 
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Herinneringen van Bokkie Middel-
kamp
In de jubileumgids 1985 schrijft Bokkie 
zijn herinneringen op: “Wanneer ik op een 
zondagmiddag naar een voetbalwedstrijd 
sta te kijken, dan denk ik wel eens bij me-
zelf: Wat is er toch veel veranderd. Dan 
praat ik over de jaren 1966-1969 toen ik 
als trainer in dienst was bij De Zweef. We 
hebben toen samen met het bestuur de 
zaak grondig aangepakt. Ik vraag me wel 
eens af: Zijn er nu betere voetballers? Nu, 
dat geloof ik niet ondanks dat ze nu in de 
eerste klas spelen. Maar alles is wel beter 
georganiseerd dan in onze tijd. Om enkele 
voorbeelden te noemen: opvang, verzor-
ging, begeleiding, kantine, kleedkamers 
en vergaderzalen kortom te veel om op te 
noemen. En dat was er in onze tijd niet bij. 
Maar ik heb toch drie prachtige jaren mee-
gemaakt en daarvoor nog veel dank.”

Afscheid Bokkie Middelkamp 1969
Uit de GOAL: “Op zaterdagavond werd 
in de koffiekamer van het parochiehuis 
afscheid genomen van de leider en oefen-
meester van het eerste elftal, Antoon Mid-
delkamp, in Nijverdalse sportkringen beter 
bekend als Bokkie. Verschillende aktieve 
leden van De Zweef waren op deze avond 
aanwezig bij dit afscheid. Zoals bekend 
vertrekt de heer Middelkamp weer naar de 
voetbalvereniging SOS als trainer.

Hierna kreeg de heer Middelkamp de ge-
legenheid enkele woorden tot bestuur en 
spelers te richten: “Er is een tijd van ko-
men en een tijd van gaan. Toen men mij 
in die tijd vroeg om leider van De Zweef 
te worden, had ik niets te verliezen, want 
slechter dan mijn voorgangers kon ik het 
niet doen. Maar om een ploeg kampioen 
te maken, heb je meer dan 1 jaar nodig en 
daarom heb ik direkt gevraagd: Geef me 
drie jaar de tijd. In die drie jaar hebben we 
steeds de kans gehad het kampioenschap te 
behalen en vooral dit jaar heeft het er sterk 
ingezeten. De inzet laat echter nog wel wat 
te wensen over.

De nieuwe trainer van De Zweef krijgt het 
veel moeilijker dan ik, want toen ik kwam 
stonden we onderaan, maar de laatste 
drie jaar hebben we meegedraaid om het 
kampioenschap en nu verwacht men van 
hem een kampioenschap. Willen we echter 
de hoogste titel in de vierde klasse beha-
len, dan zullen we ons voor 100% moeten 
inzetten, anders komen we er nooit. Maak 
de nieuwe trainer Langkamp het net zo 
gemakkelijk als jullie het mij gemaakt heb-
ben, want dit moet ik eerlijk bekennen: ik 
heb altijd plezierig met jullie kunnen wer-
ken en in die drie jaar nooit moeilijkheden 
met één van jullie gehad en heb nooit een 
beroep op het bestuur te 
hoeven doen i.v.m. moei-
lijkheden met een speler.

En dit tot slot: Ik wil nie-
mand van het bestuur te-
kort doen, maar één ding 
wil ik hier toch zeggen: 
Wees zuinig op een voorzit-
ter als Jan ten Hove, want 
dergelijke mensen bewijzen 
hun waarde voor een ver-
eniging.”  

De laatste die hier een 
woord van dank sprak 
was de aanvoerder van het 
eerste elftal, de heer Johan 
Galgenbeld. Johan bracht 
de heer Middelkamp dank 

De voorzitter Jan ten Hove sprak de leider 
als volgt toe: “Afscheid is natuurlijk niet 
prettig, maar toch moet ik u bijzonder 
dankbaar zijn voor hetgeen u in deze drie 
jaren dat U bij ons was hebt gepresteerd. 
We zaten op een bepaald ogenblik, wat 
de prestaties van ons eerste elftal betreft, 
beslist een beetje rot. Een dure trainer 
aanschaffen was op dat moment niet ver-
antwoord en u kwam toen als de reddende 
engel om ons zonder financiële verplich-
tingen te trainen. En we moeten eerlijk 
zeggen, niet zonder sukses, al hadden we 
u nu liever een kampioenschap aan willen 
bieden op deze receptie, maar het ging ons 
drie jaar achtereen juist de neus voorbij. 

We hebben onder uw leiding toch drie 
jaar meegedraaid om de bovenste plaats. 
Ook u weet natuurlijk dat zonder geluk 
niemand kampioen kan worden, maar ik 
wil vanaf deze plaats toch nog eens duide-
lijk onderstrepen, dat u zich voor de volle 
honderd procent hebt ingezet om dit doel 
te bereiken. De samenwerking tussen u en 
het bestuur was altijd bijzonder prettig 
en daarom hoop ik dat het je ook bij SOS 
bijzonder goed zal gaan.” Namens het be-
stuur overhandigde de heer Ten Hove de 
heer Middelkamp een geschenkbon, terwijl 
mevrouw Middelkamp bloemen werden 
aangeboden.

voor de prettige training en begeleiding. 
Hij sprak de wens uit dat Antoon ook bij 
S.O.S. successen zal boeken. “Ik hoop dat 
SOS het volgende seizoen zal overgaan 
naar de KNVB en De Zweef naar de derde 
klasse van de KNVB.” Namens de spelers 
overhandigde Johan Bokkie een enveloppe 
met inhoud.”

Bokkie bijna door hoofd geschoten
Paul Souverijn, die als selectiespeler Bokkie 
meemaakt, vertelt over de tijd dat er nog 
geen kantine is en de spelers na de trai-
ning wel eens naar het vroegere katholieke 
jeugdhuis (waar nu de OZO zit aan de H.A. 
Hartholtstraat) gingen voor een gezellige 
avond. Johan Galgenbeld, amateur schut-
ter, neemt vaak een luchtbuks of luchtdruk-
pistool mee.

“We konden dan schieten. Hingen een dek-
seltje aan een stuk touw. In het dekseltje 
een kwartje. Wie het touwtje door schoot, 
kreeg de inhoud van het dekseltje. Op een 
gegeven moment ging dat vervelen en 
zochten we ander vermaak. Johan wist 
wel wat. Hij vroeg trainer Bokkie tegen de 
deur te gaan staan. Zette een lucifersdoosje 
op z’n hoofd en schoot dat van een meter of 
vijf eraf.” 

De jeugd van De Zweef 
in 1969 na afloop van 
een toernooi bij Excel-
sior in Rijssen. De eer-
ste prijs mag mee naar 
Nijverdal. Trots zijn de 
leiders A. Wissink en 
H. Kok. Boven vlnr:  
C. Veldhuis, R. Rodijk, 
R. Woesthuis, A. Wis-
sink. Tweede rij vlnr:    
A. Wennemers, H. Ro-
dijk, T. Rodijk, G. Evers. 
Vervolgens: H. Cents 
(supporter), E. Alferink, 
J. Middelkamp, H. Gal-
genbeld, J. Cents en 
H. Hegeman.

Krentenwegge voor Bok-
kie bij wedstrijd tegen 
Sallandia.
Vlnr: Jan Tijhuis, An-
toon Middelkamp, Henk 
van Rhee, Antoon –Bok-
kie- Middelkamp, Her-
man Verschoor (grens-
rechter), scheidsrechter, 
Rini Siero. Verder: Ber-
tus Poelhekke, Broens, 
Poppe.
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nog dat het bestuur aan mijn pa kwam 
vragen of het goed was. Later speelde ik in 
LEVO 1 en kwamen er klachten. Dat ging 
erom dat Theo Siero, die ook in het eerste 
zat, en ik niet trainden en toch in het hoog-
ste team zaten.” Paul is zo’n verdienstelijke 
speler dat hij in de Nijverdalse en regionale 
volleybalselectie speelt.  

Bestuur De Zweef trekt de teugels aan
De Zweef houdt een extra ledenvergadering 
in augustus 1960. De belangstelling voor 
deze vergadering is bijzonder groot. Reden 
is een aantal bestuursbesluiten over het 
nieuwe voetbalseizoen. Voorzitter Herman 
Evers9 licht toe dat het gaat om het strakker 
hanteren van regels en invoering van nieu-
we regels. “Een en ander bleek nogal sterk 
afwijkend te zijn van de gang van zaken, 
zo die tot dusver was”, meldt het Twents 
Volksblad.

“Er komt een vaste leider voor elk senio-
renelftal, namelijk Gerrit Rikken voor het 
eerste, Gerrit Gescher voor het tweede en 
Bernhard Poelhekke voor het derde elftal. 
Een adviescommissie, bestaande uit Henk 
Poppe, Bernard Alferink en Gerrit Wes-
terink, zal belast worden met de  samen-
stelling van de lagere elftallen, terwijl het 
eerste elftal wordt samengesteld door de 
leider van dat elftal en de trainer.” De ad-
viescommissie heeft een adviserende taak 
bij de opstelling van het eerste.

De vergadering benoemt Gerrit Gescher 
tot wedstrijdsecretaris. Bij hem en hem 
alleen kunnen spelers zich uiterlijk vrij-
dag ’s avonds afmelden als ze zondags niet 
kunnen spelen. De Zweef stelt ook een 
strafcommissie in. Daarin zitten voorzitter 
Herman Evers, Bernard Alferink en Hen-
drikus Broens. Kapelaan Jongerius heeft als 
geestelijk adviseur een adviserende stem in 
deze commissie.

Evers maakt bekend dat er in het nieuwe 
seizoen een nieuwe trainer is in de persoon 
van Jan Meulenbrug, sportinstructeur op 
de vliegbasis Twente en oud-speler van Go 
Ahead. Meulenbrug traint eerder eerste-

klasser DOS uit Denekamp. Naast De Zweef 
traint hij Longa’30.

Met de komst van de nieuwe trainer gaat De 
Zweef (als het overleg met Nijverdal lukt) 
voortaan op dinsdagavond trainen. Meulen-
brug leidt dan een groep van 20 tot 25 spe-
lers. Dat is een stuk minder dan men bij De 
Zweef tot op dat moment gewend is. “Een 
maatregel, die van harte toegejuicht kan 
worden, omdat de trainer dit niet te grote 
aantal spelers dan ook zijn volle aandacht 
kan wijden”, staat in de krant.

De training wordt niet verplicht gesteld. 
“Maar,” zo voegt het bestuur toe, “wie er de 
voorkeur aan geeft thuis te blijven, loopt 
een reële kans niet te worden opgesteld in 
het eerste elftal.”

Aan het eind van de ledenvergadering ver-
klaart kapelaan Jongerius dat het bestuur 

Een jaar later moet een beslissingswedstrijd 
tussen LEVO-VBOW duidelijkheid brengen 
wie kampioen wordt in de eerste klasse 
dames. LEVO trekt in een spannend duel 
met 2-1 aan het langste eind. In 1962 staat 
LEVO 1 (mannen) op het punt kampioen 
te worden. Niemand die daaraan twijfelt 
totdat het team de laatste wedstrijd verliest 
van PSVH. Daardoor is Nijverdal de onver-
wachte kampioen.

In 1962 zijn het de heren van LEVO 2 die 
het kampioenschap behalen. Op de bijbe-
horende foto staan: Gerrit Blikman, Johan 
Otte, Anton Otte, Anton Woertman, Henk 
Woertman en Paul Souverijn. De laatste 
speelt het jaar erna in De Zweef 1. Hij ver-
telt: “Ik trainde niet voor de volleybal. 
Voetbal was voor mij nummer één. Weet 

LEVO volleybal draait goed
De volleybalvereniging LEVO (voorheen De 
Zweef Volleybal; nu LEve VOlleybal) doet 
het goed. Op 25 maart 1960 presenteert het 
Twents Volksblad het volleybalteam van 
LEVO 2 als kampioen in de tweede klasse 
dames. Geflankeerd door trainer J.F. Oude 
Egberink poseren: Riekie Reimeriks, Nellie 
Verschoor, Diny Jannink, Agnes Wolfkamp, 
aanvoerster Marie Middelkamp en Hedda 
Hekkert. 

Op Koninginnedag 1960 houdt Sportlust 
een volleybaltoernooi in de open lucht. 
Sportpark Gagelman is die dag gastheer 
van zeven verenigingen die strijden om de 
eerste plaats. De uiteindelijke overwinning 
gaat naar het team van LEVO, dat de politie 
in de finale verslaat. 

Wat gebeurt er verder bij De Zweef

Alle volleyballers van LEVO in ongeveer 1960. De foto is gemaakt tijdens een uitje van de volleybal.
Boven vlnr: Herman Hegeman, Gerda Blikman, Karel Ekelenkamp, Woesthuis, Marie Middelkamp, onbekend, Henny Ek-
elenkamp met haar vriend Van Mook, Gerard Hoogland, Marianne Wijnen met naar haar kijkend Herman Ekelenkamp, 
Anton Bootsveld, dame voor hen Marga Woesthuis, Henk Otte. Tweede rij vlnr: Johan ten Hove, Willy Kok, Riekie Heime-
riks, Annie Souverijn, Derde rij vlnr: Thea Woesthuis, Nellie Verschoor, Frans van Rhee, Agnes Wolfkamp,  Annie Woert-
man en haar vriend. Voor: Agnes Wolfkamp zit Jan Leferink. Bij de scooter Hennie Hofstede, Frans Woertman en Anton 
Evers. Misschien staan op deze foto ook de dames D. Jannink en H. Hekkert. 

1962 LEVO2 kampioen.
Boven vlnr: Gerrit Blik-
man, Johan Otte, Anton 
Otte. Onder vlnr: Anton 
Woertman, Henk Woert-
man en Paul Souverijn.

De statuten van De 
Zweef uit 1961. Interes-
sant is artikel 2, waarin 
staat dat de duur van 
het bestaan van de ver-
eniging met bijna dertig 
jaar is verlengd. Tot 20 
juli 1990. Op die datum 
is er niet verlengd. Zou 
De Zweef eigenlijk niet 
meer bestaan? 

9 Hermanus Bernardus 
Albertus Evers, geboren in 
1932; in 1962 vertrokken 
naar Deventer.
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van De Zweef in een kort tijdsbestek bijzon-
der hard gewerkt heeft. Aansluitend deelt 
voorzitter Herman Evers mee dat het be-
stuur van plan is per 1 september alle leden 
opnieuw te registreren. 

Nieuwe leider gym
Met ingang van 1961 krijgt Gymvereniging 
De Zweef een nieuwe leider in de persoon 
van Jan Wensink uit Borne. Die volgt An-
ton Hase op, die om gezondheidsredenen 
is gestopt. De eerste taak van Wensink is 
de jeugduitvoering half januari voor te be-
reiden. Dit is een nieuwe activiteit, om de 
jeugd langer te kunnen laten optreden en 
de aandacht voor seniorengym te vergroten. 
De seniorenuitvoering is in april, maar om 
een programma te kunnen maken, zijn ook 
jeugdoptredens ingelast. 

Voorafgaand aan de uitvoering huldigt 
voorzitter Kleijssen de heer Hase, die een 
gouden zegelring krijgt aangeboden. Wen-
sink en zijn collega-leiders Zinsmeijer en 
Huis in ’t Veld krijgen de gebruikelijke en-
veloppen met inhoud. Juist omdat de oefe-
ningen niet al te moeilijk zijn (“goed gezien 
door de jonge enthousiaste nieuwe leider”) 
is het een uitvoering van redelijk niveau 
met vooral twee sterke herengroepen. Jam-
mer dat er niet zoveel bezoekers zijn in het 
Parochiehuis. Een jaar later neemt de gym 
afscheid van André Zinsmeijer, die wegens 
drukke werkzaamheden stopt. Geestelijk 
adviseur kapelaan Hooyman zegt dat het 

komt, die het hele sportveld vertegenwoor-
digt. De eerste voorzitter is Frans Hulst, die 
daardoor een bekende Nijverdaller wordt, 
want de Sportfederatie stelt wat voor in die 
begintijd.  Zijn opvolger is Gerrit Oude Roe-
link. Gerrit: “Toen Frans Hulst stopte als 
voorzitter van de Sportfederatie kwam Jan 
ten Hove bij me met de vraag of ik voorzit-
ter wilde worden. Dat leek mij wel wat. Ik 
had inmiddels wat opleidingen in de rich-
ting van leiding geven gevolgd en kon de 
kennis zo mooi in de praktijk brengen. 

Ik ben vier jaar voorzitter geweest. We 
hebben in die tijd enorm veel werk verzet 
omdat de wetgeving over verenigingen 
veranderde en dat voor al die clubs veel 
betekende.” Binnen de sportfederatie con-
stateert Gerrit veel tegengestelde belangen. 
Je hebt natte en droge sport, binnen- en 
buitensport en dat komt allemaal samen in 
één orgaan. Dat zal in deze tijd niet meer 
passen. De grootste hekel heeft hij aan de 
bijbehorende representatie. “Als voorzitter 
moest ik al die recepties af. Ik vond het ver-
schrikkelijk.” 

Gerrit Oude Roelinks opvolger is onze late-
re voorzitter Jan Karmerood. Hij is twintig 
jaar (1971-1991) bestuurslid van de Sport-
federatie, waarvan de laatste twaalf jaar als 
voorzitter. Voor zijn verdiensten is hij later 
zelfs benoemd tot erevoorzitter. 

In de loop van de jaren ontstaat er een situ-
atie waarin verenigingen buiten de sportfe-
deratie om hun belangen gaan verdedigen 
bij de gemeente. De SFH verandert in een 
tamelijk nutteloos orgaan. De gemeente 
houdt echter vast aan de structuur, omdat 
de SFH ook de BLOS; de Bestuurscommis-
sie voor Lichamelijke Opvoeding en Sport, 
bemant.  

Rond 2005 zet voorzitter Jan-Pieter van 
Vree een beweging onder de sportvereni-
gingen in gang om de SFH op te heffen. 
Ondanks gespartel van de gemeente, is 
hiervoor binnen de sport zelf een heel 
groot draagvlak. Het duurt niet lang of de 
Sportfederatie is ter ziele. Oud-voorzitter 

moeilijk zal worden een gelijkwaardige ver-
vanger te vinden. 

Sportweekeinde De Zweef-verenigin-
gen
De Zweef voetbal, De Zweef gym en LEVO 
houden ook in 1961 het jaarlijks sportweek-
einde. Wie denkt dat het daarbij gaat om 
sport en wedstrijden, heeft het gedeeltelijk 
mis. Het gaat in eerste aanleg om geloof. De 
organisatie is in handen van de drie vereni-
gingen onder leiding van de geestelijk advi-
seur, kapelaan Jongerius. 

Het weekeinde begint zaterdagavond met 
een plechtig lof, waarin de kapelaan voor-
gaat. Hij preekt over sportiviteit in het le-
ven. Daarna treedt Nut en Genoegen op met 
een eenakter en pianobegeleiding van Jo-
han Jannink, gevolgd door een quiz en “een 
dansje”. Zondag eerst een mis en een geza-
menlijk ontbijt. Dan komt een spreker van 
de Nederlandse Katholieke Sportfederatie 
een praatje houden over de kerk en sport. 
En dán pas is er tijd voor sport, waarbij de 
wisselbeker dit jaar voor LEVO is. Het jaar 
erna verdedigt de volleybal deze beker met 
succes in een vijfkamp, bestaande uit hard-
lopen, verspringen, hoogspringen, estafet-
teloop en hordenloop. Voor de jonge jeugd 
zijn er een wedstrijden “was ophangen” 
(gewonnen door José Brokelman en Jozefi-
ne Morsink), koek happen (gewonnen door 
Ineke Korbeld voor Dini Wilms en Veronica 
Kuipers), zaklopen en hordelopen.

Sportfederatie Hellendoorn
In de jaren zestig van de vorige eeuw begin-
nen gemeenten te luisteren naar de burgers. 
Een van de manieren om dat luisteren in 
behapbare banen te leiden, is het oprichten 
van platforms. Dat zijn organisaties die 
een grote achterban vertegenwoordigen. 
In die tijd een prima oplossing, die ervoor 
zorgt dat de lokale overheid niet te maken 
krijgt met allerlei aparte organisaties, maar 
met een afvaardiging waarin mensen zitten 
waarmee wordt overlegd.

Zo initieert de gemeente Hellendoorn dat 
de Sportfederatie Hellendoorn (SFH) er 

Jan Karmerood verklaart in de Twentsche 
Courant Tubantia (2007) dat hij het er 
helemaal mee eens is. Ook hij ziet geen toe-
komst meer voor de federatie.

Tot een logisch gevolg van het opheffen 
(namelijk opheffing van de BLOS) komt het 
niet. De gemeente begint met een BLOS-
nieuwe-stijl. Leden worden geselecteerd na 
sollicitatie en hoeven niet meer afkomstig te 
zijn van een sportvereniging. De Blos-nieu-
we stijl functioneert daardoor zonder 
achterban en is bemand met goedwillende 
amateurs (wat betreft vergaderen en poli-
tiek). De wethouder heeft hiermee als voor-
zitter de absolute macht over de sport.  

HAAT EN NIJD TUSSEN VOETBAL-
CLUBS, HARD SPEL EN SUPPOR-
TERSOVERLAST. HOE ERG IS HET 
EIGENLIJK? 

Ondanks de fusiegeruchten rond 1968 ligt 
samenvoeging van clubs in deze periode 
niet voor de hand. Als je leest dat tijdens 
het jubileumtoernooi van SVVN in het sei-
zoen 1967/1968 supporters van DES en De 
Zweef elkaar langs de lijn naar het leven 
staan en de mannen in het veld eigenlijk net 
zo tekeer gaan, dan weet je dat er heel wat 
water door de Regge zal moeten om over 
fusie te praten. 
Hoe die wedstrijd afloopt? De Zweef wint 
van DES, Hulsen en Holten dankzij goals 
van Johan Alferink en Jan Kleine Staarman 
voorin en “rustig stopwerk” van Paul Sou-

Voorzitter Kleijssen 
bedankt de vrouw van 
leider Hase.

Communicatie in de ja-
ren zestig. De wedstrijd 
De Zweef – De Tukkers 
is uitgesteld. Een reden 
wordt niet vermeld. Op 4 
mei gaat er een telegram, 
dat de dag erna wordt 
bezorgd. Twee dagen 
voor de wedstrijd.
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verijn als laatste man. De blauwwitten ne-
men de winst (maar liefst 200 gulden) met 
graagte in ontvangst.

De Zweef-DES; hard tegen hard tij-
dens jubileumtoernooi SVVN (1968)
UIT DE GOAL: “Onze jongens toonden zich 
in het jubileumtoernooi, georganiseerd 
door de voetbalvereniging S.V.V.N. dui-
delijk de beste ploeg van dit toernooi en 
legden daarom zeer verdiend beslag op de 
eerste plaats, een prijs van ƒ 200.-, die aan 
sportartikelen zal moeten worden besteed.

In de eerste ontmoeting kregen wij plaats-
genoot D.E.S. als tegenstander. Het werd 
een wedstrijd waarin vaak fel, ja vaak te 
fel, voor de overwinning werd gestreden. 
Vooral buiten de lijnen gedroegen de sup-
porters van beide verenigingen zich nu niet 
direkt bepaald sportief. Voor rust bood 
D.E.S. nog behoorlijk tegenstand, maar na 
rust was dit gebeurd. Direkt na rust begon 
De Zweef met een fel offensief dat in de 20e 
minuut reeds werd beloond met een prach-
tig doelpunt van Henny Kok. Henny kreeg 
op de rand van de 16-meter lijn een vrije 
trap te nemen; hij plaatste de bal keurig 
over het opgestelde D.E.S.-muurtje achter 
doelman De Leeuw op een wijze die we al-
leen kennen van de Ajaxied Pietje Keizer.

Vijf minuten later namen onze jongens 
zelfs een 2-0 voorsprong, toen Theo ten 
Hove vanaf links de bal goed voorbracht; 
Johan Alferink maakte de bal keurig vrij 
voor Jan Kleine Staarman en deze scoorde 
2-0. Dit werd D.E.S. teveel en men pro-
beerde vaak op ontoelaatbare wijze, ver-
andering in de score te brengen, maar dan 
stond daar als een rots in de branding onze 
stopper Paul Souverijn, die de Rood-Zwar-
ten rustig liet komen om dan met een 
nauwkeurige precisie de aanvallen weer 
onschadelijk te maken. Het was deze mid-
dag wel duidelijk, dat we momenteel weer 
beschikken over een defensie die beloften 
inhoudt voor de komende competitie.

Vijf minuten voor afloop glipte Johan Alfe-
rink handig door de D.E.S.-defensie, maar 

kwam sterk opdringen; het scoorde twee 
doelpunten en toen lagen onze jongens er 
volkomen uit. Plaatste men de bal voor 
rust zeer nauwkeurig, nu wilde het niet 
meer lukken en het was voor ons maar 
bijzonder gelukkig dat deze wedstrijd geen 
tien minuten langer duurde, want dan had 
het er misschien niet zo leuk uitgezien als 
nu. Wij wonnen tenslotte deze wedstrijd 
met 3-2.

Toen kwam de grote finale waarin we de 
strijd moest aanbinden tegen Holten. Deze 
vereniging klopte ons het afgelopen sei-
zoen tweemaal, en daarom zagen we echt 
wel tegen deze wedstrijd op. Maar ook nu 
weer bleek dat onze jongens in een prima 
conditie verkeren. Voor rust waren we 
wel in de meerderheid, maar slaagden er 
evenmin als Holten in om te scoren, maar 
in de tweede helft verhoogde De Zweef het 
tempo en zakte Holten snel terug.

In de 19e minuut van de tweede helft 
konden we dan toch juichen: Theo Siero 
bracht de bal snel en goed op; gaf een goe-
de pass naar Jan Kleine Staarman en via 
de schietgrage voeten van Johan Alferink, 
kwamen we aan een voorsprong. Zeven 
minuten later hadden we wederom sukses, 
toen rechtsbuiten Jan Kleine Staarman een 
snelle rush ondernam (Pummy is enorm 
snel, zoals hij zelf dikwijls beweert)10; hij 
bracht de bal goed voor het doel waar Jo-
han Alferink weer op de juiste plaats stond 
om deze voorzet met een doelpunt af te 
ronden. Onze jongens hebben hierna nog 
diverse reële scoringskansen gehad, doch 
het bleef bij 2-0. Een prachtige prestatie 
van het eerste elftal, waarmee zij ƒ 200.- 
rijker werd.”

Haat en nijd
Rini Siero voetbalt in die tijd in het eerste. 
Hij vertelt: ”Het was haat en nijd tegen-
over elkaar. In en buiten het veld. Bij de 
mensen in het veld was het na afloop voor-
bij. Werkte je weer samen in de fabriek of 
dronk samen een biertje bij Hegeman. Ik 
was een keiharde verdediger. Deed soms 
dingen waarvan ik nu zeg dat ik dat nooit 

op het laatste moment werd hij onderuit 
gehaald. De toegekende strafschop werd 
door Henny Kok feilloos benut. Een minuut 
later wist D.E.S. toch de eer nog te redden 
toen de hardwerkende J. Stokvis met een 
goed schot de eindstand op 3-1 bepaalde.

Ook moesten we na afloop nog vijf straf-
schoppen nemen. D.E.S. plaatste vier van 
de vijf strafschoppen langs doelman Wil-
lems, terwijl De Zweef geen enkele fout 
maakte en alle vijf strafschoppen langs 
doelman Theunis de Leeuw joeg.

Een zeer verdiende overwinning. In de 
tweede ronde kregen we Hulzensche boys 
als tegenstander en ook deze wedstrijd 
werd door onze jongens gewonnen en wel 
met 3-2. Vooral voor rust speelde onze 
ploeg een prima partij voetbal.

In de tiende minuut speelde Johan Alferink 
zich keurig vrij en voorzag rechtsbuiten 
Jan Kleine Staarman van een pass, die 
toen onhoudbaar het leer langs doelman 
F. Bladder joeg. Tien minuten later was 
Johan Alferink de Hulsen-defensie weer te 
snel af en nu scoorde hij zelf beheerst num-
mer twee. Hulsen probeerde wel de bakens 
te verzetten, maar ook in deze wedstrijd 
bewees onze achterhoede duidelijk dat het 
aan kracht heeft gewonnen bij het vorige 
seizoen. 

Kort voor rust was het Johan Alferink, 
deze middag bijzonder strijdlustig, die 
doelman F. Bladder van dichtbij kansloos 
passeerde en hierdoor  ons aan een 3-0 
voorsprong hielp. Na de rust dachten onze 
jongens dat de zege wel veilig was gesteld, 
maar daar vergiste men zich lelijk in. Dat 
dit een bijzonder gevaarlijk spelletje is, 
bleek deze middag nog weer eens overdui-
delijk.

Het kan in een dergelijk geval de tegen-
standers gaan meelopen en om daarna 
weer in hun oude spel terug te vallen, is 
dan voor de ploeg die denkt dat men de 
buit binnen heeft, vaak zeer moeilijk.
Ook deze middag was dit het geval. Hulsen 

had moeten doen. Maar toen deed ik het. 
In het veld veranderde ik. Maar na die tijd 
was ik het vergeten. Willem Beldman van 
Nijverdal (een hele goeie) zei bij Hegeman 
tegen mij “Rini, jij kan elke spits de baas.” 

Toone Middelkamp (1938) is het eens met 
Rini: “De verhoudingen met DES waren 
toen prima. Ook met de andere clubs. Je 
kende immers al die jongens. De meesten 
werkten op de fabriek. Nee, buiten het veld 
waren er geen problemen, maar als we 
tegen elkaar moesten voetballen…...” Dat 
gebeurt elk jaar als na de competitie een 
onderlinge competitie van Nijverdalse clubs 
wordt gespeeld. “Weken tevoren hadden ze 
het er in de fabriek al over.”

Overlast van supporters
Bij deze onderlinge wedstrijden laten de 
supporters ook van zich horen. Sommigen 
wel een beetje te heftig, vindt Toone. “Pietje 
Westerik, dat was me er een. 

Die ging z’n boekje vaak te buiten. Moesten 
we hem echt vasthouden om te zorgen dat 
hij niet ging slaan. Ook na afloop van de 
wedstrijd nog. Dan had hij een glaasje te 
veel op en was niet meer te houden. Maar 
die is niet de enige.” 

Het is duidelijk: Pietje Westerik kan zich 
verschrikkelijk opwinden. Zo is hij eens 
teruggelopen van Nieuw Heeten naar huis 
omdat hij zo kwaad is dat het tweede van 
De Zweef van het derde van Nieuw Heeten 
heeft verloren. 

Henk Wennemers, de vader van speler en 
trainer Anton, laat ook met regelmaat van 
zich horen. “Ik had daar een grote hekel 
aan”,  zegt zoon Anton, “maar herken zijn 
gedrag als ikzelf impulsief reageer. Een 
keer schaamde ik me, omdat mijn vader 
werd gecorrigeerd door een baas van de 
fabriek, die tegen hem zei: Doe eens rus-
tig aan; je hebt thuis nog een gezin op te 
voeden. Maar ja, hij was nu eenmaal zo 
fanatiek.”

Johan Alferink.
Hendrik “Pietje” Wes-
terik.

10 Theo Siero:”Waarom hij 
Pummy werd genoemd weet 
ik niet meer. Een andere 
bijnaam was “Pingel Jan”. Je 
wist nooit wat hij ging doen.” 
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De Wennemersen: een fanatiek volkje
Wie de Wennemersen kent, weet dat het 
een fanatiek volkje is. Het kan nooit eens 
rustig. Het moet allemaal hard en snel. 
Constante competitie. Zoon Anton (de la-
tere trainer): “Van wie we dat hebben? Ik 
denk van moeder en vader.” Moeder Marie 
Scholten maakt ook voor haar trouwen in 
haar leven veel mee, maar weet er door 
flink aanpakken telkens wat van te maken. 
Van het huis en aan huis verkopen van 
kruidenierswaren komt het uiteindelijk tot 
een echte winkel (tegenover het vroegere 
tankstation Morsink aan de Smidsweg), 
waar –zoals het hoort- alle katholieken van 
Nijverdal hun boodschappen halen. 

Vader Henk Wennemers is naast een har-
de werker een verwoed duivenmelker. Hij 
staat elke dag om half zes op om zijn dieren 
te laten vliegen voordat hij naar de fabriek 
gaat. Tussen de middag en ’s avonds ge-
beurt dat opnieuw. Moeder gunt haar man 
zijn hobby, waar hij zich in kan uitleven. 
“Voor hem waren de duiven net als wat 
voetbal voor mij is.” 

Zoals in zoveel grote huishoudens, heeft 
elk lid daarvan z’n eigen dingen. Als de een 
werkt, is de ander thuis. “Alleen op zater-
dagen aten we met z’n allen. Dat was ook 
het moment dat pa begon over voetbal of 
politiek. Dat waren felle discussies.”

De krachtsverschillen liggen in die tijd an-
ders dan nu. Nijverdal en De Zweef doen 
niets voor elkaar onder. En dan DES, dat 
in de jaren vijftig van de vorige eeuw zelfs 
meedoet om het landskampioenschap voor 
zaterdagteams. Moeiteloos noemt Toone 
Middelkamp namen van bekende DES’ers: 
“Jan Ponsteen, Herman Zwiers, Hans Kot-
tier, Cor Heerdink, Boeve, Rini Poelakker 
en natuurlijk Kas Woudsma. Hij was de 
beste van iedereen.” Hij herinnert zich nog 
een wedstrijd van DES tegen Excelsior11 , 
waar het eraf gaat, “maar hoe het precies 
was, weet ik niet meer.”

Gerrit Oude Roelink speelt als selectiespe-
ler met regelmaat tegen DES. “Haat in het 

Kolkman (De Zweef), Peter Scheppink 
(SVVN), Chiel en Joost van den Born (De 
Zweef). Altijd heel mooi en leuk. Maar als 
ik tegen DES 1 speelde, was Joost Bakker 
(die ook nog eens een van de beste vrien-
den van mijn broer Stef was) ineens een 
hele andere vent. Het ging er soms goed 
vanaf als De Zweef tegen de rood-zwarten 
moest spelen…”

Je blijft van onze keeper af…
Oud-keeper Frans Middelkamp vertelt 
over de eenheid binnen het team: “Ik  weet 
ook nog dat we tegen Oldenzaal speel-
den (dat was in het seizoen 1963 -1964). 
Dit team was enkele jaren eerder uit het 
betaalde voetbal gesaneerd. Dat zat de 
overgebleven spelers van de ploeg  niet 
lekker. Deze middag stegen we als Zwevers 
met  z’n allen boven ons zelf uit. Oldenzaal 
kon niet tot scoren komen. Op een lange 
pass van één van hen kwam plotseling een 
speler oog in oog met  mij te staan. Hij pro-
beerde mij te omspelen maar dat lukte hem 
niet. Ik grabbelde de bal voor zijn voeten 
weg, maar hij kon niet nalaten om mij flink 
aan te tikken. 

Dit voorval was voor een ieder zichtbaar. 
Het gehele elftal van ons vloog achter 
deze speler aan. Hij moest rennen voor 
zijn leven. Hij rende over de bijvelden en 
trainingsveld en zo kon hij uit de handen 
blijven van onze spelers. Het bestuur van 
Oldenzaal heeft deze man op een nette 
manier begeleid naar de kleedkamer. De 
scheidsrechter heeft rapport gemaakt.”

Hard spel en de gebroeders Siero
In die jaren is voetbal veel harder dan nu. 
Scheidsrechters staan ook veel meer toe. 
“Mijn vader zei altijd dat ik harder moest 
worden”, vertelt Johan Alferink. “Ik snapte 
dat wel van een verdediger, maar ik was 
aanvaller; waarom zou ik harder moe-
ten zijn? Of het er vroeger harder aan toe 
ging? Ik denk van niet. Hoewel, Rini Siero 
kon keihard zijn, maar niet gemeen. En als 
Theo zijn zakdoek pakte12, die hij altijd in 
zijn achterzak had, moest je oppassen… 

veld heb ik zelf niet meegemaakt. Langs de 
kant kan ik niet beoordelen. Wel tegenstel-
lingen tussen beide verenigingen. Als er bij 
De Zweef een muis in het clubgebouw werd 
gesignaleerd werd er gelijk gezegd dat dit 
er een van DES was. Volgens mij had de 
zogenaamde “haat” met name te maken 
met de geloofsovertuiging en is dit geluk-
kig bijna helemaal verdwenen.” Gerrit: “Ik 
speelde ook met die jongens van DES in het 
Nijverdals elftal heb dat jaren gedaan en 
er is nooit een onvertogen woord geval-
len.” 

Dat katholieken alles kopen bij katholieken 
en protestanten bij protestanten en dat dat 
een vaststaand feit is, is iets dat Gerrit heel 
vreemd vindt. Hij is dat niet gewend als hij 
in Nijverdal komt wonen. Logisch, want in 
Oldenzaal is iedereen katholiek. “Ik ging 
met Jan ten Hove mee om prijzen op te ha-
len bij winkeliers voor een verloting of zo 
en dan gebeurde het regelmatig dat win-
keliers ons wat gaven met het verzoek erbij 
geen melding te maken van het feit dat zij 
die prijs beschikbaar hadden gesteld. Dat 
konden ze voor hun geloofsgenoten niet 
maken.” 

“Ik heb heel veel thuiswedstrijden van DES 
gezien”, vertelt Johan Alferink; “kon me er 
echt op verheugen zaterdags te kunnen kij-
ken. Die hadden zo’n goed elftal. Met Rini 
Poelakker, Herman Zwiers en natuurlijk 
Kas Woudsma. Die had ook in het “echte” 
Nederlandse elftal in de goal gestaan. Die 
was zo verschrikkelijk goed. Ik kon echt 
genieten van die wedstrijden van DES.”

Nico Jannink: “Haat en nijd? Nee, gezonde 
rivaliteit. Ik herinner me wel Dick Bannink 
van Nijverdal. In een wedstrijd waarin De 
Zweef voor stond, liet die zich provoceren 
door het gejoel van De Zweefsupporters en 
schoot telkens wanneer hij kon, de bal kei-
hard het publiek in. Kreeg daarvoor zelfs 
een waarschuwing van de scheidsrechter.”

Pieter van Vree: “Ik voetbalde (rond 2000) 
in m’n vrije tijd met jongens bij ons in het 
Rooie Dorp. Joost Bakker (DES), Niels 

Wat heel mooi was in die tijd, was dat als 
je als jonge vent in het eerste kwam, je al-
tijd door de ouderen in bescherming werd 
genomen. Kreeg je een trap, dan hoorde je 
mensen als Rini zeggen: Doe maar kalm; 
die is straks voor mij. Dat was een heel ge-
rust gevoel.” 

Rini is een man die zich in het veld voor 
meer dan 100% inzet. Heb je hem gepas-
seerd, draai je je om en dan staat hij er 
weer. Op een gegeven moment ergert hij 
zich aan broer Theo, die minder fanatiek 
is en naar zijn mening te weinig doet. Hij 
loopt naar zijn broer, trekt zijn shirt uit en 
wringt dat uit. De druppels lopen eruit. Dan 
pakt hij Theo’s shirt dat helemaal droog is. 
Wijst naar zijn eigen shirt en zegt dat hij het 
zo wil zien.

Het is niet zo dat Rini zijn jonge broer tel-
kens de les leest. Eerder andersom. Kom 
je aan Theo, dan kom je aan Rini, weet De 
Zweef. En ook menig tegenstander, die van 
Rini flink afjag krijgen als ze Theo hebben 
geschopt of geslagen.

Zelf zegt hij daarover: “Ik deed dat niet al-
leen bij Theo, maar bij alle jonge jongens. 
Die nam ik in bescherming. Voor de oude-
re, ervaren spelers zoals Bokkie, hoefde ik 
niet op te komen. Die deden dat zelf wel. 
Maar die jonge venten, die net in het eerste 
kwamen, die wilde ik beschermen. Ik kon 
het niet hebben als die geschopt werden.”

Een nobele gedachte, maar ook vreemd als 
je weet dat Rini in  het veld een “beest” kan 
zijn. Kei- en keihard is hij. Heeft veel uitge-
deeld en is daarvoor ook gestraft. Zijn lang-
ste schoring is één jaar voor het trappen 
van de scheidsrechter. 

Niet dat hij er nu (2012) trots op is. “Het 
was heel fout wat ik deed. Je moet dat 
nooit doen. Ik was toen veel te impulsief en 
had later spijt.” Voor hem is de vijandig-
heid na de wedstrijd afgelopen. “Dan krijgt 
mijn tegenstander een hand en drinken we 
een biertje.” Of die tegenstanders daar altijd 
zin in hebben gehad, is de vraag. 

De gebroeders Siero; bo-
ven Theo en onder Rini.

11 We hebben het opgezocht. 
Het is in het seizoen 1952-
1953. Het jaar ervoor gaat 
het slecht met DES en bij 
Excelsior hebben ze alvast 
een spandoek opgehangen 
met de tekst “Zal DES zich 
handhaven?” De Rijssense 
ploeg begint goed en heeft 
bij rust een 2-0 voorsprong. 
Daarna is het de beurt aan 
DES. Trainer Leo Halle (de 
Leeuw van Deventer) heeft 
de mannen wat toegeluis-
terd, want in de tweede 
45 minuten speelt DES de 
tegenstander compleet van 
het veld en wint met maar 
liefst 2-5.

12 Mensen die Theo Siero 
hebben zien spelen, weten 
dat hij altijd met een zak-
doek in zijn mond loopt. Het 
heeft volgens hem niets te 
maken met hard spel, zoals 
Johan Alferink suggereert: 
“Waarom? Omdat ik altijd 
ontzettend zweette. Bij een 
klein beetje inspanning loopt 
het water langs mijn hoofd. 
Daar was die zakdoek voor.” 
Rini: “Ik heb hetzelfde, maar 
had de zakdoek altijd in mijn 
hand.” 
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Paul Souverijn vertelt 
over die keer dat Rini 
een jaar wordt geschorst: 
“Tijdens een wedstrijd 
was hij kwaad op de 
scheidsrechter en na 
afloop rende hij naar 
die man toe om verhaal 
te halen. Die schrok en 
maakte dat hij uit de  
voeten kwam. Rini er 

achteraan, het hele veld over en toen hij 
hem eindelijk te pakken had, hoopten wij 
dat hij wat bedaard zou zijn. Niet dus. Hij 
gaf de scheidsrechter een schop in de kont. 

Moesten we in Deventer voor de tuchtcom-
missie komen. Spelers mee, aanvoerder 
mee. En wij allemaal vertellen dat het wel 
mee viel en dat Rini het zo moeilijk had. 
Aan het eind mocht Rini zelf nog wat zeg-
gen. Hij zei “Ik heb er spijt van………..(en 
wij haalden opgelucht adem)…. dat ik hem 

wel. Voor Toone was dat het sein om bij de 
eerste de beste keer dat Polko de bal had 
er met gestrekt been keihard in te gaan. 
Schuld van het gladde veld….”

Zijn impulsiviteit heeft Rini Siero dus veel 
wedstrijden gekost. In tegenstelling tot an-
deren, die ook wel kunnen uitdelen. Rini: 
“Jan ten Hove was veel slimmer. Wachtte 
na een overtreding gewoon tien minuten 
en schopte dan terug. Dat gold ook voor 
Toone Middelkamp. En Hennie Alferink, 
onze aanvoerder. Hij kon met één hand 
ingooien en met de andere tegelijk de te-
genstander slaan als die te dichtbij stond.” 

Spelers waar Rini mee speelde: Bokkie 
Middelkamp, Johan Galgenbeld, Herman 
Koedijk, Marinus Brinker, Gerrit Gescher, 
Henk Middelkamp, Marinus Poppe, Jan 
Tijhuis, Hennie Alferink, Dirk Alferink, Ge-
rard Hilberink, Herman van Rhee en Anton 
Haas (“dat was een hele goeie voetballer. 
Is helaas heel jong omgekomen bij een mo-
torongeluk”). 

Latere spelers waar ook Theo mee speelt: 
Sinus, Henk en Herman van Rhee, Toone, 
Frans, Joop, Peter en Hans Middelkamp, 
Jan Hoogers, Jan van Vugt, Paul Souverijn, 
Tonnie en Henny Kok, Johan Alferink, Jan 
Kleine Staarman, Jans Willems, Hennie 
Oldenhof (“die heeft de langste schorsing 
gehad bij De Zweef ooit, maar dat was na 
een geintje bij bedrijfsvoetbal. Hij kreeg le-
venslang, maar na een paar jaar gratie”).

Oude hooligan blijft ontbranden (be-
slissingswedstrijd tegen AWC 13)
Ook op latere leeftijd ontbranden de Siero’s 
gemakkelijk. Zo speelt De Zweef in 2005  
in Vaassen een beslissingswedstrijd tegen 
AWC. Alles zit tegen: het onvermogen de 
kansen optimaal te benutten, onjuiste be-
oordelingen van de scheidsrechter, missen 
van een strafschop. Kortom, alle emoties 
die in voetbal kunnen zitten, komen aan de 
orde. 

Behoud in de eerste klasse is de inzet. Tij-
dens de wedstrijd is er een hoop gedoe met 

niet veel harder heb getrapt. Zo kreeg hij 
een jaar schorsing aan de broek.”

Een jaar schorsing is niet het record bij De  
Zweef. Dat is in handen van Hennie Olden-
hof, die de scheidsrechter heeft geslagen 
en tien jaar krijgt. Later krijgt hij gratie 
en mag hij eerder weer gaan spelen. Rini 
Siero: “Toone Middelkamp was het geraffi-
neerdst. Zijn overtredingen zag de scheids 
nooit.” Toone beaamt in ieder geval dat 
laatste: “Ik ben nog nooit weggestuurd.”

Johan Alferink: “Toone Middelkamp kon 
echt gemeen zijn. Een voorbeeld: Wij moes-
ten tegen Enter en daar speelde een hele 
jonge Hans Polko (later de Graafschap en 
Heracles). We hadden gehoord dat die ge-
vaarlijk was. Toone was toen aanvoerder 
en bij de toss zei hij tegen de scheidsrech-
ter: Het heeft nogal geregend en het veld 
zal wel glad zijn. Wilt u daar s.v.p. reke-
ning mee houden? Dat wilde de scheids 

de grensrechter die vlagt voor buitenspel. 
Op gegeven moment scoort AWC 2-1 uit 
buitenspelpositie. 

Theo Siero rent tribune af om de grens lesje 
te leren. Omstanders moeten hem tegen 
houden. 

Bierglazenactie 1961
De jeugdleiders willen een bierglazenactie 
houden. Namens deze groep komt Wim 
Kolman (1931) bij het bestuur en vraagt in 
januari 1961 toestemming voor het houden 
van een zo’n actie. De  opbrengst daarvan is 
voor de jeugd. Deze afdeling heeft geen geld 
en zo kunnen ze met de bus naar Hilversum 
om aan een toernooi mee te doen. De gla-
zen kosten f 7500,- inkoop. Kolman garan-
deert 100% winst. De meerderheid van het 
bestuur aarzelt en praat over een mogelijk 
fiasco en de gevolgen daarvan. Men vraagt 
Kolman met een nadere onderbouwing te 
komen. Dat doet hij en het licht gaat op 
groen. Natuurlijk slaagt de actie en kan de 
jeugd op stap. 

Kolman stopt met zijn jeugdwerk bij De 
Zweef in 1963. Wegens al zijn werk wordt 
hij later benoemd tot lid van verdienste. 
“Jarenlang was Wim de spil waar alles om 
draaide wat de jeugd betrof”, staat in het 
jaarverslag. 

Wim Kolman
De jonge Wim Kolman (1931) komt in de-
cember 1945 bij De Zweef. Echt voetballen 
kan hij niet. Komt in het derde en dat is het 
hoogste dat hij bereikt. Plaatst vraagtekens 
of dat helemaal terecht is: “Wij komen van 
de Brakenbelt. We werden toen een beetje 
achtergesteld. Ook bij de “gevestigde orde” 
van De Zweef waar inderdaad Middel-
kampen, Alferinks en Van Rhee’s de dienst 
uitmaakten.” 

Als hij begint met voetballen, heeft hij wel 
een shirt, maar geen broek. “Ik speelde in 
mijn manchester broek. Was niet de enige. 
We speelden toen boven op de berg. Er 
was toen geen competitie voor de jeugd; 
dus werd er veel onder elkaar gevoetbald.” 

13 Voor een uitgebreid ver-
slag van deze wedstrijd, zie 
pagina 25, boek 3.

1961 Bruiloft van Rini en Riekie Siero.
Rini Siero trouwt met Riekie. Het feest is in Dalzicht en het hele team en bestuur komen ook. Boven vlnr: Marietje Rik-
ken-Jannink, Tonnie Kok met boven hem Toone Middelkamp, Gerard Hegeman (de cafébaas), Bernard Alferink, Gerrit 
Keverkamp, Johan Zwakenberg, trainer Nijboer, Riekie, Rini, Richard Ebben, Wiebe van der Heide, Gerrit Mulder, Joke 
Heetkamp. Onder midden: Bernard “Pikkie” Alferink met voor hem Harry Oogink en Johan Haas. Daarnaast Gerard Rik-
ken (met sigaret) en voor hem Jan Kleine Staarman. Daarnaast boven Willie Kaizer met voor hem Frans Middelkamp; dan 
Gerard Hilberink met voor hem  Theo Siero. Tenslotte Henk van Rhee op schoot bij broer Sinus. De zwaaiende man ach-
terin is Jan ten Hove.
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Nadat hij met knieproblemen stopt met 
voetballen, blijft hij actief. Zet zich in voor 
de jeugd en wordt later beloond met het 
lidmaatschap van verdiensten. Eind jaren 
vijftig is hij bijvoorbeeld medeverantwoor-
delijk voor het maken van de opstellingen 
voor de jeugd. 

Die worden dan op woensdagavond, uiter-
lijk donderdag bij het parochiehuis aange-
plakt. “Ik wist niet veel van voetbal. Van 
Rhee en Broeks bepaalden het en ik schreef 
het op. Dat was een echte opstelling. Wie 
de keeper was, welke twee man back, wel-
ke drie midden en welke vijf voorin speel-
den. Later maakten we alleen lijstjes wie 
moest spelen.” Wim Kolman heeft verder 
met Johannes Souverijn professionalisering 
bij de jeugd in gang gezet. Bedenkt dat er 
eigenlijk diploma’s zouden moeten zijn voor 
jeugdleiders. Cursussen voor leiders waren 
toen in Almelo.

Voorzitter Evers stopt wegens verhui-
zing
Voorzitter Herman Evers verhuist naar 
Deventer en stopt met het voorzitterschap. 
Zijn afscheid is op 30 oktober 1961 aan de 
orde. Dat is ook de dag dat hij stopt. Het 
bestuur beraadt wat er moet gebeuren. De 
uitslag van dit beraad is dat vice-voorzitter 
Wiebe van der Heide voorlopig het voor-
touw neemt en dat men op zoek gaat naar 
een geschikte kandidaat. 

Die is op dat moment volgens de geestelijk 
adviseur niet aanwezig: ”Niemand van de 
thans zittende bestuursleden is geschikt 
voor voorzitter, want deze taak eist een 
groot verantwoordelijkheidsgevoel”, zegt 
kapelaan Jongerius. Het zal je maar gezegd 
worden zullen de heren Van der Heide, 
Keverkamp, Rikken, Ebben, Mulder en Al-
ferink gedacht hebben… Gelukkig vertrekt 
Jongerius en komt in zijn plaats kapelaan 
Hooyman.

Verrassing tijdens ledenvergadering: 
een dansje door de VKAJ-dames
19 juni 1962: jaarvergadering na de hoog-
mis voor alle leden. Aansluitend geza-

Parochiehuis en er was nog steeds geen 
kandidaat. Ik ben toen met Hennie Oogink 
op de brommer gestapt, naar de Veldsweg 
gereden en we hebben Kappert opgehaald. 
Voordat hij wist was-t-ie voorzitter gewor-
den. Nee, hij was niet van de DES-familie 
Kappert. Hij kwam ergens uit de buurt van 
Hoonhorst. Was ook scheidsrechter. Als je 
hem een biertje aanbood, had je zo gewon-
nen.”  

Gerard Hilberink heeft een iets afwijkend 
verhaal: ”Kappert kwam uit Lemele en was 
scheidsrechter. Hij was ons nooit goedge-
zind; floot ons er altijd in vonden we. Toen 
we tijdens de vergadering geen voorzitter 
konden vinden, zeiden we tegen elkaar: We 
nemen hem; dan fluit hij ons er ook niet 
meer in. Ik zie hem nog zo komen op de 
fiets vanuit de spinnerij. Hij had z’n overal 
nog aan.” 

Spannende verhalen, maar of ze waar zijn, 
is niet meer te achterhalen. Feit is dat Kap-
pert geen lid is van De Zweef als hij de ver-
gadering bezoekt. De notulen van de jaar-
vergadering op 16 juni zijn gemaakt door 
Jan Hoogers. 

Hij schrijft: “De vacatureplaats werd in-
genomen door de heer B.M. Kappert. Deze 
plaats bracht nogal wat tongen in bewe-
ging, gezien de houding van de heer Kap-
pert tegenover onze vereniging. De secre-
taris deelde mee hem persoonlijk te hebben 
gesproken en de heer Kappert had gezegd 
zich geheel te zullen geven en dat hij dan 
wilde bedanken als scheidsrechter indien 
hij in het bestuur werd gekozen.”

Dan volgt de stemming. Er zijn vier kandi-
daten: Wiebe van der Heide, Bernard Al-
ferink, Gerrit Mulder en Bernard Kappert. 
In de eerste ronde krijgen Van der Heide 
en Kappert beiden 13 stemmen, Mulder 6 
en Alferink 0 stemmen. In de tweede ronde 
gaan 18 stemmen naar Kappert en 13 naar 
Van der Heide, “waarna de heer Van der 
Heide de voorzittershamer overhandigde 
aan de heer Kappert”.

menlijk ontbijt en vergaderen in het paro-
chiehuis. Enkele dames van de V.K.A.J.14 
zorgen voor een verrassing en voeren een 
paar stukjes en dansjes op. Daarna is er een 
verloting. De opbrengst (f 35,-) is bestemd 
als bijdrage in de kosten voor de Lourdes-
reis van deze club. 

Na de opening door waarnemend-voorzit-
ter Wiebe van der Heide spreekt kapelaan 
S.A.J. Hooyman. Hij vindt dat er te weinig 
aandacht is dat het een voorrecht is sport-
man te mogen zijn. Herman Evers, die niet 
aanwezig is, is inmiddels verhuisd naar 
Deventer. Hij treedt dus af. Er is geen nieu-
we voorzitter gevonden, dus wordt defini-
tief opgevolgd door Wiebe van der Heide. 
Nieuw bestuurslid is Johan Zwakenberg15. 

We haalden Kappert thuis op en voor 
hij het wist was hij voorzitter...
Zoals gebruikelijk begint de ledenvergade-
ring op 25 juni 1963 weer met samen naar 
de hoogmis en daarna ontbijt in het paro-
chiehuis. Kapelaan Hooyman verontschul-
digt zich dat hij zo weinig tijd aan De Zweef 
heeft kunnen besteden door de slechte ge-
zondheidstoestand van pastoor Graafsma. 
Penningmeester Gerrit Keverkamp maakt 
bekend dat de boeken sluiten met een nade-
lig saldo, maar niet noemenswaardig en een 
stuk beter dan het jaar ervoor. 

De heren Richard Ebben en Bats Poelhek-
ke stappen uit het bestuur. Nieuw is Rini 
Siero. Omdat Wiebe van der Heide slechts 
tijdelijk is, moet er ook een nieuwe voorzit-
ter komen. Er zijn vier kandidaten, waaruit 
uiteindelijk Bernard Kappert wordt geko-
zen. 

Dit lijkt op een normale verkiezing, waar-
bij de kandidaten tevoren bekend zijn 
gemaakt. Bernard Kappert is echter op 
wonderbaarlijke wijze bij De Zweef geko-
men… Tenminste, als je de verhalen moet 
geloven. 

Theo Siero vertelt: “We konden geen voor-
zitter vinden. Er was niemand die dat 
wilde. De ledenvergadering was in het 

Vertrekkende kapelaan scoort twee 
keer tegen Duitsers
Per 1 mei 1964 vertrekt kapelaan Hooyman. 
Als afscheid speelt hij mee in een vriend-
schappelijke wedstrijd tegen een Duits team 
uit Leer. ’s Morgens ontvangt voorzitter 
Kappert de groep in de koffiekamer van 
het Parochiehuis. Daarna is er een rondrit 
door “mooi Nijverdal”. Op Gagelman trapt 
pastoor Terra af voor een 
treffen tussen de veteranen 
van de Duitsers en die van 
De Zweef. In hun midden 
kapelaan Hooyman, die maar 
liefst twee keer het net vindt. 
De Zweef wint gemakkelijk 
met 6-2. Het eerste wint met 
4-3. Na afloop is er nog een 
gezamenlijk feest bij Dalzicht. 
Kapelaan A. Smithuis is de 
opvolger van Hooyman. 

Jaarvergadering 1964: Piet Martens 
de nieuwe voorzitter
Voorzitter Bernard Kappert opent en geeft 
het woord aan geestelijk adviseur F. van 
Beurden. Die benadrukt een gezond beleid 
dat nodig is voor het bereiken van een hoog 
niveau. Opnieuw is er een nadelig saldo, 
“welke vrij hoog lag in tegenstelling tot het 
jaar 1963”. Vertrekkende bestuursleden: 
Gerard Rikken, Gerrit Keverkamp, Bernard 
Alferink en Johan Zwakenberg. Nieuw ge-
kozen: Piet Martens, Jan Hoogers, Gerrit 
Westerink en Lo Verschoor.

Behalve leden voor de elftalcommissie en 
kascontrolecommissie kiest de vergadering 

Wim Kolman.

14 Vrouwelijke Katholieke 
Arbeiders Jeugd.

15 Johan Zwakenberg over-
lijdt jong. Hij is de drijvende 
kracht achter de GOAL en 
secretaris van de vereniging. 
Johan kan goed schrijven. 
Schrijft ook de verslagen 
voor de krant. Moet die 
zondagavond op tijd in de 
brievenbus van de Twentsche 
Courant stoppen om ervoor 
te zorgen dat het verslag in 
de krant verschijnt.

Pastoor Terra trapt af bij 
de “afscheidswedstrijd” 
van kapelaan Hooyman.
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ook een nieuwe voorzitter. Kandidaat zijn 
Piet Martens, Bernard Kappert, Wiebe van 
der Heide en Gerrit Mulder. Na stemming 
heeft Martens 19 stemmen, Kappert 15, Van 
der Heide 2 en Mulder 1 stem. Piet Martens 
is daarmee de nieuwe voorzitter16. Kappert 
blijft wel in het bestuur, maar niet voor 
lang.

Kappert boos?
Het duurt niet lang of hij verlaat het be-
stuur. Kappert loopt uit de bestuursverga-
dering met de boodschap: “Bedankt, jullie 
zien mij nooit weer.” Reden voor deze 
uitbarsting is een opmerking vanuit het 

grote waardering uit voor de organisatie 
onder leiding van Jan ten Hove. Wat je 
daar kan doen en wat daar is? Doeltrappen, 
schiettent, zenuwtest, naam van de pop 
raden, ballen gooien, ring werpen, grabbel-
ton, knipperlichten, hengelen, draaiende 
schijf, vliegtuigen, speedway, carrousel, 
open de kluis, papegaaien schieten enz. 
Ook is er een grote bierkelder ingericht, die 
in de krant overigens netjes “wijnkelder” 
wordt genoemd. In die kelder treedt elke 
avond een Tiroler band op. De bazar is zo 
groots van opzet dat de burgemeester be-
reid is deze te openen.   

Bedrijfsvoetbal
Aanvankelijk is het vanuit de voetbalbond 
verboden als KNVB-lid om mee te doen aan 
bedrijfsvoetbal. Toch gebeurt dat wel. Zo 
constateert het bestuur in augustus 1955 
dat bestuurslid Herman Verschoor er niet 
is. Bij navraag blijkt dat hij op dat moment 
in Goor een potje voetbalt voor de Bleek. 
Daar wordt hij stevig op aangesproken.

Later veranderen de regels en moet het be-
stuur toestemming geven om deel te mogen 
nemen aan bedrijfsvoetbal. Zo ligt in 1965 
er een verzoek van Bernard Oldenhof om 
dat te mogen doen. Namens het bestuur 
geeft secretaris Jan Hoogers toestemming. 
Er zijn wel voorwaarden:
• de bedrijfsvoetbalwedstrijden staan 

onder auspiciën van de KNVB
• op trainingsavond wordt niet aan het 

bedrijfsvoetbal meegedaan
• er wordt niet gespeeld in Zweef-kleu-

ren.

Overigens gaat het niet alleen om Oldenhof. 
Er liggen ook verzoeken van Paul Souverijn, 
Johan Hoogers en Jan ten Hove. Bedrijfs-
voetbal is en blijft populair dezer dagen. 
Veel volk trekt bv. het jaarlijks treffen tus-
sen de aannemersbedrijven Hegeman en 
Podt. In 1962 eindigt deze clash in een 4-2 
overwinning voor Podt. De prijsuitreiking is 
in café Hegeman.

Zwevers doen er dan al niet meer mee. Het 
bestuur besluit nl. in 1967 dat er geen toe-

bestuur dat Kappert teveel hooi op de vork 
heeft genomen en wat moet afstaan. “Neem 
dan de vork maar met al het hooi”, zegt 
Kappert. Feit is dat hij van de ene dag op 
de andere uit het bestuur stapt en een dag 
daarna zelfs z’n lidmaatschap opzegt. Dan 
begint een kleine lijdensweg die eindigt in 
december 1964 met een brief van het be-
stuur.

In de opzeggingsbrief klaagt Kappert dat 
het bestuur hem na zijn vertrek geen gratis 
donateurskaart heeft aangeboden. Later 
dringt een aantal mensen er bij het bestuur 
op aan dat men dat toch doet. Het bestuur 
neemt dat in beraad, maar wil eerst weten 
hoe de vork aan de steel zit. Elk bestuurslid 
dat bij Kappert aan de deur komt, wordt 
echter weggewuifd. Het bestuur staat in z’n 
hemd. En schrijft dat ook in een gepeperde 
brief. 

Geen nieuw aanbod van een donateurs-
kaart, maar de mededeling “dat het huidige 
bestuur niet langer met zich laat sollen”. 
Men roept Kappert op z’n achterstallige 
contributie te betalen. Als oud-voorzitter 
kan hij weten dat bij tussentijds vertrek 
het hele seizoen contributie verschuldigd 
is. “Mocht de achterstand tot drie maan-
den oplopen, zien wij ons genoodzaakt de 
KNVB hiervan in kennis te stellen, hetgeen 
meerdere consequenties voor U kan mee-
brengen.” De historie maakt geen melding 
van het slot van deze zaak. 

Wie zaten in…… 
De A-pupillen in 1964: Bertus Schwarte, 
Gregor Jannink, Jos Geuzendam, Bertus 
Heuver, Bennie Nijveld, Marchal Geurtse, 
Jan Woesthuis, Johan Morsink, Jan Pop-
pe, André Dijkman, Jan Hegeman, Alex 
Keverkamp. Leiders: Jo Heetkamp en Jo 
Souverijn.  

Bazar moet de lege kas gaan vullen
In september 1965 houdt De Zweef een 
grote bazar, samen met de VVV. In de grote 
zaal van het parochiehuis zijn tal van stands 
ingericht en kunnen bezoekers meedoen 
aan activiteiten. Kapelaan Smithuis spreekt 

stemming meer wordt verleend. Wie toch 
speelt, kan naar z’n lidmaatschap fluiten. 
Wie stopt bij De Zweef om te gaan bedrijfs-
voetballen, krijgt bij eventuele terugkeer 
eerst vier weken schorsing aan de broek. 
Deze regel geldt overigens maar een jaar en 
verdwijnt dan in de kast.

Gymvereniging 40 jaar
Natuurlijk viert Gymvereniging De Zweef 
ook het 40-jarig bestaan. Er is een druk 
bezochte receptie in Hotel Hofstee met 
uiteraard de collega’s van voetbal en volley-
bal. En pastoor Terra en de kapelaans Van 
Beurden en Smithuis, andere gymvereni-
gingen en afgevaardigden van de verschil-
lende katholieke verenigingen in Nijverdal. 
Het is jammer dat oud-voorzitter Hendrik 

Kleijssen er wegens familieomstandigheden 
niet bij is, want men had hem willen huldi-
gen vanwege zijn 12,5 jarig voorzitterschap. 

Wethouder Runneboom zegt trots te zijn op 
de gym en dat hij “altijd gaarne meewerkt 
aan de steun aan dergelijke verenigingen”. 
Dat is koren op de molen van voorzitter Piet 
Veenman, die direct vraagt om meer finan-
ciële steun van de lokale overheid. 

Daarna kan het bestuur alle felicitaties in 
ontvangst nemen. Op dat moment zijn de 
bestuursleden: Piet Veenman (waarnemend 
voorzitter en penningmeester), Agnes Wolf-
kamp (secretaresse), Joop Engbers, Elly 
Broens, Mans Huis in ’t Veld17 en Betsie 
Kolman. De leiders/trainers zijn: André 

16 Theo en Rini Siero weten 
niet veel te vertellen over 
deze voorzitter: “Hij was 
politieman, kwam uit het 
westen en is hier niet zolang 
geweest.”

17 Mans Huis in ’t Veld 
besteedt een groot deel van 
z’n leven aan de gym van De 
Zweef. Eerst als leider; later 
als bestuurslid. 

Communicatie in de jaren ’60. Geen internet; bijna geen telefoon. Je stuurt 
dus een kaartje met een simpel Oké of een wat meer uitgeschreven bericht. 
Soms met pen, soms met typmachine. Overschrijvingen bij de bond niet via 
Sportlink, maar een officieel bericht vanuit het hoofdkantoor in Den Haag.
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Zinsmeijer 
(leider), Her-
man Woest-
huis (jeugd-
leider) en Jan 
Wensink (lei-
der).

Ter gelegen-
heid van het 
jubileum 
geeft de gym 
een uitvoe-
ring in het 
parochiehuis. 
Dat is op 6 
februari 1965. 
Voorafgaand 
daarna een 
toespraak van 
waarnemend 
voorzitter Piet 
Veenman, die 

verklaart bedroefd te zijn door het ontbre-
ken van een voorzitter, nadat de heer Kleijs-
sen ermee is gestopt.  

Jaarvergadering 1965: afscheid van 
oud-gedienden
De resultaten van de seniorenteams zijn het 
seizoen 1964-1965 niet al te best geweest, 
memoreert voorzitter Piet Martens. Hij 
waarschuwt ervoor niet als lid de vuile was 
buiten te hangen als het niet goed gaat met 
de vereniging. Dat zal hij niet voor niets 
hebben gezegd, hoewel niet duidelijk is 
waarom. Wel blijkt later dat jaar dat de sa-
menwerking in het bestuur niet optimaal is.

De opmerking van de voorzitter is voor de 
geestelijk adviseur (kapelaan Smithuis) 
reden in zijn jaarlijkse toespraak de nadruk 
te leggen op het feit nooit de vereniging af 
te breken door met kritiek naar buiten te 
treden. Kritiek hoort bij het bestuur terecht 
te komen. Verder vindt hij dat in een pa-
rochie met ruim 4000 zielen er toch zeker 
een goede vierde klasser, zelfs derde klasser 
geformeerd moet kunnen worden. 
 Maar liefst vier bestuursleden treden 
af: Bernard Alferink, Rini Siero, Bernard 

als gevolg van de maandag gehouden be-
stuursvergadering.”

Slordigheid kost De Zweef veel boetes 
In 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963,  1964 
en 1965 krijgt De Zweef veel boetes van de 
bond. Dat kost per speler f 7,50. Daarbij 
gaat het om boetes voor spelers die in an-
dere elftallen spelen dan is opgegeven. Veel 
boetes ook zijn het gevolg van het feit dat 
Zwevers de oproep voor medische keuring 
links laten liggen. Wellicht omdat ze de 
kosten van de keuring (twee gulden) zelf 
moeten betalen. Wie niet gekeurd is, is niet 
gerechtigd te spelen. 

In de bestuursvergadering van september 
1960 pleit secretaris Hendrik Broens voor 
een beter systeem voor de keuring van le-
den. Men besluit dat elk lid dat gekeurd 
moet worden, twee gulden betaalt aan het 
bestuur. Laat hij dat in de werkelijkheid 
ook doen, krijgt hij die twee gulden terug. 
Hieronder een willekeurig overzicht van 
ontvangen boetes.
Dit is maar een bloemlezing. Er zijn veel 
meer overtredingen, zoals boetes voor te 
laat inzenden van gegevens (bv. elftalop-
gaves), foute opgaves (spelers niet op het 

Kappert (die met De Zweef niets meer te 
maken wil hebben) en Lo Verschoor. Nieuw 
gekozenen zijn: Ab Machielsen, Willie Ver-
schoor, Henk Hegeman en Marinus Ver-
duin18 (ook jarenlang grensrechter bij het 
eerste).

Wiebe van der Heide wil stoppen we-
gens gebrek aan samenwerking
In de bestuursvergadering van 4 oktober 
1965 ontstaat een probleem. Bestuurslid 
Wiebe van der Heide wil onmiddellijk stop-
pen omdat er in het bestuur naar zijn me-
ning te weinig wordt samengewerkt. Er zijn 
besluiten genomen die niet elk bestuurslid 
kent. Zoals het houden van een terrein-
verloting. Als alle bestuursleden verklaren 
beter te willen samenwerken en besluiten 
gezamenlijk te nemen, zegt Van der Heide 
toe te blijven. 

Het bestuur bestaat dan uit: Henk Hege-
man19, Marinus Verduin, Johan Kuipers, 
Gerrit Mulder, Wiebe van der Heide, Anton 
Middelkamp, Jan Hoogers, Ab Machielsen, 
Piet Martens, Willie Verschoor en Gerrit 
Westerink.

Voor deze vergadering heeft Gerrit Gescher 
zijn taken aan de wilgen gehangen. Waar-
om is geheel onduidelijk. Hij schrijft begin 
maart 1965 een brief aan het bestuur dat hij 
met onmiddellijke ingang stopt als lid van 
de elftalcommissie en dat hij aan het einde 
van het seizoen stopt als grensrechter. “Dit 

formulier), spelers die ontbreken op de le-
denlijst. In 1963 begint de ellende. In okto-
ber doet het bestuur een verzoek om kwijt-
schelding aan de afdeling Twenthe, maar 
krijgt uiteraard nul op het rekest. Men leert 
er overigens niets van want de problemen 
gaan onverminderd verder. 

Het bovenstaande is mede het gevolg dat 
het bestuur de administratie nauwelijks 
op orde heeft. Men weet niet precies wie 
lid is en wie niet. Wie spelend lid is en wie 
donateur. Het bestuur besluit een huis-aan-
huis actie te houden. Doel is 
het achterhalen van wie lid 
is en wat voor soort lid. Van 
de gelegenheid maakt men 
gebruik nieuwe leden binnen 
te halen. 

LEVO dames kampioen
Het eerste team van de LE-
VO-dames wordt in maart 
1965 kampioen. Trots pose-
ren de dames Ekelenkamp, 
Engbers, Ekelenkamp-Blik-
man, Pluimers, Otte, Blikman 
en Schrijver voor de foto-
graaf. 

19 Marinus Verduin: “Henk 
was aannemer en we hadden 
gedacht dat ons dat wat zou 
opleveren. Zo was het niet. 
Toen ik wat hout ging opha-
len om de Zweefkastjes bij de 
kerk te vernieuwen, moesten 
we gewoon alles betalen.”

18 Marinus Verduin is niet 
haatdragend, maar wil wel 
het verhaal van zijn afscheid 
kwijt: “Jan ten Hove kwam 
hier bij mij thuis om het 
afscheid voor te bereiden. 
Vroeg wat ik graag als ca-
deau wilde hebben. Na enig 
aandringen, heb ik gezegd: 
een tuinstoel. Toen mijn 
afscheid daar was, waren er 
heel veel mooie woorden, 
maar de tuinstoel moet nog 
komen…”

Speler   Speelde in     Boete 
J. Hoogers  2      Samen f 20,-
A. Jannink   2    
W. Smeenk  4    
G. Wijnen  5    
A. Bouwman  3      f 7.50
A. Middelkamp  2      f 12,50 samen
L. Tijhuis  3    
H. Middelkamp    
E. Slaghekke  3      f 10,- samen
N. Jannink  5    
B. Middelkamp        f 5,-
G. Sterk  5      f 5,-
T. Siero   1       f 25,- (5x)
J. Kleine Staarman 1      f 5,-
T. Nijenhuis  c-elftal      Samen f 12,50
S. Morsink  c-elftal   
T. Alferink  c-elftal   
D. Scholten  d-elftal   
S. Wennemers  d-elftal   
W. Wijnen  b-elftal      f 2,50

Opgegeven voor
1
1
3
4
2
1
2
Te jong voor junioren
Geen keuringskaart
4
Te jong 
Geen keuringskaart
Geen keuringskaart
2
Niet op ledenlijst
Niet op ledenlijst
Niet op ledenlijst
Niet op ledenlijst
Niet op ledenlijst
Niet op ledenlijst

Verslag van de uitvoe-
ring bij 40 jaar gym.
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Piet Martens vertrekt; Wiebe van der 
Heide volgt op
Voorzitter Piet Martens gaat verhuizen en 
verlaat Nijverdal op 1 februari 1966. Het 
bestuur moet zoek naar een nieuwe voorzit-
ter. Deze zal op zondag 16 januari gekozen 
moeten worden. In de bestuursvergadering 
in november 1965 valt de naam Jan ten 
Hove. De heren Westerink en Middelkamp 
zullen met hem gaan praten. Jan wil wel, 
maar nog niet direct. Hij wil eerst eens 
proefdraaien in het bestuur. Zo vervult 
Wiebe van der Heide voor de derde keer het 
voorzitterschap. Nu voor een half seizoen 
(1965-1966).

Jan ten Hove nieuwe voorzitter
In de ledenvergadering van zondag 3 juli 
kiezen de leden een nieuwe voorzitter. 
Hoewel eigenlijk al duidelijk is wie dat zal 
worden, zijn er drie kandidaten: Jan ten 
Hove, Marinus Verduin en Gerrit Mulder. 
Ten Hove haalt 37 stemmen, Verduin 3 en 
Mulder 1. De vergadering neemt afscheid 
van Wiebe van der Heide, die de club drie 
maal uit de nood redt als er een voorzitter 
nodig is. Hij stopt nu definitief met het be-
stuurswerk.

Jans Woertman overlijdt
Jans Woertman overlijdt op 61-jarige leef-
tijd in het St. Elisabethziekenhuis in Alme-
lo. Op vrijdag 18 april 1966 is zijn begrafe-
nis en ter aardebestelling op de katholieke 
begraafplaats. In een levensbeschrijving in 
het Twents Volksblad gaat men uitgebreid 
in op zijn verdiensten als raadslid voor de 
KVP, voor de VVV en middenstand. Geen 
woord over Jans’ vele verdiensten voor De 
Zweef. Later in de raad herdenkt men hem 

de Twentsche Courant. Correspondent voor 
dat blad zijn in Nijverdal mevrouw Henny 
Hazebroek en Johan Zwakenberg. Johan 
schrijft over sport en Henny doet de rest. 
Omdat Joop via een vriend vaak bij SVVN 
komt, maakt hij regelmatig een verslagje 
van de wedstrijd van het eerste. Af en toe 
schrijft hij ook over De Zweef.

“De stukjes gingen uiteindelijk naar Johan 
Zwakenberg, die moest zorgen voor ver-
zending naar Almelo. Dat ging toen met 
de trein of zo20. Op die manier was het 
logisch dat ik in de redactie van het club-
blad kwam toen Johan Zwakenberg werd 
gevraagd dat nieuw leven in te blazen. Een 

als iemand met humor en onverwachte uit-
vallen. “Zijn taal was niet altijd zoals men 
die in een raadsvergadering verwacht. Dat 
kwam omdat hij van zijn hart geen moord-
kuil maakte. 
Zijn opmerkingen lieten aan duidelijkheid 
niets te wensen over.” In de raad neemt 
Willem Otte zijn plaats in als raadslid voor 
de KVP.

Oprichting Clubblad GOAL 1966; 
eerste uitgave voor alle r.-k. gezinnen
Clubblad GOAL wordt in 1966 opgericht 
na heel veel discussie in het bestuur. Eind 
jaren vijftig van de vorige eeuw staat het 
punt “clubblad” al geagendeerd voor de 
bestuursvergadering. Het komt er maar 
niet van. Tot 1966 dus. Johan Zwakenberg 
wordt samen met Joop Engbers en Gerard 
Schwarte gevraagd een blad op poten te 
gaan zetten.

Joop Engbers is helemaal geen Zweefvoet-
baller. Hij is lid en later bestuurslid van de 
gymvereniging van De Zweef. Als hij wat 
ouder is, schrijft hij af en toe stukjes voor 

echte redactievergadering was er niet. We 
spraken wat af als we bij Hofstee waren of 
bij Hazebroek.”  

In november 1966 verschijnt uitgave num-
mer 1. Acht pagina’s tekst en zes pagina’s 
advertentie. De eerste GOAL gaat naar 
alle gezinnen uit de administratie van de 
voetbal zou je zeggen, maar nee, het is de 
administratie van het parochieblad. Alle 
katholieke huisgezinnen krijgen dus de eer-
ste GOAL.

De reden daarvoor? Na de bezorging van 
het blad krijgen al die gezinnen bezoek van 
De Zweef met de vraag of men vaste abon-

20 Jan-Pieter van Vree: “Om 
de dag na een gebeurtenis in 
de krant te worden geplaatst, 
moesten artikelen ’s nachts 
naar het hoofdkantoor van 
de Twentsche Courant in 
Hengelo. Daar was de op-
maakredactie en stonden de 
persen. Het was niet gebrui-
kelijk dat men de artikelen 
met de auto bracht. Dat 
ging toen met zogenaamde 
“treinbrieven”. Die gaf je aan 
de conducteur of stopte je in 
de speciale bus die daarvoor 
op het perron was gemaakt. 
De conducteur keek in die 
bus, nam de envelop mee en 
deed die in Hengelo ook in 
een bus op het perron. Daar 
haalde iemand van de krant 
de enveloppen op. En ja, 
dat ging altijd goed. Behalve 
als je de laatste trein miste 
natuurlijk…”. 

Wiebe van der Heide.

Omslag van de eerste 
uitgave van ons clubblad 
Goal.

Jans Woertman op de Dam in Amsterdam 
na de wedstrijd Nederland-België, waar-
schijnlijk in 1963.

Jan ten Hove.
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nee wenst te worden. De kosten bedragen 
een rijksdaalder per jaar. Later blijken de 
advertentie-opbrengsten voldoende om de 
GOAL gratis te verspreiden en kan de eigen 
bijdrage achterwege blijven.

In de loop van de tijd gaat het steeds slech-
ter met het blad. Paul Souverijn is jarenlang 
lid van de redactie: “In het begin was er een 
behoorlijke groep, maar op het laatst was 
ik zowat de enige. Moest al die artikelen 
uittikken op stencils. Dat moest foutloos 
gebeuren en kostte vreselijk veel tijd. De 
meeste artikelen schreef ik zelf.” Eind jaren 
80 van de vorige eeuw is het zo erg dat op-
heffing van het blad dreigt. Anneke Boots-
veld en Tonnie Broens trekken het nog net 
op tijd uit het slop en zo herrijst de GOAL 
als een Feniks uit de as. 

Diplomaat, haptonoom en Zwever 
Dieks Krukkert overlijdt langs de lijn 
in 1967. Wie is Dieks Krukkert?
  Dieks Krukkert overlijdt langs de lijn tij-
dens een wedstrijd van zijn geliefde voet-
balclub. Volkomen onverwacht. Dieks is 
al vanaf de oprichting lid van De Zweef en 
stopt in 1967 met het toto-werk. Johan Al-
ferink speelt bij het overlijden in het eerste: 
“Het overlijden van Dieks Krukkert is het 
meest trieste dat ik mij bij De Zweef herin-
ner. Wij waren op het veld om op te war-
men toe hij langs de lijn zo dood neerviel. 
Natuurlijk wilden wij niet meer voetballen, 
maar zijn zoon zei dat we dat wel moesten 
doen. Dat dat de wens van zijn vader zou 
zijn. Ik was er kapot van. Iedereen ken-
de Dieks. Zijn winkel aan de Markt (nu 
Meijboomstraat) was het verzamelpunt 
voor De Zweef. We gingen vaak een praat-
je maken.”  

Dieks Krukkert is Zwever in hart en nie-
ren. Door zijn beroep en het feit dat zijn 
winkel gelegen is op een strategische plek 
is hij een spin in het Zweef-web. Pastoor 
Terra schrijft over hem in de jubileumgids 
bij het 65-jarig bestaan in 1985: “Dieks 
was de vertrouwensman van De Zweef-
jongens en van veel Nijverdallers.  Dieks 
was ook diplomaat en loste veel problemen 

komen graag bij hem. Natuurlijk, om een 
sigaretje te kopen, maar vooral voor de ge-
zelligheid en om tijdens het gesprek even 
een probleempje voor te leggen.

Geboren in 1896 is hij 24 jaar oud als hij sa-
men met z’n broers hoort bij de oprichters 
van De Zweef. In de kamer bij Nel hangt 
een portrettengalerij met centraal oma 
Janna Krukkert. Nel wijst er lachend naar: 
“De eerste sponsor van De Zweef, want zij 
betaalde de eerste bal.”  

Twee jaar na de oprichting trouwt hij met 
Catharina Theodora Philippi uit Laag 
Nieuwkoop (Ut). Dieks werkt dan als wever 
bij de KSW. Op een dag krijgt moeder Kruk-
kert het bericht dat haar man een ongeluk 
heeft gehad. “Niets werd erbij verteld en 
wij dachten dat hij dood was. We moesten 
allemaal direct op de knieën en bidden.” 

Even later wordt papa Krukkert binnenge-
dragen op een geïmproviseerde draagbaar. 
Daarmee zijn de collega’s van de fabriek 
naar Noetsele gelopen. Dieks is gelukkig 
niet overleden, maar wel flink gehavend. 
Van het ziekenhuis van Almelo gaat hij naar 
Utrecht. Al snel is duidelijk dat terugkeer 
naar het oude werk niet meer mogelijk is.

Er moet brood op de plank komen. Dieks 
bedenkt dat hij een winkel wil beginnen en 
gaat op zoek naar een geschikt pand dat 
niet teveel huur kost. Er staat namelijk geen 

op met zijn blijmoedigheid en wijsheid. 
Voorbeeld: Iemand, die bij Dieks kwam op 
weg naar de pastoor om wat te vragen, 
wilde een doos sigaren meenemen, maar 
Dieks kwam achter de vraag, loste hem op, 
waarop de man zei: nu hoef ik niet meer 
naar de pastoor en heb die sigaren niet 
nodig. En Dieks: wat bliksem, die breng je 
erheen, dat is je penitentie.” Tot zover pas-
toor Terra.

Het afscheid van Dieks als toto-man is voor 
de GOAL reden om even te wijzen op het 
feit dat het zijn moeder is geweest (opoe 
die in 1967 maar liefst 95 jaar is), die voor          
f 2,50 de eerste bal van de club sponsor-
de…. Bij zijn afscheid heeft men niet kun-
nen vermoeden dat Dieks een paar weken 
later langs de lijn zal overlijden. 

Nel Krukkert (1927) over haar 
vader
Behalve betrokken bij de oprichting is 
Dieks geen bestuurslid van De Zweef. Wel 
houdt hij zich bezig met de toto; dat past 
ook prima in zijn (sigaren)winkel. Hij is 
iemand die iedereen kent, die je op jouw 
beurt kunt vertrouwen, iemand aan wie 
je alles vertelt wat je eigenlijk voor je wil 
houden. Een man met humor. Als Dieks 
een klant voorbij ziet fietsen, tikt hij tegen 
het winkelraam en roept de klant terug. Als 
die vragend stopt, loopt Dieks naar buiten 
en zegt: “als je door was gefietst, was je nu 
een stuk verder geweest.” Misschien flauw, 
maar van Dieks kun je het hebben.

“In zijn persoonlijke leven meelevend en 
meevoelend met zovele Nijverdalse men-
sen, die zijn zaak bezochten en van hem 
meegekregen, een bemoedigend woord, 
een wegwijzertje in hun zorgen en we-
derwaardigheden. Hij was een oprecht 
man, die vertrouwen gaf en vertrouwen 
ontving”, staat te lezen op zijn bidprentje. 
Dochter Nel bevestigt dit (in 2016) voor de 
volle 100%.

Dieks Krukkert is dus een soort haptonoom 
waar je met problemen terecht kan. Vooral 
jongens van De Zweef ziet hij graag en zij 

kapitaal op de bank. Gelukkig heeft hij goe-
de relaties met meneer pastoor en dat levert 
op dat hij een deel van het oude klooster 
aan de Meijboomstraat kan huren. De non-
nen zijn dan net verhuisd naar het nieuwe 
gebouw aan de Spoorstraat en de kerk (ei-
genaar) is op zoek naar een huurder.

Daar begint Dieks zijn sigarenwinkel. Maar 
het is meer dan dat. Dochter Nel: “Als je de 
winkel binnen kwam kon je rechts siga-
ren en ander tabak kopen. Links was een 
deur met daarachter een kamertje waar 
je snoep kon kopen. Rechtdoor verkocht 
hij pils, wijn en religieuze artikelen, zoals 
kruisbeelden en heiligen beelden.”
Het is dan een gezellige tijd in Nijverdal. 
Tegenover Dieks zitten kapper Van Aartsen 
en bloemisterij Scholing. Op de hoek kap-
per Zwiers. Nel Krukkert: “Als het bijvoor-
beeld mooi weer was, begonnen ze elkaar 
nat te gooien. Mijn vader pakte de slang 
om te spuiten. Als er dan een klant kwam, 
deed hij de kraan even dicht tot hij klaar 
was en ging dan weer verder. Dat kon toen 
allemaal nog.”

Na de oorlog pakt va-
der Dieks de zaak weer 
op. “Dat was prachtig. 
Hij was zo’n bijzonder 
man. Met en bij hem 
was er altijd wat te 
doen. Als pa binnen 
was, was het vol. Hij 

Dieks Krukkert.

Nel Krukkert.

Johan Zwakenberg.

Dieks Krukkert in zijn 
zaak aan de Markt (nu 
Meijboomstraat).

Het echtpaar Kruk-
kert-Philippi.
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was een ontzettende grapjas. Dat hield hij 
zelfs vol in de kerk. Daar was hij collectant. 
Hij ging dan rond met zo’n schaal. Kon je 
ook zien hoeveel de mensen gaven. Pa zei 
dan rustig: “Dat is te weinig; je kan wel 
wat meer missen.” Denk niet dat ze niet 
vroom waren, mijn ouders. Dat waren ze 
wel degelijk. Altijd bidden in de kamer. Met 
de knieën op de kokosmat. 

Bij mijn moeder kon ook altijd alles. Ga 
maar zitten, ik schil wel een aardappeltje 
meer. Van dat soort dingen. Dat was zo’n 
lief mens. Ik heb ook een hele mooie jeugd 
gehad; ondanks de ellende van de oorlog.” 

En zoals gezegd: bij Krukkert gebeurt van 
alles. Vader kent iedereen. Als er bussen 
rijden naar uitwedstrijden van De Zweef, 
kun je bij hem de kaartjes kopen. Vanaf de 
markt vertrekken die bussen en is het een 
gezellige boel. 

Dieks gaat zelf ook vaak met die bus mee, 
want De Zweef is zijn grote ontspanning. 
Hij houdt van voetbal, kent iedereen uiter-
aard en mag graag een beetje kletsen. “Hij 
was een ontzettende regelaar en altijd met 
van die klusjes als kaartverkoop voor De 
Zweef bezig.” Als Dieks besluit te stoppen 
met zijn zaak en vertrekt uit de Meijboom-
straat, zegt dokter Van Hoof heel kenmer-
kend: “Nu is de ziel uit de Meijboomstraat 
vertrokken.” 

Dieks rust uit van het werk, bezoekt De 
Zweef en heeft een mooie “oude dag”. Tot-
dat het mis gaat. Harry van Rhee haalt op 
zondag 11 februari 1968 zijn vriend Dieks 
zoals gebruikelijk met de auto op voor be-
zoek aan De Zweef. 

De mannen staan langs de lijn te kijken en 
Dieks kletst er vrolijk op los. Op een gege-
ven moment zakt hij in elkaar. Harry denkt 
nog dat het een grap is. “Hé, wat doe je nu, 
doe niet zo mal.” Dan ziet hij dat het ernst 
is. Dieks heeft een hartstilstand gekregen 
en is ter plekke overleden. Heel De Zweef 
loopt uit om hem de laatste eer te betuigen. 

Hij maakt melding van de oprichting van 
een clubblad dat het afgelopen seizoen voor 
het eerst is verschenen. 

Kapelaan Smithuis houdt een rede over 
geestdrift die nodig is om veel te bereiken. 
Penningmeester Gerrit Westerink meldt 
een nadelig saldo door extra materiaalkos-
ten en hogere reiskosten voor het eerste elf-
tal. Gelukkig komt op dat moment pastoor 
Terra binnen, die bij het horen van het na-
delig saldo onmiddellijk     f 200,- beschik-
baar stelt om de eerste nood te lenigen. 

Na de bestuursverkiezing (aftreden van 
Henk Hegeman en Marinus Verduin) ziet 
het bestuur er als volgt uit: Jan ten Hove, 
Gerrit Mulder21, Gerrit Westerink22, Anton 
Timmerhuis, Joop Heuver, Dirk Alferink, 
Gerard Klink, Wiebe van der Heide en Jo-
han Middelkamp (“Gammeltje”).

“Als jonge vent ging je lang niet naar al die 
vergaderingen. Die waren op zondag na 
de kerk in het Parochiehuis. Kwam meest-
al eerst de kapelaan met een verhaaltje, 
waarvan iedereen dacht “waarvoor is dat 
nou nodig”. In de jaren zestig is dat geluk-
kig snel afgelopen”, herinnert Johan Alfe-
rink zich. 

Net zoals hij zich de vergadering herinnert 
waarin “Gammeltje” Middelkamp in het 
bestuur komt en een week later al aftreedt, 
zodat er een extra vergadering nodig is om 
de lege plek in het bestuur op te vullen.  

Hoe dat zit, weet Gerard Hilberink: “Johan 
Middelkamp is maar één dag bestuurslid 
geweest. Na de vergadering hebben we 
wat gedronken in het parochiehuis en zijn 
na afloop doorgegaan naar Buursink aan 
de overkant. Toen hij thuis kwam, vertelde 
hij halfdronken dat hij in het bestuur van 
De Zweef was gekozen. Hij kreeg van zijn 
vrouw Rika onmiddellijk de boodschap 
mee: Dan ga je er nu maar weer uit! En zo 
was er een week later weer een vergade-
ring en kozen ze mij in het bestuur.”

Herinneringen van pastoor Terra
Bij het 65-jarig bestaan van De Zweef in 
1985 schrijft pastoor Terra vanuit Tilligte 
zijn herinneringen aan onze club op en 
brengt ook Dieks Krukkert in herinnering: 
“Toen ik in 1963 vanuit Rheden naar mijn 
broer in Joure belde, dat ik tot pastoor van 
Nijverdal was benoemd, was zijn eerste 
reactie: “daar is De Zweef; daar hebben 
we eens tegen gevoetbald met Friso. Daar 
was zo’n dapper Verschoortje bij. Nou, die 
kon er wat van. Nauwelijks in Nijverdal 
sprak ik hem, de heer H. Verschoor, Prins 
Mauritsstraat 21. 

We leerden al gauw de jongens van De 
Zweef kennen en we gingen met plezier 
op zondagmiddag naar hun verrichtingen 
kijken. Fijne sportieve jongens. Wanneer 
ze voorstonden en ook wonnen was Ben-
nad Alferink niet te houden en waren de 
lachbuien niet van de lucht. Ook “Dieks v/d 
Krukkert” ontbrak nooit. Hij was altijd bij 
de “jongens”. Bij hem lazen we wanneer De 
Zweef weer een thuiswedstrijd had. 

Bovendien waren de jongens van De Zweef 
evenals de pastoor bij Dieks kind aan huis 
en de winkel. Daar hoorden we de com-
mentaren en met ere de namen bv. Siero, 
Verschoor, Middelkamp, Wennemers, Jan-
nink, Galgenbeld, Hegeman, Evers, Souve-
rijn, Vagevuur, Engbers enz. enz. Wat wa-
ren het mooie jaren in Nijverdal met zijn 
lief en leed. Vooral het leed toen de heer 
Krukkert op een zondagmiddag tijdens de 
voetbalwedstrijd onwel werd en ter plaat-
se overleed. Heel Nijverdal was verslagen 
en intens bedroefd. Maar de naam van de 
persoon van de heer Krukkert blijft onver-
getelijk aan De Zweef verbonden.”

Jaarvergadering 1967: Bestuurslid 
Middelkamp is na één dag alweer ver-
trokken. Oorzaak drank 
In het parochiehuis opent voorzitter Jan ten 
Hove de jaarvergadering 1967. Een optimis-
tische secretaris Gerrit Mulder maakt ge-
wag van een mooi sportief jaar. Het eerste 
eindigt op de tweede plaats en er zijn kam-
pioenschappen voor het A-elftal en D-elftal. 

Bijna 21 jaar in het bestuur: Wie is 
Gerard Hilberink (diverse interviews 
vanaf 2010)
Gerhardus Lubertus Antonius Hilberink, 
geboren 4-7-1938 aan de P.C. Stamstraat. 
Overleden op 15-4-2015 in Ommen (op de 
camping als hij het gras aan het maaien 
iss). Ouders zijn niet rijk. Moet al vroeg 
thuis meehelpen: schoonmaken in de kerk, 
helpen grafdelven. Gerard gaat werken bij 
de KSW. Trouwt later met Annie Bergboer. 
Het paar krijgt drie dochters en een zoon. 
In 1968 krijgt Gerard een hersenbloeding. 
Tien jaar later een  hartaanval. 

Zijn lichamelijke toestand noopt hem na  
66 jaar het ouderlijk huis met grote tuin te 
verlaten en te gaan wonen in een “bejaar-
denwoning” aan de Dinkelstraat. Een paar 
eigenschappen: Eigenwijs. Recht voor z’n 
raap. Kan z’n mond niet houden. Een man 
met het hart op de tong, maar ook op de 
goede plaats. Heeft alles over voor de ver-
eniging. “Ik heb blauwwit bloed”, zegt hij in 
een interview in 2010.

Erelid Hilberink speelt in 1954 op 16-jarige 
leeftijd z’n eerste wedstrijd in het eerste. 
“Achter de gasfabriek in Rijssen waar nu 
Excelsior zit.” Hij houdt het vol tot 1967. 
Als hij in het bestuur is gekozen, komt 
“Pietje” Westerik met de mededeling dat je 
als je in het bestuur zit, je niet meer in het 
eerste mag voetballen. “Als Rini Siero een 
jaar later in het bestuur komt, mag dat 
ineens wel.” Zo is er ook een voorval met 
trainer Leo Halle. Hij bepaalt op een gege-
ven moment dat spelers die in dienst zitten, 
niet meer in het eerste kunnen spelen. “Zo 
kwamen Toone Middelkamp, Anton Mid-
delkamp, Johan Kok en ik in het tweede 
terecht en werden daar achter elkaar kam-
pioen mee.” 

Maar liefst 21 jaar is Gerard Hilberink lid 
van het bestuur. Is wedstrijdsecretaris en 
vice-voorzitter. Had graag de 25 vol ge-
maakt, maar is naar zijn zeggen geloosd. 
Problemen met de manier waarop het 
bestuur gaat functioneren onder Jan Rik-
manspoel. Vanaf die tijd regelt volgens 

21 Gerard Hilberink vertelt: 
“Bij het 50-jarig bestaan 
werd aan de vereniging een 
hele grote beker aangeboden 
als cadeau. Het was echt 
een hele grote beker. Dat 
was voor die tijd echt iets 
bijzonders. Hij heeft ook nog 
een paar dagen in de etalage 
van Meulenbeld gestaan. De 
beker had als naam de Gerrit 
Otte-bokaal gekregen en was 
bedoeld als wisselbeker. De 
toenmalige secretaris Gerrit 
Mulder besloot eigenmachtig 
de beker inzet te maken van 
een wedstrijd tegen SVVN. 
Het gevolg is dat na die ene 
wedstrijd de beker in de 
prijzenkast van SVVN kwam 
te staan. Dat gaf de nodige 
trammelant in het bestuur, 
waarop Mulder vertrok en 
zich niet liet overhalen terug 
te komen in het bestuur.”

22 Westerink verlaat in 1968 
plotseling het bestuur. Vers 
van de pers maakt voorzitter 
Jan ten Hove op de leden-
vergadering melding van het 
vertrek met de mededeling 
dat hij geen enkele bestuurs-
functie meer wil vervullen. 
Verder kan Ten Hove daar 
niets over zeggen: “Ik wil 
zelf ook graag meer ingelicht 
worden”, staat in het verslag. 
Johannes Wennemers 
herinnert zich Westerink 
als een emotioneel figuur. 
“Ik weet nog dat hij tijdens 
de ledenvergadering bij 
Marke Noetsele zo in huilen 
uitbarstte.” 

Gerard Hilberink.

Pastoor Terra.
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Hilberink het DB (dagelijks bestuur) “alles” 
alleen. 

Een voorbeeld: het sportpark is Hilberink 
“heilig”. Daar moet iedereen van af blijven. 
Ook het dagelijks bestuur. Als hij meer dan 
20 jaar na zijn benoeming in het bestuur op 
een goede dag langs het sportpark brom-
mert, ziet hij op het veld mensen met ka-
bels in de weer. Stapt erop af en vraagt wat 
daar gebeurt. Blijkt dat besloten is dat veld 
acht trainingsveld wordt. Omdat iedereen 
dan over veld 7 naar 8 gaat lopen (en echt 
niet een ommetje maakt, zoals het bestuur 
denkt), ziet hij al “zijn” velden naar de 
knoppen gaan. 

Hij fietst onmiddellijk door naar het ge-
meentehuis en daar blijkt dat het dagelijks 
bestuur samen met Runneman, de amb-
tenaar sport, in de kantine van sporthal 
Noetsele op een zondagmorgen heeft beslo-
ten het trainingsveld te veranderen. “Veld 
7 was trainingsveld geweest, maar moest 
weg omdat de omwonenden te veel last 
hadden van de verlichting. 

Als veld 8 trainingsveld zou worden, zou 
daar hetzelfde probleem ontstaan. Boven-
dien was ik bang dat er over veld 7 een 
soort wandelpad zou komen. Aanleg van 
een pad rondom zou wel mooi zijn, maar 
daar zou geen mens overheen lopen….  Zo 

plakplaatsen moest om de afgelasting be-
kend te maken.” 

Gerard Hilberink deed het wedstrijdsecre-
tariaat voor de senioren. Voor de jeugd zijn 
dat in die tijd Bertus Broekhof en Gerard 
Cents. Een van de taken van Bertus is het 
verzorgen van de inhoud van de medede-
lingenkastjes die hangen in de Blokken, bij 
de r.-k. kerk en het clubhuis. “Ik denk dat 
jongelui van nu dat niet kennen, maar ik 
schreef toen op een schrijfblok met twee 
carbonpapiertjes ertussen en zo had je drie 
kopietjes.” En onmiddellijk: “Weet je dat 
ik het kastje bij de kerk bruin heb moeten 
verven? Het was eigenlijk wit, maar toen 
de kerk nieuwe deuren kreeg, stak dat wit 
te veel af en moest het van het kerkbestuur 
geverfd worden.” 

Afscheid van Rini Siero
Op 4 juni 1967 neemt Rini Siero afscheid 
van het eerste elftal. Voor hem is het ge-
daan. De redactie van de GOAL schrijft een 
mooi verslag van dit feit:

zou ik als wedstrijdsecretaris nog maar 
één goed veld overhouden voor 14 (!!) se-
niorenelftallen. Ik heb alle voors (en dat 
was er niet één) en tegens (en dat waren er 
veel) op een rij gezet en in het bestuur aan 
de orde gesteld. Dat viel niet goed bij Rik-
manspoel.” 

Zo zijn er (veel) meer dingen die hem (nog 
steeds) dwars zitten. “Ik moest met over-
schrijvingspapieren naar Colmschate om 
Paul van Leeuwen aan De Zweef te binden. 
Hij zou niets krijgen voor zijn komst en 
later bleek dat hij 50 cent per km kreeg!” 
Waar of niet waar: Tussen het dagelijks 
bestuur en Gerard Hilberink komt het niet 
meer goed en hij stopt in 1988 als bestuurs-
lid. 

Het werk van een wedstrijdsecretaris
Hilberink heeft in het bestuur de taak van 
wedstrijdsecretaris; in die tijd een werk van 
formaat. Het omvat:
• het afhandelen van alle post over voet-

balzaken
• alle contacten met de bond
• maken van spelerslijsten
• het maken van overzichten voor de ge-

meente voor de veldindeling (jeugd en 
senioren)

• overleg met DES en Nijverdal over de 
velden en trainingstijden23

• het regelen van trainers voor de lagere 
elftallen (ook de jeugd)

• het aanvragen van velden (toen nog bij 
Henk Stappenbeld)

• het rondbrengen van de uitnodigingen 
om bij de (verplichte) keuring te ver-
schijnen

• het aanplakken van de opstellingen van 
de teams24

• het regelen van spelers als een team 
tekort komt.

“Vervelend was het aanplakken van af-
gelastingen. Daar was vaak haast mee 
geboden, omdat wedstrijden er soms op 
het laatste moment uit gingen. Oorzaak 
nagenoeg altijd slecht weer. Dat betekende 
dat ik soms drie, vier keer op een vroege 
zondagmorgen in de regen naar de aan-

“Scheiden doet lijden, met deze woorden 
nam voorzitter Jan ten Hove op zondag 4 
juni 1967, in een wedstrijd tegen Nijverdal, 
afscheid van onze eerste elftal speler Rini 
Siero. Siero die 16 jaar lang onafgebroken 
in het eerste elftal heeft gespeeld, heeft ge-
meend de wedstrijdsport vaarwel te moe-
ten zeggen al is ons de mening toegedaan, 
dat, wanneer Rini nog geregeld de trai-
ningsavonden zou bezoeken, hij nog best 
een jaar in het eerste elftal had kunnen 
meedraaien.

Maar door drukke werkzaamheden is hij 
hiertoe niet in staat en daarom heeft hij dit 
besluit moeten nemen. De meesten zullen 
Siero nog wel kennen op zijn vertrouwde 
stopperplaats. We zullen niet direct zeggen 
dat het een groot technicus was, maar een 
man met een dubbel stel longen. 

Men hoorde dan ook dikwijls aan de lijn; 
deze speler moet je twee maal passeren. Al 
leek de nederlaag ook een voldongen feit, 
steeds weer was het Rini die zijn jongens 

Gerard Hilberink met 
voetbalvriend Toone 
Middelkamp langs de 
lijn.

Aanvoerder Gerrit Oude 
Roelink biedt Rini Siero 
een pak versnaperingen
aan. Jan ten Hove (met 
microfoon) kan erom 
lachen, net zoals (rechts
naast hem) Gerard Hil-
berink.

23 Vooral als De Zweef nog 
geen eigen accommodatie 
heeft is het indelen van de 
kleedkamers een probleem. 
“De zaterdag is van ons”, 
zegt DES-voorzitter Arends, 
waarbij hij vergeet dat De 
Zweef op dat moment 6 
jeugdteams had… ”Gelukkig 
is alles goed gekomen”, zegt 
Hilberink. Later groeit De 
Zweef zo uit z’n voegen dat 
elke week twee teams (“Ik 
deed dat netjes op volgorde”) 
zich moeten verkleden in de 
Duiventil; de oude tennisac-
commodatie waar geen warm 
water is.

24 De opstelling wordt 
wekelijks gemaakt door de 
leiders. Die geven dat door 
aan de wedstrijdsecretaris, 
die zorgt voor de bekendma-
king. Zo kan je in het kastje 
bij de kerk of in de Blokken 
(en later de kantine) zien of 
je mee moet doen of reserve 
moet staan. 
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aanspoorde om de moed niet op te geven 
en te blijven doorvechten tot het laatste 
fluitsignaal had geklonken.

Dat een karakter van een speler binnen 
en buiten de lijnen nog wel eens verschilt, 
is Siero daarvan een duidelijk voorbeeld. 
In het vuur van het spel heeft hij wel eens 
handelingen verricht die niet door de beu-
gel konden. En hiervoor heeft hij zijn straf-
fen ten volle gehad, maar wie Rini buiten 
de lijnen kent, kon zich niet voorstellen dat 
dit dezelfde Siero was van de wedstrijd. 

Het is werkelijk een jongen die voor ieder-
een klaar staat die een beroep op hem doet 
en alles voor zijn collega’s over heeft. Van 
de vroege morgen tot de late avond. Daar-
om kunnen wij hem zijn fouten binnen de 
lijnen gemaakt ook zo gemakkelijk verge-
ven.

Ook bijzonder leuk was het dat de aanvoer-
der van Nijverdal, de heer L. van Weert25, 
tevens voorzitter van deze vereniging, Rini 
voor de wedstrijd toesprak en hem een 
passend cadeautje overhandigde. Van de 
Zweef kreeg de heer Siero een windscherm, 
van de eerste elftalspelers een rookset (Rini 
in 2012: Die heb ik nog steeds. Niet op ta-
fel, maar boven ergens). Mevr. Siero kreeg 
bloemen aangeboden en de kleine Eric een 
speelbal. Het was een waardig afscheid 
van een speler die veel betekend heeft voor 
De Zweef.”

Dames 2 en heren 2 van LEVO kam-
pioen
Het tweede damesteam van LEVO wordt 
in 1967 opnieuw kampioen na dat in 1960 
ook al te zijn geweest. Er is geen glanzende 
kampioenswedstrijd, maar toch is het team 
na 12 wedstrijden ongeslagen. De kampioe-
nen zijn: Marie Boekhout, Ine Stroot, Ans 
Mulhof, Tiny Hofstede, Marinelle Vieleers, 
aanvoerder Hermanna Woertman en Femie 
Otte. Coaches zijn Anton Middelkamp en 
Joop Heuver.

Een maand na de dames bereikt ook het 
tweede herenteam de hoogste plek. Ook 

werk op een persoon terecht kwam.” Alleen 
voorzitter Henk Woertman blijft.

Gelukkig zijn er vervangers in de personen 
van Gerrit Blikman (penningmeester) en 
Ans Blikman (secretariaat). Nieuw in het 
bestuur zijn ook mevrouw D. Wennemers 
en de heer A. D. Ekelenkamp. De voorzitter 
maakt bekend dat Marianne Ekelenkamp 
als enig meisje uit Nijverdal is doorge-
drongen tot de volledige training voor het 
Twents volleybalteam.

Gerard Hoogland vertelt in 2017: “We 
heetten eerst nog De Zweef, maar er was 
helemaal geen binding met de voetbal. 
We moesten alles zelf regelen en betalen. 
Er kon nog geen (volley)bal vanaf. Daar 
kwam nog bij dat De Zweef vond dat voet-
ballers het recht hadden om gratis bij ons 
lid te zijn. Daar waren we het totaal niet 
mee eens, hebben ons afgescheiden en zijn 
ons LEVO gaan noemen.” Hij bevestigt dat 
het gebruikelijk is dat dames stoppen als ze 
gaan trouwen. “Maar ik ken er ook genoeg, 
die hebben doorgespeeld tot ze helemaal 
niet meer konden.” 

Gezamenlijke, nieuwe accommoda-
tie voor DES, Nijverdal, De Zweef en 
NKC
Voordat de gemeente plannen presenteert 
voor uitbreiding van Gagelman praten de 
drie voetbalverenigingen en de korfbal al 
over (gezamenlijke) bouw van een kleedac-
commodatie/kantine. Op vragen van Rini 
Siero in de ledenvergadering van 1968, zegt 
voorzitter Jan ten Hove, dat DES, Nijver-
dal, de Zweef en NKC gezamenlijk willen 
gaan bouwen, omdat alleen bouwen te duur 
is. De kosten voor het nieuwe gebouw zijn 
geraamd op f 80.000,-. 

Uitbreiding Gagelman: De Zweef en 
Nijverdal bouwen samen een accom-
modatie
In oktober 1968 nodigt de gemeente DES, 
Nijverdal, De Zweef  en NKC uit voor 
overleg. Daarin maakt wethouder Broens 
bekend dat Gagelman wordt uitgebreid 
met drie velden aan de Koersendijk. In 

dit team ongeslagen, hoewel dat record in 
de laatste wedstrijd aan een zijden draadje 
hangt. De winnaars zijn: Theo Woertman, 
Anton Woertman, aanvoerder Gerard 
Hoogland, J. Ekelenkamp, Peter Offenberg 
en Huub Albers. Coach is Anton Middel-
kamp.

Veteranentoernooi 1968
In mei 1968 spelen de veteranen van De 
Zweef mee in een toernooi van TVC in Tu-
bbergen. Bij het woord “veteraan” moet je 
echt denken aan mensen die al een hele tijd 
niet op het veld hebben gestaan. Mensen 
die kleding en schoenen moeten lenen van 
anderen. De oude Gescher verschijnt zelfs 
op het veld met oude schoenen met gespij-
kerde noppen. 

Gelukkig liggen de spijkers op dezelfde 
hoogte als de noppen. “Met deze schoenen 
maakte Gescher al eens van 50 meter af-
stand een doelpunt”, meldt de GOAL. Joop 
Woertman maakt indruk vanwege z’n om-
vang en twee mooie goals. “Je kunt wel zien 
dat hij vaak bij FC Twente op de tribune 
zit.” De Zweef verliest met 6-4 van TVC. 

LEVO groeit en bloeit
Het gaat goed met de volleybal. In de leden-
vergadering van 1969 blijkt uit het overzicht 
van secretaresse Lucassen dat de vereniging 
van 65 naar 80 leden is gegroeid en de club 
met zes teams deelneemt aan de competitie. 
Penningmeester Hoogland werkt met een 
batig saldo. 

Het enig minpunt is dat een groot deel van 
het dagelijks bestuur, namelijk secretaris 
Ria Lucassen en penningmeester Gerard 
Hoogland, opstapt. Uit het bestuur stapt 
ook Hermanna Woertman. 

Ria Lucassen vertrekt omdat ze gaat trou-
wen en dat betekent in die tijd nog dat je als 
vrouw meestal met alles stopt waarmee je 
bezig bent: werk en hobby. Ria Lucassen: 
“Dat laatste klopt in z’n algemeenheid wel, 
maar niet in mijn geval. Er was een beetje 
trammelant en ik besloot ermee op te hou-
den. Had vooral te maken dat bijna al het 

dat overleg spreken de verenigingen af dat 
DES en NKC naar de nieuwe velden gaan 
verhuizen. De Zweef en Nijverdal blijven op 
dezelfde plek. 

Tijdens de afscheidsreceptie van oud-voor-
zitter Praas deelt Nijverdal-voorzitter 
Leendert van Weert mee dat “Nijverdal en 
De Zweef hebben afgesproken samen een 
clublokaal met kantine te gaan bouwen, 
alsmede een nieuw trainingsveld, verlich-
ting enz.”  Een jaar later zijn de clubs nog 
geen stap verder. Niet omdat ze onderling 

25 Leendert van Weert 
speelde als voetballer van 
Nijverdal jaren tegen Rini 
Siero. Rini: “Het leek een 
leuke vent, maar dat was hij 
niet. Beloofde vooraf -als er 
voor hun niets meer te halen 
was- van alles. Zo van “we la-
ten jullie wel winnen”. Mooi 
niet dus: ze probeerden dan 
juist van ons te winnen.” 

De LEVO 1-mannen. 
Boven vlnr: Anton Mid-
delkamp, Theo Woert-
man, Antoon Woertman, 
Gerard Hoogland. Onder 
vlnr: Jan Ekelenkamp, 
onbekend, onbekend.
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problemen hebben. Meningsverschillen met 
de gemeente zijn namelijk de belangrijkste 
oorzaak. De bouwtekeningen leveren pro-
blemen op en het kost heel lang vergaderen 
om dat allemaal voor elkaar te krijgen. 
Daarna komt de bouwvergunning maar niet 
af. In het hoofdstuk over de jaren zeventig 
staat uitgebreid beschreven hoe het daarna 
verder is gegaan.

Contributieverhoging en stoppen met 
ophalen contributie aan huis
Op zondag 29 mei 1969 is de jaarlijkse le-
denvergadering van De Zweef. Voorzitter 
Jan ten Hove heet zo’n zestig leden van 
harte welkom. Het is een belangrijke ver-
gadering. De Zweef draait goed en het vijf-
tigjarig bestaan staat voor de deur. Er zijn 
al heel wat plannen bedacht en die moet de 
club gaan uitvoeren. Dat kost geld en dat is 
er niet. 

Het bestuur stelt daarom voor de contribu-
tie met 0,45 cent te verhogen tot 3,25 gul-
den. Daar kan men zich in vinden. Meege-
deeld wordt dat De Zweef stopt met het aan 
huis ophalen van het lidmaatschapsgeld. 
Voortaan moeten mensen dat zelf komen 
brengen tijdens speciale avonden in het 
Parochiehuis. 

Voorzitter Jan ten Hove doet een klem-
mend beroep op de senioren om zich in 
te zetten voor de club. Zo is er chronisch 
tekort aan jeugdleiders en mensen die lot-

voetbalvereniging De Zweef”. De bloemen 
gaan naar Toone’s vrouw en zijn beide 
dochters krijgen een handbal26. 

Aanvoerder Gerrit Oude Roelink biedt ook 
bloemen aan en een fraaie tafelaansteker 
voor Toone. Namens de voetbalvereniging 
SVVN spreekt J. Dekker een woordje. “Mid-
delkamp was een speler van groot for-
maat, die in Nijverdal en omgeving zeker 
bekendheid geniet. In het verleden speelden 
we met onze vereniging ook wel eens tegen 
De Zweef en dan werd gezegd: “Hou An-
toon Middelkamp in het vizier, want deze 
speler kan enorm gevaarlijk zijn.” Bloemen 
zijn er van SVVN en het jubileumcomité 50 
jaar De Zweef. 

to- en toto-formulieren ophalen. Secretaris 
Gerrit Mulder wijst ook op de bezettings-
problemen bij de jeugd. 

Jeugdraad voor De Zweef
“De Zweef stelt een jeugdraad in”. Dat staat 
in oktober 1969 in het Twents Volksblad. 
De bedoeling is dat elk jeugdteam één afge-
vaardigde levert in deze raad, die met regel-
maat overlegt met het bestuur.

Twee keer afscheid van Antoon 
(Toone) Middelkamp
Toone Middelkamp (Anthonius Johannes 
Middelkamp, 1938 - 2014) neemt in 1970 
afscheid van het eerste van De Zweef. Maar 
–zo blijkt- hij heeft de pijp al eerder en wel 
in 1967, aan Maarten gegeven. Dat is op dat 
moment een hele aderlating. Als het even 
wat minder gaat, is het één streep naar zijn 
huis met het verzoek een rentree te maken. 

En zo gebeurt het dat Toone in het seizoen 
1967-1968 terugkomt in het eerste van De 
Zweef. Hij staat in januari voor de uitwed-
strijd tegen Reünie in Borculo op de opstel-
ling van De Zweef 1. Dat blijft zo tot 1970. 
Op 13 juni 1970 is er een wedstrijd tussen 
De Zweef en SVVN. De afscheidswedstrijd 
van een icoon: Antoon (Toone) Middel-
kamp. Zeventien jaar speelde hij in het eer-
ste elftal en ontwikkelt zich tot een van de 
beste spelers van De Zweef. 

Voordat de wedstrijd begint, spreekt voor-
zitter Jan ten Hove hem toe. Staande op 
het veld met naast hem zijn vrouw en twee 
dochters hoort hij de voorzitter zeggen dat 
scheiden in dit geval geen lijden hoeft te 
zijn, omdat Antoon blijft spelen in een lager 
elftal. “Zeventien jaar ononderbroken in 
het eerste elftal is toch een prestatie waar-
bij men zeker wel even stil mag staan. In 
de jaren dat je hebt gespeeld, kunnen we 
gerust stellen dat je dat steeds gedaan hebt 
met een volledige inzet met een liefde voor 
de voetbalsport.”

Ter herinnering aan zijn carrière bij De 
Zweef krijgt Antoon een beker met inscrip-
tie: “Zeventien jaar eerste elftalspeler van 

Daarna speelt Toone als vanouds, mis-
schien geïnspireerd door Advendo die met 
muziek en majorettes een echte cupsfeer 
creëert. Hij benut een strafschop, maar kan 
niet zorgen voor winst. In de verlenging 
maakt SVVN de winnende treffer. Echt weg 
gaat hij niet. Hij blijft lekker spelen in het 
achtste elftal.

Wat zegt Toone zelf
Toone Middelkamp valt al snel op als een 
goede voetballer. Met 15 jaar zit hij al in 
het eerste. Dat is ook in die tijd heel bijzon-
der. “Ik keek wel heel erg tegen die grote 
jongens op zoals mijn neef Bokkie Middel-
kamp en Gerrit –Broer- Gescher. Die wa-
ren toen tussen de 25 en 30 jaar.” 

Legitimatiekaart van 
Jan Schwarte. In 1968 
scheidsrechter; een 
functie die hij maar 
liefst vijftig(!) jaar 
volhoudt; voor het 
allergrootste deel als 
clubscheidsrechter. Om 
te kunnen fluiten had 
je toegang nodig tot 
andere sportcomplexen. 
Daarvoor is deze kaart. 
Na wedstrijden in de 
TVB is het Gerard Hilbe-
rink die hem tot club-
scheidsrechter maakt. 
Na operaties aan zijn 
knieën eindigt Jan zijn 
loopbaan bij de jeugd 
en het tiende elftal op 
zondagmorgen.

Onder het toeziend oog 
van de tegenstander 
SVVN neemt Toone Mid-
delkamp afscheid van 
De Zweef 1. Met de doch-
ter op de arm luisteren 
hij en vrouw Marietje 
naar de toespraak van 
voorzitter Jan ten Hove 
(foto links). 
Aanvoerder Gerrit Oude 
Roelink biedt daarna 
een cadeau aan dat later 
een tafelaansteker blijkt 
te zijn (foto onder). 

Toone Middelkamp.

26 Volgens de geschriften 
krijgt hij een beker en een 
aansteker; beide met inscrip-
tie.  Bij navraag (2011) blijkt 
dat hij vergeten is dat hij een 
beker heeft gehad. “Ik zal 
het Gerrit Oude Roelink nog 
eens vragen, die was toen 
aanvoerder en zal het nog 
wel weten.” De aansteker 
heeft hij nog. Marietje haalt 
hem op en hij toont trots het 
opschrift: “De Zweef 1 1954 
– 1970”.
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Dat was in een periode dat heel wat Mid-
delkampen een plek hadden in het eerste. 
“Vier broers: Johan, Henk, Anton en Her-
man. Ikzelf speelde er. Later kwamen Joop 
en Johan. Die zaten er tegenaan en hebben 
niet zo heel veel wedstrijden meegedaan. 
Toen kwamen Frans (een hele goede 
keeper) en Hans.” 

Toone is wat men in die tijd noemt, de 
“center-voor” (spits). “Uitslagen met 5 
of 6 goals voor of tegen waren toen heel 
normaal. Je speelde met vijf aanvallers 
(linksbuiten, linksbinnen, spits, rechtsbin-
nen en rechtsbuiten), drie middenvelders 
en twee backs. Ik weet nog dat we een keer 
aan het kijken waren bij De Zweef tegen 
Hector. De Zweef stond met 4-0 voor. Na 
de rust moesten wij naar het middaglof (in 
de kerk, JPvV) en vertelden dat De Zweef 
had gewonnen. Later hoorden we dat Hec-
tor in het laatste kwartier vier keer had 
gescoord. Dat kon toen met die manier van 
spelen.” 

Zeventien jaar zit Toone in het eerste en hij 
maakt honderden goals. Hoeveel, weet hij 
niet. In die tijd werd dat niet bijgehouden. 
Bescheiden is hij ook. Hoe goed hij was? 
“Weet ik niet, dat moet een ander maar 
zeggen.” Dat doen die anderen ook, want 

se zorgt voor het uitbrengen van een single 
met Zweef-muziek. Marietje staat samen 
met de andere spelersvrouwen in blauwwit 
op het bordes van het gemeentehuis en 
zingt mee met “De Zweef is kampioen, daar 
kan niemand wat aan doen”. 

De GOAL nummer 10 in 1984 over het 
afscheid van Toone Middelkamp uit 
het achtste
“Na alle moeilijkheden rond Joop Middel-
kamp, wordt Henk Schrooten (leider van 
het achtste, JPvV) wederom geconfron-
teerd met een dreigend vertrek van een 
speler uit zijn toch al geplaagde ploeg. Nu 
is het Toone Middelkamp, die te kennen 
heeft gegeven zijn voetbalschoenen in de 
bekende wilgen te willen hangen. Het is 
uiteraard zijn goed recht met voetbal-
len te stoppen, doch een reden voor zijn 
besluit wenst hij niet prijs te geven. De 
klubbladredaktie heeft hierna dan ook een 
onderzoek ingesteld, waarvan wij gaarne 
verslag willen doen.

Volgens Henk kan Toone het hedendaag-
se voetbal niet meer bijbenen. Bovendien 
schijnt Toone enorm blessuregevoelig te 
zijn. Niet dat Toone inzit met de blessures. 
Enkele weken rust komt hem wel uit.  Wat 
hem de das omdoet zijn de blessurebehan-
delingen. Vreselijk vindt hij dat. Geen en-
kele dokter zal hij een kerstkaart sturen. In 
zijn ogen zijn het allemaal beulen. Maar ja, 

regelmatig valt zijn naam als het gaat om 
de vraag wie de beste voetballer is, die De 
Zweef ooit heeft gehad. Nou goed dan: “Bij 
de wat beteren was ik wel.” 

Herinnert zich in dat verband een voorval 
bij een wedstrijd tegen Nijverdal, die voor 
deze club heel belangrijk is. Winst voor 
de groenzwarten betekent klassebehoud. 
De Zweef voetbalt een stuk beter. “Ik krijg 
kans op kans, maar er gaat er niet één 
in. Na afloop komt de voorzitter van Nij-
verdal naar me toe en valt me om de nek. 
“Middelkamp weigert te scoren” schrijft 
de krant. Ze dachten dat ik met opzet had 
gemist. Dat was niet zo; alles die middag 
ging mis. Komt een dag later een klant van 
ons naar ons toe (supporter van een ande-
re vereniging) met de mededeling dat door 
deze wedstrijd nooit meer kolen van Mid-
delkamp nodig waren.”

Na zijn afscheid uit de selectie blijft Toone 
rustig doorvoetballen. Pas in 1984 neemt 
hij definitief afscheid. Dan namelijk zegt 
zijn huisarts dat zijn knieën zodanig ver-
sleten zijn dat het beter is te stoppen met 
zijn lievelingsspel. Die veertien jaar is hij 
lid van het “wereldberoemde” achtste elftal. 
Het team dat bij het 60-jarig bestaan en bij 
promotie van het eerste naar de hoofdklas-

wat moet je als je weken met een dikke knie 
loopt? Juist, even vocht aftappen bij de 
dokter. Meestal moet Henk Schrooten dan 
mee. Henk kan echter de behandeling met 
geen pen beschrijven.

Het is ons echter wel duidelijk geworden, 
dat de dokter na een bezoek van Toone 
zelf een dokter nodig heeft. De vraag luidt 
derhalve of we Toone nog wel op het voet-
balveld terug zullen zien. Henk Schrooten 
is in ieder geval in onderhandeling met de 
K.N.V.B. om het spelers mogelijk te maken 
in een harnas te voetballen. Alleen dan 
zullen we Toone weer in aktie zien. Wij 
wachten af.”

Het achtste elftal met 
Toone in hun midden. 
Boven vlnr: Tonny 
Schwarte, Tonnie Kok, 
Harry Wijnen, Bernard 
Oldenhof, Joop Mid-
delkamp, Theo Siero, 
Johan Galgenbeld, Jan 
ten Hove, Gerrit Wijnen 
(SVVN).
Onder vlnr: Henk 
Schrooten, Toone 
Middelkamp, Herman 
Hegeman, Jan Evers, 
Hennie Oldenhof, Hans 
Middelkamp.

Om te kunnen bewijzen 
dat je een functie be-
kleedt en (dus) gratis
toegang hebt tot uit-
wedstrijden, moet je een 
bewijs hebben. Hier een
oude kaart die aangeeft 
dat Gerrit Gescher lid is 
van het bestuur van
De Zweef.
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In 1972 krijgt De Zweef een eigen kantine. 
Dat is mooi, maar er zijn Zwevers die nu 
nog heimwee hebben naar café Hegeman; 
het echte oude clubhuis. Na afloop van de 
wedstrijd allemaal naar dat clubhuis: café 
Hegeman. “Er is er maar een die ons red-
den kan en dat is Gerard Hegeman”, is een 
gevierde uitdrukking onder Zwevers en een 
goede reden om zo snel mogelijk de kroeg 
in te duiken.

Eigenaar en uitbater Gerard Hegeman 
(1921-1995) is, zo lijkt het, ook vooruitge-
schoven post van de vereniging. Een voor-
beeld. Op een zondag verschijnt Jan Kleine 
Staarman (buitenspeler en een goeie) niet 
in de kleedkamer en men vraagt zich af 
waar hij is. Niemand weet het. Als hem dat 
later wordt verweten merkt Jan op: “Ik heb 
me toch afgemeld bij Gerard Hegeman?” 
Heeft hij zaterdagavond met z’n zatte kop 
tegen de kastelein gezegd: “Ik ben er mor-
gen niet”. 

Café Hegeman is het echte thuishonk van 
De Zweef. Gerard is een apart man. Kan bij-
voorbeeld erg kwaad worden: “Als hij zat te 
kaarten, moest je het niet in je lijf halen iets 
te gaan bestellen.” Hegeman is naast kaste-
lein ook een soort haptonoom en toeverlaat 
in moeilijke tijden voor de jongens, die met 
verhalen bij hem terecht kunnen. 

Een paar herinneringen: Op zondagavond 
krijgen de jongens die in dienst liggen (en 
bij De Zweef voetballen), een pakje sigaret-
ten mee. Als je dronken bent, hoef je niet 
te betalen. Dat moet je de volgende dag 
komen doen. Er is er eens een die vertelt 
dat zijn vrouw ’s nachts misschien gaat be-
vallen. “Dan vanaf nu geen bier meer” en 
hup, daar komt een glas cola te staan. Als 
je teveel op hebt en nog wat bestelt, krijg je 
40 cent met de boodschap: “Ga maar bij de 
Budde dronken worden…”. Hegeman heeft 
ook altijd koude gehaktballen en gekookte 
eieren op het schap staan.

moet je van me hebben”? Hij keek op het 
briefje achter de bar en zei: Eén twintig. Ik 
antwoordde: “Gerard, dat kan niet; ik heb 
veel meer gehad dan drie biertjes. Hij keek 
me aan en antwoorde: “wie is hier kas-
telein; jij of ik en nu wegwezen.” Ik denk 
achteraf dat hij de rest bij de andere Mid-
delkampjes heeft bijgeschreven. 

Gerard, een stugge man, was goudeerlijk 
en hij hield van de gehele vereniging De 
Zweef. Persoonlijk heb ik de man nooit één 
verkeerd woord over een ander horen zeg-
gen. Als je in militaire dienst zat en niet dik 
bij kas zat, wilde hij je wel eens een rijks-
daalder toestoppen27. Een pracht mens. 
Nooit liep er iets uit de hand; altijd hield 
hij het overzicht en wist precies op tijd in 
te grijpen als er iemand lastig dreigde te 
worden. Nooit agressie meegemaakt.”

Gerrit Oude Roelink weet nog: “Café He-
geman was heel erg gezellig. We gingen 
er na de training op vrijdag altijd heen 
en zondag na de wedstrijd. Was een echt 
clubgebouw voor ons. Miene was een heel 
aardig en best mens. Stond altijd voor ons 
klaar. Als een soort moeder. Hadden we 
gevoetbald in Vasse en van de toekomstige 
kampioen een bult karbonades gekregen. 
Ik reed toen in een kever. Voorklep open, 
karbonades erin en naar huis. Heeft Mien 
laat in de middag nog voor ons al die kar-
bonades staan bakken.

Gerard was een echte kastelein. Je kreeg 
echt niets meer van hem als hij vond dat 
je genoeg had gehad. Niemand kwam 
daar ooit dronken weg; wie dronken thuis 
kwam, was na Hegeman nog naar de Bud-
de gegaan.

Wat we deden in het café? Zoep’n natuur-
lijk. Ik biljartte altijd met Henny Kok, Jo-
han Zwakenberg en Baaltje Woertman. En 
na afloop ‘s avonds laat voor patat naar 
Reinders. Bracht ik om één uur, half twee 
’s nachts voor mijn vrouw Andrea een kro-
ketje mee, maakte haar wakker en snapte 
niet dat ze daar geen trek in had.”

Ook als het nieuwe clubhuis in gebruik is, 
blijven Zwevers naar Hegeman komen. 
Zo worden er nog menig potjes biljart ge-
speeld.

Johan Kok: “Het was bij Hegeman op zon-
dagen na de wedstrijd zo ontzettend druk. 
Als je na afloop daar direct naar toe ging, 
was je vaak al te laat en stond de zaak he-
lemaal vol. Wat wij deden was vlak voor 
het einde van de wedstrijd alvast naar de 
fiets. Je stond met de hand aan het stuur 
te wachten op het laatste fluitsignaal en 
dan was het zo hard mogelijk naar de Gro-
testraat.” 

“Ik heb Gerard Hegeman leren kennen toen 
ik ongeveer 16 jaar oud was en voor de 
eerste keer bij hem binnen stapte. In die 
tijd was je met 16 jaar al aardig op leeftijd, 
ten slotte had ik al twee jaar gewerkt. Bij 
hem zaten in zijn werkomgeving veel ouwe 
bekenden; alleen die waren vaak een paar 
jaartjes ouder. Zo ging ik elke zaterdag-
middag naar hem toe. In die tijd werkte je 
ook zaterdag ‘s morgens tot 12 uur. Dan 
snel wassen, je beste pak aantrekken want 
om 3 uur werd er gekaart: schoppenjagen. 
Wie drie maal de schoppenboer kreeg, 
stond garant voor een rondje bier. Of we 
biljartten 10 over rood. Ging altijd om een 
rondje bier, want bij Gerard werd niet om 
geld gespeeld”, vertelt Frans Middelkamp, 
die goede herinneringen heeft aan ons 
“clubhuis”. 

Hij vervolgt: “Goede herinneringen heb ik 
altijd over de het cafébezoek na de wed-
strijden. Een eigen clubhuis als heden had-
den we niet. We hadden café Hegeman als 
basis. Hier hing ook onze prijzenkast met 
bekers en lauwerkransen. Na de wedstrijd 
konden we nog uren aan de bar napraten. 
Zo stonden we vaak met meerdere Middel-
kampjes aan de bar o.a. mijn vader, oom 
Jan, Antoon, Johan, Jopie, Hans, Bokkie. 
Gerard schreef alles netjes op. Toen ik 
wilde afrekenen vroeg ik aan hem: “Wat 

Hoewel hij er niet elke week komt, herin-
nert Nico Jannink zich: “Café Hegeman 
was ons clubgebouw en verzameladres. 
Zaterdags en zondags zag je altijd jon-
gens staan met de fiets voor het café. Daar 
moest je verzamelen als je uit moest. Na 
afloop kwam je daar ook weer terug als je 
tenminste oud genoeg was om binnen te 
mogen. De meesten kwamen daar alleen 
op zondagen en af en toe op zaterdagmid-
dag om een potje te kaarten of te biljarten. 

Ik kwam er niet elke zaterdag. Je moet niet 
vergeten dat we tot de middag moesten 
werken. Het is logisch dat je ’s middags 
wel eens een klusje moest opknappen voor 
moeders de vrouw. Het was een echt gezel-
lig clubhuis. Soms hadden we elftalfeestje 
daar en dan konden we achter in de serre 
zitten. Mien bakte dan karbonades of haal-
de even wat worst bij zwager Wim, die 
naast hun café zijn slagerij had. 

Gerard en Mien hadden de zaak stevig in 
handen. Aardige, goede mensen. Dat De 
Zweef een eigen clubhuis kreeg, was een 
aderlating. Je kan zo duizend gulden van 
me krijgen als jullie het niet doen, schijnt 
Gerard gezegd te hebben. Na de opening 
van de eigen kantine liep Hegeman niet 
in een keer leeg. Dat duurde wel een paar 
jaar. Op de zaterdagen bleven Zwevers 
komen om te kaarten of te biljarten. Maar 
de loop was er wel uit.”

Wie naar herinneringen over café Hege-
man vraagt, krijgt vaak dezelfde verhalen. 

“Er is er maar één die ons redden kan en dat is Gerard 
Hegeman” 

Gerard Hegeman.

27 Het is in die tijd gewoon-
te om militairen iets toe te 
stoppen. De dienstplichtigen 
namelijk moeten het hebben 
van een fooitje van ongeveer 
één gulden per dag. Dat is 
niet veel, hoewel in het Pro-
testants of Katholiek Militair 
Tehuis een biertje maar twee 
dubbeltjes kost. Niet alleen 
Gerard geeft militairen een 
extraatje. Dat doet De Zweef 
ook. Zo besluit het bestuur in 
1960 alle militaire Zwevers 
een kerstattentie te sturen.

Café Hegeman, geschil-
derd door H.J. Nijland. 
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Bijvoorbeeld 
van Toone 
Middelkamp: 
“Café Hege-
man was altijd 
heel gezellig. 
Als we op zon-
dag hadden 
gespeeld was 
het moeilijk 
een plekje te 
vinden.  Dan 
hingen ze er 

met de benen uit.” Uitbater Gerard Hege-
man moest dan flink aan de bak om al die 
dorstige kelen van bier te voorzien. Raakte 
dan weleens de weg een beetje kwijt. “Niet 
met opzet hoor, want Gerard was een gou-
deerlijk man. Op een keer ging ik weg en 
vroeg aan hem hoeveel ik moest betalen. 
Een tientje zei hij, kijkend op zijn briefje.

Daar klopte natuurlijk niets van. Een 
tientje was ontzettend veel geld in die tijd. 
Maar er liepen zoveel Middelkampen rond 
dat hij achter mijn naam een heel stel 
streepjes had gezet van familie. Als je een 
keer geen geld had om te kunnen betalen, 
moest je op maandag bij Gerard terug 
komen en lege flessen sorteren. Vooral als 
je in dienst zat, had je geen cent te makke. 
Dan moest je elk dubbeltje omdraaien. In 
die tijd kreeg ik van voorzitter Zinsmeijer 
wel eens een pakje sigaretten.” 

Hegeman is aanvankelijk een echt mannen-
café, zoals gebruikelijk in die dagen. Vrou-
wen zie je er (bijna) niet. Thea Kolkman 
is er wel eens, maar om een heel andere 
reden: “Zoals zoveel vrouwen is mijn moe-
der vaak genoeg hellig als papa (Bernard 
Alferink) te laat en/of met teveel drank op 
thuis komt uit het café. Pa ging elke za-
terdagmiddag naar Hegeman. Niet om te 
kaarten of zo; gewoon, gezellig wat drin-
ken met kameraden28, zoals Gerrit Gescher 
en Gerrit Keverkamp. Eerst gingen ze dan 
naar de markt voor een visje.” Dat “ge-
woon, gezellig” loopt wel eens uit de hand 
en valt pa thuis in slaap. 

van De Zweef kon niet, want het café was 
open.” Dat wil niet zeggen dat hij geen Zwe-
ver is. Velen herinneren hem zich als een 
praatpaal, waar je je ei kwijt kan. Hij is ook 
iemand die nooit klaagt en altijd klaar staat 
een ander te helpen.

Ook onze ex-voorzitter Joop Engbers is een 
graag geziene gast in het café. Hij vertelt: 
“Je moest er echt heel snel na de wedstrijd 
naartoe; anders had je geen plek. Elke 
club had z’n eigen café. Nijverdal zat bij 
Buursink en DES bij Van de Berg daar bij 
de brug over de Regge. Zaterdagmiddag 
was bij Hegeman Zweef-middag. Het zat 
vol mannen die kwamen om te kaarten 
of te biljarten. En een gehaktballetje eten. 
Ja, Hegeman heeft goed verdiend aan De 
Zweef. Toen we een eigen clubhuis hadden 
werd het minder, hoewel er een aardig 
grote club was, die bleef komen.” 

TOT SLOT: DE BAZIN ZELF

Gerard Hegeman is al overleden als we dit 
boek schrijven. Zijn vrouw Miene is in juli 
2010 best bereid het een en ander te vertel-
len. Zij is inmiddels overleden (7-8-2011).

Haar verhaal begint met haar man. Gerhar-
dus H.J. Hegeman wordt geboren op 15-

“Het gebeurde nogal eens dat moeder aan 
het einde van de middag het eten klaar had 
en tegen mij zei “haal je vader eens op”, 
vertelt Thea. “Daar had ik zo’n hekel aan. 
Al die dronken kerels. En daar zaten best 
een paar “pinnige” tussen. Gelukkig heb 
ik daar nooit last van gehad. Ze gaven me 
altijd wat geld. Een dubbeltje bijvoorbeeld 
om uit de automaat een handje pinda’s te 
trekken.” Ondanks die traktaties blijft Thea 
het vervelend vinden vader te moeten op-
halen.

Sinus Wennemers: “Ik ging wel naar He-
geman, maar vooral om te biljarten met 
Wim Krukkert. Op zaterdagmiddag. Ging 
ik daar naar toe met een paar dubbeltjes 
voor het biljart en had ik niet eens geld 
voor een biertje. Maakte ook niks uit.” 

Café Hegeman is vooral het clubhuis van de 
iets oudere generatie. Sinus Wennemers: 
“Die mannen zaten altijd te kaarten; niet 
zo zeer om de drank. Mannen als Sinus en 
Herman van Rhee. Gerard deed zelf ook 
mee en je moet niet denken dat hij je dan 
bediende. Als je wat wilde hebben, moest je 
maar even wachten tot het potje af was.” 

Gerard staat er bij de jongens heel goed op. 
Hij houdt alles in de gaten. “Wist dat ik om 
half een thuis moest zijn. Zei dan om kwart 
over twaalf: Jij krijgt niet meer, want je 
moet zo naar huis. Ook gaf hij geld aan 
jongens die in dienst zaten, zoals Tonny 
Nijenhuis”, vertelt Sinus. 

Verteld wordt dat ’s zondags het café tot 
een uur of een ’s middags open is. Gaat 
dan dicht, want Gerard gaat bij het eerste 
kijken. Miene doet dan in de loop van de 
middag de deur weer open. “Wanneer dat 
was, wist niemand. Het gebeurde als ze de 
slaap uit had.” 

Of dat helemaal klopt, is onduidelijk. Mie-
ne zelf zegt het volgende: “Bijna 20 jaar 
Zweef-clubhuis, maar Gerard ziet nooit 
één wedstrijd en heeft ook nooit gevoet-
bald. Als er voetbal op tv was, was hij er 
niet voor weg te slaan, maar een wedstrijd 

2-1921 in Nijverdal. 
Daar heeft zijn vader 
een slagerij/café. 
Hoewel Gerard graag 
bakker wil worden, 
moet hij het café 
overnemen. Broer 
Wim de slagerij en 
hij het café. Zo gaat 
dat in die dagen. De 
ouders beslissen wat 
er wel en niet mocht 
gebeuren. Miene: 
“Ik had zelf graag 
willen leren, maar 
dat mocht niet. Er 
moest thuis gewerkt 
worden.” 

Na het huwelijk in 
1951 trekken Gerard 
en Miene zo het café in, dat een beetje is 
opgeknapt. Later hebben ze een paar keer 
verbouwd. Aan de zijkant van het café zat 
bv. een serre. Die is later omgebouwd tot 
slijterij. “Ik werkte altijd mee. Dat kon 
ook, omdat we geen kinderen hadden. Veel 
bruiloften en partijen. We waren dag en 
nacht aan het werk.”

In die tijd is het gebruikelijk dat katholie-
ken naar een katholieke bakker gaan of de 
katholieke groenteboer. “Pastoor Graafsma 
zei dat ook altijd. Bij ons gold dat gelukkig 
niet. We kregen allerlei soorten mensen.”

Clubgebouw van De Zweef
Zolang Miene zich herinnert is café Hege-
man het clubhuis van De Zweef geweest. 
“De jongens en mannen kwamen hier na 
de wedstrijd op zondag. Het kon eraf gaan, 
vooral als ze hadden gewonnen of erger 
nog, kampioen waren geworden. Je kreeg 
het niet afgegrepen.”

Maar niet alleen op zondag weten de Zwe-
vers de weg naar Hegeman te vinden. Ook 
de zaterdagen zijn populair. Er is ook niet 
veel anders te beleven in die tijd. Natuur-
lijk, op een gegeven moment komt de tele-
visie, maar die zendt overdag nog niet uit. 

Tekst van het bidprentje 
van Gerard Hegeman. 
Het tekent hem. 

Miene Hegeman-Hege-
man

28 “Toen vader in het be-
stuur zat, werd er bij ons 
heel veel vergaderd. En 
altijd kwam de fles op tafel.” 
Bernard Alferink lust graag 
een borrel, maar drinkt 
nooit alleen. “Hij was echt 
een mensen-mens. Als hij 
alleen was, dronk hij nooit.” 
Rini en Theo Siero vertellen 
over hem: ”Ome Jan en Oom 
Bernard gingen biechten 
bij de paters in Zenderen. 
Niet omdat ze zoveel zonden 
hadden begaan, maar om 
onderweg te kunnen aan-
leggen.”
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De mannen gaan op hun vrije middag kaar-
ten of biljarten.

Jarenlang vergadert het bestuur in ’t café. 
“Dat gebeurde boven. Wij hadden een 
grote woonkeuken en daar zat dan het 
bestuur. Een man of twaalf. En na afloop 
kwam het hele spul natuurlijk nog even 
aan het schap zitten. Soms kon je ze niet 
naar huis krijgen. Als Bernard Alferink 
erbij was, was het altijd feest.” 

Gerard is een rots in de branding. “Hij was 
een heel sociaal mens. Maar als het hem 
niet aanstond, liet hij dat weten. Had je 
te veel op, kreeg je niets meer te drinken, 
hield desnoods de deur open met het vrien-
delijke, maar klemmende verzoek op te 
stappen. Dat deden ze ook en een paar da-
gen later waren ze er weer en schaamden 
zich.” 

Miene kan zich niet herinneren dat er ooit 
trammelant is geweest. “Gerard was heel 
rustig, maar het was ook een hele mooie, 
gemoedelijke tijd. Natuurlijk was er ook 
wel eens gemor. In de begintijd gingen we 

de wedstrijd afgelopen is, barsten de jon-
gens van de honger. “We zorgen er voor dat 
er een grote pan met ballen gehakt klaar 
was. Die vlogen weg.” 

“In de vasten mocht je geen vlees eten. Dan 
hadden we schalen met hardgekookte eie-
ren op het schap staan. Het gebeurde wel 
eens dat een jongen zei ”Ik ben wat later, 
maar bewaar een paar eier voor me.” 

Café Hegeman is dus een gemoedelijk café 
met veel vaste gasten. Die kunnen en mo-
gen veel. “Hadden ze bij ons zaterdag al 
behoorlijk gedronken en dan moesten ze 
nog gaan dansen in Tubbergen. Maakte ik 
bakworst of pannenkoeken. Vroegen ze of 
ze even naar boven mochten om zich een 
beetje op te frissen en te scheren en dan 
ging het naar Tubbergen. Bijvoorbeeld 
op de motor. Gerard heeft zich vaak afge-
vraagd of dat allemaal wel goed zou gaan. 
Nou het ging goed. Ik zie Mulder (van de 
rijschool) en Oogink (van het beton) nog zo 
wegrijden.” 

Gerard en Miene bestieren samen het café. 
Proberen het de gasten en met name de 
Zwevers zo naar de zin mogelijk te maken. 
Dat betekent dat Miene vaak aanschuift als 
er gekaart moet worden en Gerard nooit te 
beroerd is mee te doen met een potje bil-
jart. “Kaarten deed hij ook wel, maar dat 
vond hij niet zo heel leuk.” 

Voor Zwevers geldt geen andere prijs dan 
voor de “gewone” klanten. “Een biertje 
kostte 35 cent en later 40 cent. Zo duur 
was dat nog niet. Ik weet eigenlijk niet 
hoe zich dat verhoudt met nu. We hadden 
in het café een stamtafel en ik weet nog 
dat daar een knaap bij zat, die vrijgezel 
was. Hij vond het mooi om erbij te horen. 
Vaak gaf hij een rondje van de zaak en zijn 
vinger ging wel een paar keer per avond 
omhoog.

Gerard heeft dat jong toen meegenomen 
de gang op en hem gezegd dat hij moet 
leren op te houden bij één rondje. Aan de 
stamtafel is het de bedoeling dat iedereen 

om 23.00 uur dicht. Later om 24.00 uur. 
Vooral op zaterdagavond was het moeilijk 
het spul eruit te krijgen. Dan zeiden die 
jongens “Geef maar een gulden, dan gaan 
we naar de Budde.” Geen probleem voor 
Gerard. Hij pakte een gulden uit de la, gaf 
die en zei: Ga maar.” 

De Zweef brengt veel plezier in het café. 
Mannen als Bernard Alferink, Bernard ter 
Hedde en Joop (de Bale) Woertman voeren 
vaak het hoogste woord en zetten de boel op 
stelten. Als de mannen overdag in het café 
zijn, komen de dames vaak ook. Dat is in de 
zestiger jaren. “Ze zetten hun kinderwagen 
in de serre en kwamen wat drinken. Af en 
toe ging er even een weg om de kleine eten 
te geven. Later toen de kinderen groter 
waren kwamen die vragen of ze boven TV 
mochten kijken. Zo had iedereen het naar 
z’n zin.” 

Eten
In vroeger tijd was het café ook restaurant. 
Later wordt dat minder. “Door de week ver-
kochten we wel een uitsmijter of een bief-
stukje, maar niet in het weekeinde.” Dan 
was het café voor De Zweef. Natuurlijk, als 

een keer aan de beurt komt. Als je telkens 
rondjes geeft klopt dat niet en kost het veel 
geld. 

Later kwam die knaap bij me en leverde bij 
mij al z’n vakantiegeld in. Het verzoek was 
dat ik hem geld zou geven als dat nodig 
was. Zo kon hij voorkomen dat hij teveel 
uitgaf. Het mooie was wel dat zijn moeder 
had gezegd: Laat Miene het maar beheren. 
Toen de vakantie voorbij was had hij nog 
tweehonderd gulden over”, vertelt Miene. 

Veel en hard werken
Het café betekent heel veel en hard werken. 
“We waren zes dagen per week open. Op 
maandag hadden we vrij, maar dan moest 
Gerard de boekhouding bijwerken en be-
stellingen doen. Als we geluk hadden, had-
den we ’s middags een paar uurtjes voor 
onszelf.” 

De opening van het eigen clubhuis van De 
Zweef is een klap voor Hegeman: “We heb-
ben het best wel gemerkt. Natuurlijk bleef 
een groep ouderen wel komen. Als die uit 
het clubhuis kwamen, liepen ze vaak nog 
even binnen om een potje te kaarten of te 
biljarten.” Als Gerard in 1981 zestig jaar 
wordt, kijken ze elkaar aan. Geen kinderen, 
geen opvolger. Wat doe je dan?
 
Aangezien Nep al een paar keer had aan-
gegeven geïnteresseerd te zijn om het pand 
te kopen, is de zaak snel beslist. Gerard en 
Miene trekken eruit en Henny Nep heeft 
een mooi café. De inrichting blijft voor een 
groot deel hoe het is; hij verplaatst alleen de 
tap. Onder het café komt een grote kelder. 

Nu, jaren later nog wordt gezegd dat het 
zo jammer is dat zo’n karakteristiek café is 
gesloopt. Gerard en Miene leven samen nog 
tot Gerard overlijdt op 12 november 1995.

Foto
Op de vraag om een mooie foto van Gerard 
en/of het café vanbinnen is Miene kort: 
“Wij hebben geen foto’s. Weleens over ge-
had, maar we hadden geen kinderen. Dus 
waarom zou je dan foto’s maken? Voor 
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wie? Als we dood zouden zijn, gooien ze die 
direct weg.” 

Alternatief clubgebouw: Bakker 
Mulder
Bakker Mulder aan de andere kant van de 
Grotestraat is ook een geliefde Zweef-loca-
tie. De bakker heeft niet alleen een bakkerij, 
maar ook een lunchroom. Sinus Wenne-
mers: “Ja, ze verkochten daar ook een 
biertje. Het ging er soms vanaf. Peter Mid-
delkamp en Wim Krukkert bespoten elkaar 
met slagroom. Peter had eens een elastiek-
je in zijn kroket en smeet het ding de hele 
zaak door. Hans Middelkamp kwam daar 
ook met een groep vrienden. Dat waren 
ruige jongens.” 

Broer Frans Middelkamp weet er alles van: 
“Niet alleen Hans ging daar tekeer. Bijna 
iedereen. De vorken zaten soms tot in het 
plafond. Met de gehakt er nog aan. Het 
liep met regelmaat uit de hand en werden 

ven om ons vol te laten lopen,” vertelt Wim 
Krukkert, die zich nog een leuk voorval 
herinnert over dat toernooi. “Wij speelden 
een wedstrijd en op een gegeven moment 
was de bal over de zijlijn. Ik pakte hem op 
om in te gooien. Andersom, zei de scheids. 
Ok, dacht ik en draaide mij om met de rug 
naar het veld. Die man kon er niet om la-
chen…“

Plekken waar werd aangelegd: De Boone 
in Enter, Dreijerink in Enter, Kokkies Da 
bij Haarle, Tinus van der Linde in Raalte, 
De Mooie Vrouw in Mariaparochie. Platen-
kamp (“had je hele mooie vrouwen…”), Hek 
en later Bartje in Wierden. 

“We hebben eens een kampioenschap laten 
lopen, omdat we anders niet meer konden 
aanleggen in Haarle”, schept Wim Kruk-
kert op. Over opscheppen gesproken; Hans 
ten Hove30 vertelt: “Ik heb in Enter aan 
het schap mijn verkering geruild voor vier 
biertjes.”

Café Hegeman voelt voor velen aan als een 
clubhuis, maar vervult die rol dus maar 
gedeeltelijk. Een aantal jongens komt er 
nooit. Die gaan na terugkomst in Nijver-
dal naar huis of in de jaren zestig in plaats 
van naar het café naar de lunchroom van 
bakker Mulder voor een patatje of zo. En 

we weggestuurd. Mochten een week lang 
niet komen. Ging ik een dag later naar 
mevrouw Mulder (een strabant mens met 
de broek aan) en maakte excuses. Het spijt 
me. Het zal nooit weer gebeuren. Je kent 
dat wel. Nou, zei ze dan, kom morgen dan 
maar weer terug. En dan begon het hele 
circus weer opnieuw….”

Aanleggen; een mooie voetbalge-
woonte
De Zweef is natuurlijk geen uitzondering 
waar het gaat om een club zonder eigen 
kantine. Heb je geluk, is er naast het veld 
een café en kun je daar een biertje kopen. 
Heb je “pech”, moet je onderweg ergens 
“aanleggen”: stoppen bij een leuk café en 
er een paar drinken. Er zijn vaste adres-
jes. “Wij deden elk jaar mee met het Lie-
rinck-toernooi 29 in Haarle. Wij noemden 
dat het “dilirium-toernooi.” 
We gingen er op de fiets heen en als we 
wonnen was het één streep naar Vloedgra-

bij uitwedstrijden komt de bus (of de groep 
fietsers) pas lang na de wedstrijd terug in 
Nijverdal. 

Dit laatste had zijn reden. “Als we in Sal-
land speelden, was het aanleggen bij Ties 
van der Linde in Raalte. De mop was om 
dan zo lang te dralen dat de bus te laat 
voor het lof in Nijverdal terug was. Kwart 
over zeven was net genoeg.”  

In de begintijd moeten de spelers nog wel 
eens op de fiets naar een tegenstander niet 
te ver weg. Later gaat men met de bus. 
Daarvoor betalen de spelers per week twee 
kwartjes reisgeld. In de bus is het altijd 
feest. Begint er een te zingen (bijvoorbeeld 
Gerard Hilberink met een “potje met vet”) 
en even later doet iedereen mee. En na het 
aanleggen uiteraard nog veel meer pret.

Vrijen in de bus
Niet alleen de spelers gaan met de bus. 
Vriendinnen en vrouwen gaan ook mee. Dan 
wordt er ook heel wat afgevreeën. “Toen ik 
als jongen voor het eerst meeging, heb ik 
mijn ogen uitgekeken. Ook heel wat geleerd. 
Het ging er af in mijn ogen”, lacht Theo 
Siero. Op de terugweg is het aanleggen. “De 
vrouwen zaten dan meestal aan de stamta-
fel te kletsen en de mannen aan het schap 
een potje te knobbelen met een biertje.” 

29 Haarlese Boys noemt het 
toernooi zowel Lierink als 
Lierinck. De naam komt van 
de stichter van café Vloed-
graven, Henricus Vloedgra-
ven (Lierink Dieks).

30 Hans ten Hove overlijdt 
op 78-jarige leeftijd op 17 
februari 2014. Hij is 55 jaar 
lid van onze club. In het ver-
leden is hij met name actief 
achter de bar geweest. 

Een prachtige foto van 
het interieur van Mul-
ders’ lunchroom in de 
jaren zestig. Formica 
tafels, colaatje op tafel, 
petticoat.

1962 Spelers en suppor-
ters gezamenlijk in de 
bus. Na het aanleggen 
bij Hek in Wierden. 
Vlnr: Antoon Middel-
kamp, zoon Frans Mid-
delkamp, Keverkamp, 
“Pikkie” Alferink, Harry 
Oogink, Wiebe van der 
Heijde en Gerard Hilbe-
rink. De man die op de 
achtergrond in de bus 
stapt, is Zwijnenberg; 
vaste supporter die alle 
wedstrijden bezocht. Hij 
woonde aan de Lange-
jan. Frans Middelkamp 
denkt dat de foto is 
genomen na de uitwed-
strijd tegen de Tukkers 
uit Albergen. 



424 425

De bus wordt ook vaak gedeeld: “Als het 
eerste in Albergen moest en het derde in 
Reutum, gingen we met z’n allen in de 
bus.” Af en toe zat daarin ook de geestelijk 
adviseur. “Kapelaan Jongerius was een 
echte voetbalkapelaan.” 

In de bus ook A-jongens die mee moeten als 
reservespeler. Theo Siero: “Wat ik al zei: ik 
keek mijn ogen uit. Als we gingen aanleg-
gen, mocht ik geen bier, maar kreeg limo-
nade.” Rini: “Ik weet nog dat ik voor het 
eerst drank kreeg. Dat was op de bruiloft 
van Bokkie Middelkamp. Begon om half 8 
en om half 9 lag ik al in bed. Helemaal niks 
gewend en de drank sloeg toe.” 

De elftallen hebben –zoals gezegd- vaste ca-
fés waar na een wedstrijd wordt aangelegd. 
Johan Alferink glundert nog als hij zich de 
busreizen herinnert: “We gingen altijd met 
de bus en overal hadden we onze vaste 
aanlegplekken. De ouderen kenden daar 
de obers bij naam en omgekeerd. Dan was 
het feest. In die tijd gingen de vrouwen 
ook altijd mee en dat was extra gezellig. 
Misschien naar de mening van mijn vrouw 
Gerrie een beetje te gezellig…”

direct wat opgeleverd. Het scheelde wel in 
kaarten. Ik weet ook nog dat hij stond te 
tapdansen bij Gerard Hegeman op tafel.”

Op reis naar Rheine
Een van de mooiste herinneringen van Leo 
Geurtse aan De Zweef is een reisje van de 
selectie naar het Duitse Rheine. Leo is dan 
een jong knaapje, dat nog niet veel weet van 
wat er op de wereld te koop is. Hij krijgt een 
tientje zakgeld mee. “We sliepen toen bij 
gastgezinnen, maar trokken toch het meest 
met Zwevers op. Ik ging uit met Johan  
Schwarte en Sinus Wennemers. Komen we 
in een nachtclub terecht.

Wist ik veel. Ook niet toen we al binnen 
waren. Ik riep vol trots: “Het eerste rond-
je is voor mij. Direct heel mijn tientje op 
en ik moest ook nog wat kopen voor mijn 
gastgezin. Goede raad was duur, maar het 
probleem werd opgelost.”

Dat komt omdat tegelijk met De Zweef ook 
SOS uit Hellendoorn in Rheine is. “Mijn zus 
was daar ook bij, want die had verkering 
met een van die jongens. Bij haar heb ik 
een rijksdaalder geleend. Daar heb ik mee 

Toone Middelkamp herinnert zich maar 
te goed de tijd dat De Zweef geen eigen 
kantine heeft en dat betekent aanleggen 
na uitwedstrijden. “We hadden onze vaste 
adresjes: De Boone in Enter als we aan 
die kant speelden en verder Kökkies Da in 
Haarle, Tinus v.d.Linde in Raalte, Brou-
wer in Wierden, Tibbe (de Mooie Vrouw) 
in Mariaparochie.” 

Toone herinnert zich dat geestelijk adviseur 
kapelaan Jongerius vraagt of hij eens mee 
mag met de spelersbus. Dat mag. “We won-
nen en hebben twee keer aangelegd. We 
waren pas om zeven uur, half acht terug 
in Nijverdal. De kapelaan was behoorlijk 
aangeschoten en het was gelijk de laatste 
keer dat hij met de bus meeging. Kreeg een 
verbod van de pastoor.”

Die bus naar de wedstrijden moeten de 
spelers overigens zelf betalen. “Meestal 
was het een rijksdaalder (2,50 gulden).” 
Je hoeft er als speler ook niet over te den-
ken dat het bestuur een keer een biertje 
aanbiedt. “In die tijd was alles anders. We 
hadden als vereniging geen cent te mak-
ke. Toen penningmeester Hennie Kok sr. 
aan het eind van het jaar 300 gulden over 
hield, kreeg hij een staande ovatie.” 

Aanleggen in de jaren zeventig
Door nieuwe afspraken in het bestuur over 
vergoedingen, kan in de jaren zeventig het 
tweede ook af en toe met een of twee busjes 
van Kleine Staarman naar de uitwedstrij-
den. Vertrek is aan de Oude Markt en te-
rugkomst voor de deur van Café Hegeman. 
Maar natuurlijk pas als onderweg al een 
of twee keer is aangelegd. Bij Brouwer in 
Wierden, Platenkamp in Borne. Altijd de-
zelfde adressen.

Het gebeurt in die tijd ook dat een uitspe-
lende vereniging de scheidsrechter mee-
neemt. Zo ook bij De Zweef. Sinus Wen-
nemers: “Een scheidsrechter –ik ben z’n 
naam even kwijt- gaat regelmatig met ons 
mee. Stapte dan 100 meter voor aankomst 
uit de bus om elke schijn van bevoordeling 
te vermijden. Dat meerijden heeft ons niet 

zitten gokken en ook nog gewonnen. Zo 
had ik weer wat geld voor mezelf en om 
voor mijn gastgezin een kleinigheid te kun-
nen kopen.”

Wie wil weten of hij mee 
mag doen en hoe laat het 
vertrek is bij een uitwed-
strijd, moet gaan kijken 
in het mededelingen-
kastje. Daar hangt een 
met de hand geschreven 
opstelling, gemaakt door 
wedstrijdsecretaris Ge-
rard Hilberink. Hier de 
opstelling van De Zweef 
1 voor de wedstrijd tegen 
Emos op 7 mei 1972.
De bus vertrekt om 
13.00 uur vanaf de 
markt en supporters 
kunnen ook mee. Jeugd 
onder de 16 jaar mogen 
niet meer alleen mee, 
maar moeten zich laten 
vergezellen door vader of 
grote broer. 
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CARNAVAL VAN DE ZWEEF (VANAF 
1961)

Op 14 februari 1961 is er carnaval van De 
Zweef. Voor de eerste keer verschijnt prins 
Carnaval met z’n Raad van Elf (in werke-
lijkheid is het een Raad van Negen vanwege 
familie-omstandigheden). Het feest is in 
hotel Dalzicht. Na een daverende opkomst 
van de prins geeft voorzitter Herman Evers 
de voorzittershamer tijdelijk over aan de 
prins. 

Lid van verdienste Willem Kolman (1931) 
heeft nog foto’s van die dansavond. Het 
feest heeft iets weg van carnaval. Niet ieder-
een, maar de meeste mensen zijn verkleed. 
Willem vertelt: “De eerste Prins Carnaval 
was ik. Dat was in 1961. Ik kwam binnen 
op een ezel. Had een hele mooie muts op 
die mijn zus had gemaakt. Verder had ik 
mijn trouwpak aan.” 

Het Twents Volksblad schrijft later: “Opval-
lend was de kledij van vele leden; we zagen 
een Fidel Castro met beminde, cowboys 
e.d. Zeer leuk was ook de groep zigeunerin-
nen, de echtgenotes van de Raad van Elf.” 

Wat men deed zo’n avond? Het Twents 
Volksblad meldt: “De avond werd zeer 
gezellig gevuld met dansen, spelletjes en 

De Zweef, dat er hard voor heeft moeten 
knokken, meer dan verdiend met 2-1 wint.

Twee keer carnaval
Niet alleen De Zweef, maar ook de katho-
lieke “Instuif” viert in maart 1962 carnaval. 
Prins van Spuitwater tot Biervliet 1 zet met 
zijn Raad van Elf de boel op stelten Een 
hofkapel van vier man onder leiding van 
Bartje Wieldraaijer en hofbalmeester Eddy 
Krukkert zorgt voor de sfeer. 

Diny Jannink wint als “Glenn-fan” de prijs 
voor de best verklede individueel. De prijs 
voor de origineelste verkleedpartij is voor 
Antoon Middelkamp met “Hoe reis ik naar 
Nieuw Guinea; als burger of als militair”. 

het zingen van het lied “Hup Zwervers, 
hup” van de bekende tekstdichter D.v.d.Kr. 
(Dieks Krukkert; ook wel Dieks van de 
Krukke genoemd, JPvV). Ook  het optreden 
van conferencier Willem van de Driehoek 
werd een lachsucces. Tijdens de laatste 
dans werd traditioneel de gehele versiering 
neergehaald, waaronder een honderdtal 
ballonnen, hetgeen een heel origineel slot 
betekende van deze prachtige en zeer ge-
zellige carnavalsavond.”

Niet iedereen in Nijverdal is op de hoogte 
dat het hier anno 1961 een Zweef-aange-
legenheid betreft. Het feest is alleen voor 
leden en donateurs. Ongeveer 50 carnaval-
liefhebbers zonder Zweef-achtergrond moe-
ten bij de ingang teleurgesteld worden. Zij 
kunnen weer terug naar huis.

Tonny Broens-Engbers (1941) herinnert 
zich het carnaval nog goed: “Eerst was het 
een feest van De Zweef bij Dalzicht; pas 
later kwamen de Kötterboertjes. Ik zie mijn 
pa nog zo thuis komen. Hij was heel goed 
te passe; had een mooi stuk in de kraag”, 
lacht zij. 

De dag na het carnaval moet De Zweef 1 
spelen tegen hekkensluiter Diepenveen. Het 
Twents Volksblad schrijft dat het carnavals-
feest niet zo’n nadelige invloed heeft en dat 

De groepsprijs is voor  de dames Lucassen, 
Wennemers en Kuipers als “Batje vier”. 

Het tweede carnavalsfeest van De Zweef 
is opnieuw bij Dalzicht, waar een muziek-
groep uit Hengelo optreedt en Zwevers met 
partners verkleed zijn. Later (1965) spuit 
carnaval de grond uit. Het dorp Hellen-
doorn krijgt z’n Windbuul’n. Er worden 
carnavalsverenigingen opgericht in buur-
dorpen als Wierden en Rijssen. 

CARNAVAL MET DE KÖTTERBOER-
TJES VANAF 1969 

Het carnaval slaat dus aan bij De Zweef en 
katholiek Nijverdal. Er ontstaan plannen 

Carnaval in Nijverdal

Een voorloper van 
carnaval. Hoewel niet 
georganiseerd door De 
Zweef, staan er heel 
wat Zwevers op deze 
foto. Voor vlnr: Eddy 
Zinsmeijer, Johan 
Jannink, Haas, Sine van 
Rhee-Verschoor, Marie 
Jannink-van Dijk. Ach-
ter onder meer: Anna 
ten Hove, Gerda Kai-
zer, Dora Oogink, Riki 
Siero-Zwakenberg.

1968 carnaval parochie-
huis.
Vlnr: Tonnie Kok, 
Gerard Hilberink, Theo 
Siero, Antoon Middel-
kamp (Bokkie), Henny 
Kok, Johan Alferink. 
Helemaal boven: Johan 
Haas. 

Carnaval in het paro-
chiehuis.
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voor het oprichten van een vereniging. De 
interim-prins tussen carnaval van De Zweef 
en het eerste van de Kötterboertjes is Her-
man Verschoor; bij Zwevers beter bekend 
als “onze” Sinterklaas. In de jaren zestig 
ontstaat in Nijverdal het “echte” carnaval 
met optochten e.d.  Hofleverancier van le-
den van de Raad van Elf, bestuur en vooral 
deelnemers is uiteraard De Zweef. 
Begonnen in een zaaltje groeit het carnaval 
tot een gebeuren dat ook letterlijk buiten 
wordt gevierd. De Kötterboertjes trekken 
alle registers open als er een optocht is. 
Heel wat Zwevers hebben het carnaval als 
jeugdige leren kennen op de praalwagen. 
Waarbij het elk jaar voor de kinderen een 
heel probleem is of ze meedoen aan de wa-
gen van de school of van de voetbal…

Jaarverslag 1978-79 oudercommissie
Over carnaval meldt het verslag: “Opnieuw 
veel hulp ondervonden van de ouders! 
Mede dankzij de hulp van ouders was de 
oudercommissie op tijd klaar voor het car-
naval, onder het thema “De Draak”. Een 
dertigtal karren aan elkaar gekoppeld, 
bestuurd en verzorgd door Jan Mulder, 
vervoerden de enorme draak. Het harde 
werken daaraan werd beloond met een 
1e prijs voor karren, waarop we erg trots 
waren.”

Naar het idee van Jan Middelkamp
Carnavalsvereniging De Kötterboertjes 
wordt in 1969 opgericht. Carnaval in Nij-
verdal is bedacht door Jan Middelkamp, 
de latere wethouder en zijn zoon Wlady. 
Hij bedacht ook de naam de Kötterboertjes 
(keuterboeren) Hij gaat alle katholieke ver-
enigingen langs met zijn idee en vraagt me-
dewerking: de gymafdeling van De Zweef, 
de voetbalafdeling, Nut en Genoegen, Jong 

echtgenote Wil van Lieshout naaide alle 
prinsenpakken). Nico Jannink: “Dat was 
in 1975. Een prachtige belevenis. Met een 
tellertje stonden ze bij de ingang en na de 
zoveelste was het schluss. Je kwam er dan 
niet meer in.” Hoogtepunten zijn voor hem 
het kinder- en bejaardencarnaval en de 
bezoeken aan de ziekenhuizen en bejaar-
dencentra. “Carnaval moet in een behoefte 
voorzien, zo niet dan moet je er niet aan 
beginnen. Misschien dat in een besloten 
groep een carnavalsavond nog een kans 
heeft”, zegt hij later als het feest is doodge-
bloed.

Optocht groeit uit tot top evenement
Gerrit Oude Roelink, oud- prins, vertelt dat 
Jan ten Hove bij hem kwam met Gerard 
Klink (de toenmalige voorzitter en secreta-
ris van De Zweef) om te vragen of hij prins 
wilde worden. “Ik kwam uit carnavalsstad 
Oldenzaal en ze zullen wel gedacht hebben: 
dat moet die man kunnen.” 

Nederland, Werkende Jongeren en derge-
lijke. Het gaat om medewerking in verschil-
lende vormen:
• Meedoen met feestvieren.
• Leveren van personeel voor de organi-

satie.
• Leveren van personeel voor de Raad 

van Elf.
• Geld om de organisatie te kunnen beta-

len.
Katholiek Nijverdal is wel in voor een 
feestje en zo komt het carnaval snel van de 
grond.

Nico Jannink zit in die tijd in het bestuur 
van de KWJ (Katholieke Werkende Jonge-
ren): “Wij hebben medewerking toegezegd. 
Hebben -geloof ik- ook nog een tientje 
betaald. En omdat de KWJ ook personeel 
moest leveren kwam ik ook in de Raad van 
Elf terecht. Of hun dat bevallen is, weet ik 
niet; ze hebben me in ieder geval niet voor 
een tweede keer gevraagd.” 

Hij en zijn vrouw Mieny hebben heel wat 
jaartjes Nijverdals carnaval gevierd. “De 
dolle dinsdag werd gevierd in het paro-
chiehuis. De zaterdag en zondag vierden 
we het feest in cafés die meededen, zoals 
Topcorner (disco in het pand aan de Gro-
testraat tegenover de Aldi) of café Hege-
man. Later was de gala-avond bij Buur-
sink. Toen was er ook een optocht. In het 
begin was die er nog niet.” 

Gerard Hilberink (1936) zit in die tijd in het 
bestuur en herinnert zich dat van alle ver-
enigingen twee vertegenwoordigers worden 
gevraagd. “Zo kwamen Gerard Klink en ik 
bij de carnaval. Ik kwam zelfs in de Raad 
van Elf terecht. Ik vond het prachtig in 
die tijd. Nu zou ik er niet warm meer voor 
lopen. Maar toen was je jong en carnaval 
was vertier.” 

Het succesvolst is het carnaval in de begin-
tijd in het Parochiehuis en de eerste jaren 
bij Nep. 

In de bloeitijd van de carnavalsvereniging is 
Wim van ’t Hoff de prins (diens toenmailie 

Gerrit wordt prins en blijft hangen in het 
carnavalsgebeuren. Dat begint dus klein, 
wordt heel groot en eindigt ook weer klein. 
“Het was een heel mooi afgewogen feest. 
Met kindercarnaval, optocht, bejaarden-
carnaval en gala-avond. Allemaal heel 
mooi en afwisselend. Het was verschrik-
kelijk druk. Johan Kok en Jan Broens 
stonden met van die handtellers aan de 
deur om ervoor te zorgen dat er niet te veel 
mensen binnen kwamen.” 

De optocht groeit ook uit tot een echt eve-
nement. Moeilijk voor de jongens want die 
moeten elk jaar kiezen of ze voor de Mari-
aschool of voor De Zweef op de wagen gaan 
zitten. Jan Winkels (oud-voorzitter van de 
jeugdcommissie): “Als Zweef wonnen wij 
altijd wel een prijs. De wagen werd vaak 
vlak voor carnaval in elkaar gezet. Een 
origineel idee was meestal al goed voor 
een prijs. Zo ging het vaak.”  De feesten 
zijn bij Buursink (tegenover de r.-k. kerk) 

Prins Wim van ‘t Hof
Raad van Elf  links naar 
voren: Jan Broens, 
Henk Lasche, Daan 
Kruizinga, Joop Kogel-
man, Bennie Oldenhof, 
Bernhard Slaghekke, 
Hennie Hazebroek, Jan 
Evers, Harry Veldhuis.
De dansmariekes zijn: 
Josefien Morsink, Fenny 
van Munster, Mieneke 
Middelkamp, Wilma 
Ravenshorst, Janny 
Ravenshorst.

Prins Jan ten Hove.

Carnaval 1971 met on-
der meer Wim Krukkert 
en links Gerard Brugge-
man.

Bijdrage van De Zweef. 
De clown is Tonnie 
Wijnen.
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waar Freddy Nep dan even niet de scepter 
zwaait. De gala-avonden zijn soms in Marke 
Noetsele.

Het achtste elftal van De Zweef is ook 
altijd te vinden voor het maken van een 
wagen voor de optocht. “Wat hebben we 
ontzettend veel plezier gehad met elkaar 
als team. Het bedenken en bouwen van de 
wagen was eigenlijk het leukst van alles. 
Het was zo’n ontspannende, relaxte tijd”, 
vertelt Gerard Hilberink.

Jan en Tonny Broens over carnaval
Jan Broers zit ook in de Raad van Elf. Om-
dat vanaf het prille begin ook alle dames 
zijn betrokken, ontstaat er een gezellige 
groep, waarbij en waarvoor niets te gek is. 
Vele, vele uren stoppen ze in het carnaval. 
“Eerst vergaderden we in de schuur bij 
Henny Hazebroek. Later bij ons in de kel-
der aan de Veldkampsweg.
Als er vergadering was van de Raad van 
Elf met het bestuur, zaten de mannen in de 

kelder en de vrouwen boven. We maakten 
dan bv. de snoepzakjes voor de deelnemers 
aan de jeugdoptocht.” De laatste jaren gaat 
de jus er een beetje vanaf. “De jeugd kwam 
bijna niet meer; ging naar carnaval in 
Oldenzaal of Raalte. Daar is natuurlijk 
ook de bevolking anders. Hier gluurden de 
mensen vanachter de gordijntjes stiekem 
naar de optocht.” 

Carnaval is voor een deel van de bevolking 
“not-done”. Net zoals voetballen op zon-

In het begin zitten er allemaal Zwevers 
in de Kotterboertjes. “Dat was mooi. We 
kenden elkaar. Later zijn er anderen bij-
gekomen. Bij gehaald eigenlijk, want op 
een gegeven moment liep het niet meer zo 
en hebben we mensen als Theo Nijs (beel-
dend kunstenaar uit Nijverdal, overleden 
in 2015) en Jelle Eerdmans (had een fo-
tozaak aan de Rijssensestraat, tegenover 
slager Pennings. Maakte ook foto’s voor 
de Twentsche Courant. Overleden in 2016) 
opgehaald. We dachten dat die een eigen, 
grote achterban zouden meebrengen, maar 
dat viel tegen.”

“Er kwam minder publiek en wat er kwam, 
kwam steeds later. Zaten we beneden in de 
kleine zaal te wachten tot er wat mensen 
waren. Er was ook geen generatie die ons 
wilde opvolgen. Jongelui waren wel ge-
interesseerd in carnaval, maar wilden er 
niets voor doen. Ze gingen liever naar Ol-
denzaal. Henny Heetkamp was de laatste 
prins en toen was het afgelopen.

De oude garde komt –in meerderheid-  elk 
jaar nog bij elkaar om herinneringen op 
te halen en er een glas op te drinken. Nu, 
na al die jaren zegt Joop: “Nijverdal is ook 
geen echte carnavalsplaats. Tegen een op-
tocht kijken de meeste mensen nog steeds 
raar aan.”

Einde van het carnaval
Gerrit Oude Roelink: “Op een gegeven mo-
ment werd het minder. Ik kan mij nog her-
inneren dat we tot tien uur ’s avonds in een 
benedenzaal hebben zitten wachten omdat 
er boven te weinig mensen waren om car-
naval te kunnen gaan vieren. We haalden 
zelfs andere carnavalsverenigingen erbij 
om de tent vol te krijgen. Ik heb toen ge-
suggereerd om ermee op te houden. Een 
andere groep wilde per se doorgaan. Voor 
mij was het toen einde voorstelling. Ik heb 
mijn cape en steek op zolder opgehangen 
en nooit meer gebruikt. Anderen deden dat 
nog wel. 

Waarom het over ging? Het was op het 
laatst een beetje een kliek aan het worden. 

dag. “Onze buren”, vertelt Tonny, “waren 
van Fransen (DES). De kinderen daarvan 
wisten natuurlijk dat wij op zondag naar 
De Zweef gingen. Kwamen ze bij ons en 
vroegen mijn vader of ze mee mochten. 
Ga eerst maar aan je ouders vragen, zei 
pa. Kwam even later de buurman met een 
stichtelijk verhaal over Jezus en sporten 
op zondag. Je moest eens weten hoeveel 
protestanten stiekem vanaf de weg naar de 
wedstrijd kwamen kijken.”

Herinneringen aan carnaval 

Leo Geurtse: “Ik weet nog dat het car-
naval was in het Parochiehuis. Willy, mijn 
verkering toen, ging mee, maar kende geen 
mens. Die was heel vroeg weer thuis. Toen 
ik later in het achtste voetbalde, deden we 
ook jaarlijks mee aan de optocht. Herinner 
mij de tanks en legervoertuigen als Sinaï. 
Die wagens werden in een loods bij de wa-
terzuivering in elkaar gezet. Dat kon toen, 
want Theo Siero werkte daar als schilder.”

Theo Siero: “Met het achtste deden we 
in 1980 de Dik Voormekaar Show31 . Daar 
ben ik druk mee geweest! Kreeg een soort 
piepschuim van Hans Kottier (ja, die 
keeper van DES) die bij zo’n bedrijf werk-
te waar je aan dat spul kon komen. Daar 
ging ik dan mee snijden en plakken. Wat 
een werk.”

Joop Engbers: “De eerste carnavalsfees-
ten waren van De Zweef en bij Dalzicht. 
Daaruit zijn de Kötterboertjes ontstaan. 
Ik ben er vanaf het begin bij geweest. Lid 
van de Raad van Elf, Prins, voorzitter, 
president. Het is jammer dat het naar de 
bliksem is gegaan.”

Wat ook gebeurde was 
dat jongelui niet samen 
met hun ouders carnaval 
wilden vieren en naar 
Raalte of Oldenzaal gin-
gen. Daarbij speelde een 
rol dat carnaval niet echt 
een dorpsbrede activi-
teit was. Het was altijd een redelijk kleine 
groep. Daarom ook trok je jeugd weg en 
bleef niet, zoals dat in een echte carnavals-
stad wel gebeurt.”

Gerard Hilberink vult hierop aan: “Op een 
gegeven moment was er niet zo’n goed 
bestuur. Gaf veel te veel geld uit. Haalde 
bijvoorbeeld een band uit Zweden, geloof 
ik, die nog niet eens zo goed was. Jongelui 
vonden er niets aan. Toen is een beetje de 
klad erin gekomen en was het langzaam 
afgelopen. Jammer.”

De Zweef 8 is ook pre-
sent bij carnaval. Rechts 
met het Sinaï-detache-
ment elftal en hieronder 
in 1980 met de Dik-
voor-mekaar-show.

Tonny Broens.

Gerrit Oude Roelink, 
Herman Verschoor en  
Jan ten Hove. 
Onderin: de prinsen-
wagen met Herman 
Verschoor (rechts voor) 
als prins, Gerrit Oude 
Roelink (links), Joop 
Engbers (achter).

Lodewijk Harmeling als 
prins met wethouder 
Jan Middelkamp, diens 
vrouw, Herman Torny 
en Albert Eekers (met 
baard).

31 De Dik Voormekaar Show 
was een wekelijks radio-
programma van André van 
Duin en Ferry de Groot. Dit 
komische programma begon 
in 1973 op Radio Noordzee 
en werd groot in de jaren 
zeventig en tachtig bij de 
NCRV. Tussen 1977 en 1979 
waren de personages ook te 
zien in een eigen televisie-
serie. In plaats van acteurs 
gebruikte men handpoppen 
om ze uit te beelden (bron: 
Wikipedia).
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De lokale dagbladen zien brood in de mededeling van Westerink. Ze beginnen te schrij-
ven, vragen mensen en geven hun eigen mening. Twee jeugdleiders (Anton Wissink van 
De Zweef en Siep Brinkman van Nijverdal) vinden in de krant dat een fusie van deze twee 
clubs heel goed zou zijn voor de jeugd. Op dat moment doen De Zweef en Nijverdal al din-
gen samen waar het gaat om de jeugd, zoals een Nijverdalse afvaardiging van ruim 50 jon-
gens naar een KNVB-voetbalkamp in Hoek van Holland. 

Niet alleen Westerink is pessimistisch. In zijn rubriek “Dingen waarover men spreekt” 
schrijft Willem Poorterman in het begin van 1969 over problemen bij verschillende voet-
balclubs. Hij begint met DES waar “een splijtzwam” in de vereniging is gekomen. “De be-
tekenis van DES (Door Eendracht Sterk) is een aanfluiting geworden. Van eendracht is 
geen sprake meer. De splijtzwam, waaraan al zoveel verenigingen ten onder zijn gegaan, 
kreeg vaste voet bij DES. Het kan het begin van het einde betekenen. Temeer omdat di-
verse bestuursleden er ook schoon genoeg van schijnen te krijgen.” Wat er precies aan de 
hand is, wordt niet duidelijk. 

Poorterman gaat verder over de prestaties. Signaleert dat DES, Hulsense Boys en SVVN in 
hun klassen in de onderste regionen verblijven. “Ook Nijverdal verkeert in de degradatie-
zone. De dood zit in de Nijverdalse voetbalpot. Tijdens de laatste wedstrijd van Nijverdal 
waren er heel weinig bezoekers. De voetballerij in Nijverdal maakt een dieptepunt door, 
zoals zelden tevoren. Er is vaak en veel over fusie gesproken. Ook de laatste tijd. Er zijn 
voor- en tegenstanders. We vragen ons af of het nog zin heeft. Leg uw oor maar te luiste-
ren. Kijk maar naar de ranglijsten.” De Zweef komt met geen woord voor in dit stuk. Dat 
kan ook niet, want de club groeit en bloeit. Het eerste doet het goed en er zijn genoeg men-
sen die willen komen kijken.

De Sportfederatie roept de voetbalverenigingen bijeen om te praten over oprichting van 
een Sportstichting. De verenigingen voelen daar in principe wel voor. In de Sportstichting 
brengt iedereen zijn accommodatie in; speelvelden, kleedkamers en kantines. De wens tot 
oprichting van een stichting komt voort uit de behoefte zaken beter te regelen en de gerin-
ge aandacht van de gemeente voor de sport. 

Tijdens een vergadering over oprichting van een Sportstichting komt ook het woord “fu-
sie” op tafel. De Sportfederatie geeft aan zich niet op dit terrein te willen wagen. “Als de 
verenigingen het zelf willen, horen we het wel.” De verenigingen willen wel eens praten. 
Dat gebeurt in een bijeenkomst achter gesloten deuren. Wat er besproken is, is niet te ach-
terhalen, maar resultaat heeft het niet opgeleverd. Net zo min als er een Sportstichting is 
opgericht. 

Uit artikelen die daarna in verschillende clubbladen verschijnen, valt wel enigszins op te 
maken wat er achter die gesloten deuren is besproken. Natuurlijk sijpelt er van alles door. 
Zo laat De Zweef –in tegenstelling tot de woorden van zijn penningmeester- weten geen 
belangstelling te hebben voor een fusie en vindt dat de Sportfederatie zich maar met an-
dere zaken moet bemoeien. De Zweef groeit en bloeit. Speelt mee in de kop van de vierde 
klasse. Er is geen noodzaak. 

Die is er wel bij DES. Zo schetst voorzitter Pekkeriet in het clubblad een hele sombere toe-
komst voor het voetbal. Conclusie: concentratie is noodzakelijk. Hij heeft ook al bedacht 
hoe: één zaterdagvereniging van DES, SVVN, Hulzense Boys en Eversberg en één zondag-
vereniging met De Zweef en Nijverdal. Een andere mogelijkheid, die hij schetst gaat nog 

Andere Nijverdalse voetbalclubs
ALGEMEEN

Nijverdals team tegen Excelsior/RKSV
Op 5 mei 1960 speelt een Nijverdals elftal tegen een combinatie Excelsior/RKSV uit Rijs-
sen. Nagenoeg het hele mannelijk deel van de bevolking is uitgelopen om dit te zien. Nij-
verdal doet het prima. Er doen maar twee Zwevers mee (Oldenhof en Middelkamp jr.), 
maar die spelen een hoofdrol. Oldenhof door z’n mooie passes en Middelkamp door de 
enige goal te scoren. De wedstrijd eindigt in 1-1. 

Fusies tussen Nijverdalse clubs??? 
Het begint in de gemeenteraad op 12 december 1967. Daarin gaat het om de verplaatsing 
van SVVN en een mogelijk nieuw sportpark in Nijverdal-Zuid. De suggestie komt op tafel 
dat de vier Nijverdalse clubs wel een fusie kunnen aangaan. De redactie belt met de vier 
voorzitters om te kijken hoe die aankijken tegen de suggestie. Nijverdal-voorzitter Van 
Weert vindt de gedachte “Waardeloos. Als je denkt daardoor betaald voetbal te krijgen, 
heb je het mis. Nijverdal is daarvoor te klein. Een Nijverdals elftal zal hooguit tweede 
klasse spelen. En op meer publiek hoef je ook niet te rekenen. Er komt meer volk uit Enter 
dan uit Winterswijk.”

Voorzitter Dekker van SVVN stelt dat een fusie met DES alleen kan als die uit nood wordt 
geboren. Hij voegt daaraan toe dat het weliswaar niet goed gaat met SVVN, maar de nood 
nog niet hoog genoeg is. “Het zou wel een goedkope oplossing zijn voor het gemeentebe-
stuur; men zou dan voor ons geen andere velden hoeven te zoeken.”

DES-voorzitter Albert (Ab) Pekkeriet zegt zeer verrast te zijn door de opmerkingen. Hij 
snapt de opmerkingen uit de raad vanwege de verkassing van SVVN van de Ericaweg naar 
elders, maar zegt er heel duidelijk bij dat een fusie uit de leden van verenigingen moet ko-
men en niet uit de raad. 

Jan ten Hove tenslotte spreekt namens De Zweef het veto: “Men heeft het overal over 
fusies, maar betekenen die een vooruitgang?” Persoonlijk is Ten Hove tegen fusies. Er is 
geen enkele noodzaak voor en “bovendien geven wij onze jeugd een bepaalde grondslag 
mee en dat doet een fusieclub niet.

Wij hebben een vriendenclub en die hef je niet zomaar op”, is zijn vaste overtuiging. Net 
als alle andere clubs zijn de voorzitters wel voor meer samenwerking. Daar zijn ze op Ga-
gelman ook mee bezig (een gezamenlijk clubgebouw van De Zweef, DES en Nijverdal, 
JPvV). Maar dat is het wel. “Laat de mooie, lokale derby’s alsjeblieft bestaan.” 

De fusie-kou nog niet uit de lucht: het gonst van de geruchten
De kou is daarmee nog niet uit de lucht. In het seizoen 1968-1969 gonst het van de geruch-
ten. In clubbladen van bijna alle voetbalverenigingen gaat het over fusies. Penningmeester 
Westerink van De Zweef schrijft in januari 1969 over dit onderwerp naar aanleiding van de 
steeds leger wordende kas van De Zweef, de invoering van de BTW, slechte economische 
vooruitzichten, fusies in het bedrijfsleven. 

Hij noemt het “F-woord” en tekent aan dat hij weet dat hij zich op zeer glad ijs begeeft. 
Maar als de financiële toestand steeds slechter wordt en een vereniging maar draait op vijf 
bestuursleden en twintig hardwerkende vrijwilligers, wat wil je dan nog? 
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goal! Alles wat Juliana is begint te protesteren, maar Noodhuis doet daar niets op uit. De 
sfeer in het veld wordt er niet beter op en Tijhuis van SVVN wordt van het veld gestuurd. 
Omdat de groenwitten nog een keer scoren komt uiteindelijk 2-0 in de boeken te staan.

Verhuizing voor nieuwbouw van een school
Eind 1966 gaan de eerste geruchten rond dat SVVN weg moet aan de Ericaweg, omdat men 
op deze locatie een school  wil bouwen. Ondanks toezeggingen van de wethouder sportza-
ken dat SVVN daar niet hoeft te verdwijnen, heeft de club zelf het gevoel dat het gemeente-
bestuur er andere ideeën op na houdt. Later blijkt dat het bestuur 
het goed heeft gezien. 

Kampioen 1963-1964
Het seizoen 1963-1964 brengt het kampioenschap voor SVVN. In 
de eerste helft van het seizoen lijkt de ploeg onbedreigd op de titel 
af te gaan. In de tweede helft maakt het team teveel fouten, zodat 
de beslissing pas valt in de allerlaatste wedstrijd. Dat gebeurt in 
een zenuwslopend duel tegen ASV uit Aadorp. De 0-0 eindstand is 
genoeg voor de eerste plaats in de vierde klasse KNVB en dus pro-
motie naar de derde klasse. 

Als dat gebeurt is het feest. Advendo staat al klaar om de hoek en 
brengt de feestende massa naar hotel Dalzicht voor de traditionele 
receptie. Voorzitter M. de Jong neemt de vriendelijke woorden en 
cadeaus glunderend in ontvangst. Een bijzonder gebaar is er van het bestuur en spelers aan 
trainer Van der Hout. Hij krijgt van het bestuur een envelop met inhoud en van de spelers 
een paar tuinstoelen. 

De spelers die het kampioenschap op hun naam schrijven, zijn: E. Heuver, Ravenshorst, J. 
Scharphof, H. Schutte, T. Postma, E. Ehrenhard, J. Dekker, H. Alberts, G. Tijhuis, G. Mal-
kus en J.W. ten Hove. Trainer is J. v.d. Hout en grensrechter G. 
Hekman.

Verplichte verhuizing
Ondanks dat men vanuit het gemeentehuis geen enkele informatie 
krijgt, lijkt het steeds duidelijker: SVVN moet verhuizen. De ge-
meente gaat het terrein –tegen eerdere toezeggingen aan de voet-
balclub in- gebruiken voor een mooie, nieuwe school voor havo-
mavo aan de Noetselerbergweg. Daarvoor moet SVVN wijken van 
de Ericaweg. 

Het bestuur van de club vraagt op basis van de geruchten een on-
derhoud aan bij het college van burgemeester en wethouders. Daar 
krijgt men te horen dat er inderdaad bouwplannen  zijn voor een 
nieuwe school met sportveld. SVVN zal in de ogen van het college moeten verhuizen naar 
Gagelman. De club zegt in Zuid te willen blijven. Daar wil de gemeente niet aan, hoewel 
de burgemeester laat doorschemeren dat er over vijf, zes jaar een sportpark in Zuid zal ko-
men.

Als duidelijk wordt dat de kans bestaat dat SVVN moet verhuizen naar Gagelman, melden 
vele ouders zich bij het bestuur en vooral voorzitter Schuitert, met verontrusting dat hun 
kind straks de Grotestraat moet oversteken. De gedachte is geopperd een handtekeningen-

een stap verder: één voetbalclub met een zaterdag- en een zondagafde-
ling. Nijverdal kan zich wel vinden in de mening van Pekkeriet. In club-
blad De Treffer staat een instemmend artikel. 

De Zweef schrijft een brief waarin staat dat men vindt dat de Sportfe-
deratie buiten zijn boekje is gegaan met de brief waarin men suggereert 
verder te gaan met praten over fusies. De club vindt dat de federatie 
eerst de verenigingen had moeten raadplegen. Jan ten Hove geeft na-
mens De Zweef aan dat fusies niet bespreekbaar zijn, maar samenwer-
king wel, bijvoorbeeld één kantine voor alle Gagelmangebruikers (De 
Zweef heeft op dat moment nog geen eigen gebouw). 

U weet: van al die fusiegedachten is niets terecht gekomen, behalve de 
fusie tussen Nijverdal en Eversberg, maar dat is pas in 2009.

Afscheid van belangrijke spelers bij verschillende clubs
Het seizoen 1967-1968 betekent het laatste seizoen voor een aantal 
eerste elftalspelers van diverse verenigingen. Bij Nijverdal vertrekken 
Leendert van Weert en Henk Stegeman. Hun afscheidswedstrijd tegen 
DES eindigt jammer genoeg in 4-1 verlies. Bij SVVN verlaten Henk Al-
berts en Ep Heuver de selectie. 

Dat gebeurt in een wedstrijd tegen de Twentse selectie, die met 3-1 verloren gaat. Bij De 
Zweef neemt Johan Galgenbeld afscheid wegens verhuizing naar Tubbergen. Voor hem 
geen afscheidswedstrijd, maar een gezellige avond bij Marke Noetsele.  “Johan is een bij-
zonder felle speler, maar toch steeds uiterst sportief”, zegt voorzitter Jan ten Hove, die 
hem veel succes wenst bij zijn nieuwe club TVC.

SVVN

SVVN begint met toto: trammelant in Nijverdal en boze brieven van de domi-
nees
In 1960 begint SVVN met een voetbaltoto. Dit brengt heel wat te weeg in Nijverdal. Het 
Convent van Predikanten stuurt zelfs een verklaring ter veroordeling van zoiets onchris-
telijks naar de krant. Wat is het geval? DES heeft om wille van de lieve vrede binnen de 
vereniging besloten niet deel te nemen aan de toto. Dit is voor de predikanten in Nijverdal 
aanleiding reclame te maken om donateur van DES te worden. 

Het bestuur van SVVN reageert hierop door ook een ingezonden stuk in de krant te plaat-
sen. Namens het bestuur signaleren voorzitter H. Berboer en secretaris A. Janssen dat de 
predikanten met twee maten meten. “Praktisch vanaf het beginpunt wordt er bij onze ver-
eniging gepoold en nooit werd ons door de Protestantse geestelijkheid een strobreed in de 
weg gelegd.” Het bestuur herinnert eraan dat de voorzitter van DES verklaarde dat hij de 
voetbalpoule zou invoeren als er een meerderheid zou zijn in zijn club. Omdat dat voorstel 
wordt ingetrokken, ontkomt het bestuur aan een probleem.

Scheidsrechter de fout in
Scheidsrechter Noordhuis laat zich foppen in de wedstrijd SVVN-Juliana. SVVN speelt 
deze uitwedstrijd niet best. Na een kwartier in de tweede helft kopt linksbinnen Bergboer 
van SVVN de bal keihard in het zijnet. Een handvol supporters van thuisclub begint heel 
hard te juichen en dat is voor de scheids aanleiding resoluut naar de middenstip te wijzen: 
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Toto drijft wig in vereniging
Het wel of niet meedoen aan de toto drijft een wig in de vereniging. Bij het bestuur komt 
een brief binnen van 13 leden met het verzoek mee te gaan doen aan de toto. Dit ingeko-
men stuk wordt in de ledenvergadering in 1960 gebombardeerd tot agendapunt. Na een 
lange discussie, gaat de vergadering over tot stemming en zijn 30 leden voor deelneming 
aan de toto en 27 tegen. De meerderheid heeft besloten. 

Een aantal bestuursleden stapt direct op. Hetzelfde geldt voor leden van de elftalcommis-
sie. Uiteraard laat het besluit de leden niet onberoerd; een aantal zegt onmiddellijk het lid-
maatschap op. DES valt uiteen in twee kampen. Zaterdagsport, het officiële orgaan van de 
Christelijke Voetbalbond, suggereert zelfs het einde van de club. 

De toto-perikelen leiden ertoe dat 42 leden in een brief vragen om een extra ledenvergade-
ring. Deze komt er op 24 mei 1960. Secretaris Marinus de Vaal signaleert in zijn jaarverslag 
1959-1960 een breuk binnen de bijna 40-jarige vereniging. Na heel lang praten trekken de 
verzoekers om toto-deelneming hun verzoek in en is de club gered. Overigens besluit de 
vergadering later (in 1966) unaniem om alsnog aan de toto mee te gaan doen.

Supportersvereniging
Met ingang van 25 mei 1962 heeft DES een supportersvereniging.

Tumult om schorsingen
Nauwelijks bekomen van de totoproblemen, doet zich een nieuw probleem voor. Dit keer 
gaat het om twee zaken: de op non-actief gestelde elftalcommissie (die weigert een be-
stuursbesluit uit te voeren) en de schorsingen wegens wangedrag van Kas Woudsma en 
Rini Poelakker. Er komt een spoedvergadering in clubhuis Hotel Dalzicht. 

Daar laait de woordenstrijd zo hoog op dat eerst de voorzitter en later het hele bestuur hun 
zetels ter beschikking stellen. Gelukkig kan dat voornemen gesust worden en vertrekt al-
leen de voorzitter. Later besluit die ook aan te blijven. 

Kas Woudsma een jaar geschorst
Het bestuur van DES schorst Kas Woudsma in 
1962 voor maar liefst een jaar wegens “onjuist 
geacht optreden tegen zijn medespelers”. Daar-
over ontstaat binnen de vereniging veel deining. 
Wegens wantrouwen in de vereniging en onrust 
binnen het bestuur stelt voorzitter Pekkeriet op 12 
september 1962 zijn zetel ter beschikking. Dat is 
precies tussen twee ledenvergaderingen in, waarbij 
de gemoederen over de schorsing heel hoog op-
lopen. In de eerste vergadering moet het bestuur 
massaal dreigen op te stappen om akkoord te krij-
gen voor de schorsing. Overigens komt Pekkeriet 
op z’n besluit terug en is weer voorzitter van DES.

Het fanatisme dat Woudsma telkens weer parten 
speelt komt in positieve vorm ook tot uitdrukking 
in zijn spelmentaliteit. Ondanks een liesblessure 
speelt hij bijvoorbeeld met het Nederlands elftal 
een (overigens met 3-1 verloren) oefenpot. Mèt de 

actie op touw te zetten. De club moet in Nijverdal-Zuid blijven. De actie van ouders is mede 
aanleiding voor het houden van een buitengewone ledenvergadering bij Buursink. Tijdens 
deze vergadering scharen alle leden zich achter het uitgangspunt “niet naar Gagelman, 
maar in Zuid blijven”. Desnoods koopt de club zelf een stuk grond. Suggesties daarvoor 
liggen al direct op tafel.

SVVN 2 degradeert na verlies tegen DES 2
Het tweede van SVVN speelt in 1966-1967 een slecht seizoen. Hoewel de ploeg afgetekend 
wint van de latere kampioen Den Ham, worden te weinig punten gehaald. Normaal zijn 17 
punten uit 20 wedstrijden genoeg, maar dit seizoen niet. SVVN eindigt gelijk met DES 2 op 
de een na laatste plaats. Er moet een beslissingswedstrijd komen. Na goed overleg speelt 
SVVN die thuis. Dat valt tegen. De groenwitten zijn te nerveus en verliezen te veel duels. 
DES 2 is vastberaden en wint verdiend met 0-2. SVVN degradeert.

40 jaar bestaan
Op 4 oktober 1968 viert SVVN het veertigjarig bestaan met een receptie voor leden en 
oud-leden bij Marke Noetsele. De dag erna is er een receptie voor officiële genodigden. 
Voor de jeugd is er een feestmiddag in het Parochiehuis, waar ’s avonds ook de Wierdense 
Revue optreedt.  

Ter gelegenheid van het komende jubileum organiseert SVVN in mei/juni 1968 een toer-
nooi, dat door De Zweef wordt gewonnen. De blauwwitten sturen eerst DES naar huis met 
3-1. Op zich niks bijzonders, maar het gaat er flink vanaf, zoals hiervoor al te lezen is ge-
weest. 

DES

SVZW kampioen bij DES
Feest in maart 1960 op het hoofdveld van DES. Niet de thuisploeg, maar het bezoekende 
SVZW hijst de kampioensvlag. DES wint de uitwedstrijd in Wierden, maar kan thuis niet 
op tegen de gasten, die met 0-2 winnen. Trainer Leo Halle van SVZW (en oud-trainer van 
zowel DES als De Zweef) neemt de felicitaties glunderend in ontvangst. 

1960 DES.
Boven vlnr: D. Ekkel, P. 
Calkhoven, H. Fransen, 
J. Poelakker, C. Wouds-
ma, J. Kamp, E. de 
Ruiter. 
Onder vlnr: R. Poelak-
ker, D. Mondeel, H. Slet-
tenhaar, J. Eenkhoorn, 
H. Zwiers.

Kas Woudsma.
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Huldiging Woudsma
De ledenvergadering van DES begin september 1963 staat in het teken van de huldiging 
van Kas Woudsma wegens het spelen van zijn 25e interland voor het Nederlands zaterda-
gelftal. Kas krijgt enkele boeken “met inscriptie” aangeboden.

Opening nieuwe clubhuis
DES krijgt een eigen clublokaal. Na heel veel inspanning onder aanvoering van Henk Twil-
haar en het inzamelen van geld door allerlei activiteiten, is de club erin geslaagd een eigen 
gebouw van de grond te krijgen. Uiteindelijk is een bliksemactie nodig die  ruim 1300 gul-
den opbrengt om de wens te kunnen realiseren. Naast Gagelman verschijnt een gebouwtje 
van 48 vierkante meter, bestaande uit een zaal en garderobe met toiletten. Met de IJsclub 
is al overeengekomen dat die het gebouw ook mag gebruiken als het Gagelmansveentje 
open is voor het publiek. Het nieuwe gebouw (naast de fietsenstalling) is in ongeveer één 
maand gebouwd. Op 19 maart 1965 komt wethouder Hemmink het openen.

Kas Woudsma stopt
In maart 1964 komt voorzichtig een einde aan de glanzende carrière van de Nijverdalse 
doelman. Vanaf zijn vijftiende jaar verdedigt Kas de goal van DES. Sinds het einde van de 
oorlog is hij de constante factor in het Nederlandse zaterdagteam. In 1964 maakt de vete-
raan plaats voor Piet Dam (22) van ONS uit Sneek. “Door zijn grote routine is Woudsma 
nog altijd een doelverdediger van formaat, maar toch is het goed gezien van de keuzehe-
ren van het zaterdagvoetbal om zo langzamerhand aan een waardig plaatsvervanger te 
gaan denken”, schrijft de Leeuwarder Courant op 12 maart.

Aan het begin van het seizoen 1965-1966 stopt hij bij DES en verlaat deze club. Reden is 
dat hij aan het begin van het seizoen nog wel de oefenwedstrijden speelt, maar niet meer 
aan bod komt in de competitie. Trainer Evert Sterk laat hem vallen. De elftalcommissie van 
DES gaat hem persoonlijk vertellen dat hij niet meer de eerste doelman is. De dan 37-jarige 
Kas pikt het niet en vertrekt zonder afscheid of wat dan ook. Hij is tot op dat moment 17 
jaar onafgebroken doelman van het eerste van DES en 29 keer doelman van het Neder-
lands zaterdagelftal. Hij is in die rol een gevierd man: “De tijger van Parijs” en “de held van 
Monaco” noemen kranten hem. Na de kampioenschapswedstrijd met DES tegen NSVV 
dragen tegenstanders hem van het veld. Aan alles komt een einde, maar dat is aan Kas niet 
besteed.

Na zijn vertrek bij DES deelt Woudsma mee dat hij zijn trainersdiploma gaat halen en mis-
schien nog eens een wedstrijdje spelen in een lager team van Hulzense Boys; op een steen-
worp van zijn huis. In het seizoen 1967-1968 keert hij terug bij DES, maar wel als trainer 
van Hulzense Boys. Zijn team speelt een oefenpot tegen DES, waarbij het de krant opvalt 
dat Woudsma heel stil is in tegenstelling tot trainer Fröhlich van DES, die zijn mannen 
luidkeels aanmoedigt. Hulzen verliest overigens met 3-1. Na dit seizoen neemt Woudsma 
afscheid als trainer van Hulzen. In het seizoen erna traint hij SVVN.

Bestuursimpasse
“Bestuursimpasse bij DES” kopt het Twents Volksblad 
eind juni 1966. Er zijn problemen tussen het bestuur en 
de elftalcommissie, die dingen doet die het bestuur niet 
zint. Dat leidt ertoe dat het voltallige bestuur (voorzit-
ter Pekkeriet, secretaris De Vaal, penningmeester Ter 
Avest, wedstrijdsecretaris Post en de leden Boukema, 
Van de Werfhorst, Klein Lugtenbelt, Heerdink en Mon-

blessure stopt hij een penalty, maar moet hij na rust opgeven. Eerder verliest Nederland 
met 4-0 een oefenwedstrijd tegen DFC uit Dordrecht. De enige die volgens het krantenver-
slag zijn vorm had behouden, is “veteraan doelman” Woudsma.

40 jarig bestaan
DES bestaat 40 jaar. Dat viert de club in oktober 
1962 met een receptie en een feest in het Gebouw 
voor Christelijke Belangen. Het feest op zaterdag 
6 oktober trekt zoveel mensen, dat de kleine zaal 
bij de grote moet worden aangetrokken. De recep-
tie is goed bezocht. De feestcommissie schenkt de 
vereniging maar liefst 2800 gulden. De hele zaal en 
het bestuur zijn daar danig van onder de indruk. 

Zaterdags komt daar nog 1000 gulden bij van de “commissie van bijstand”. De Supporters-
vereniging schenkt 40 tenues. Dan komt het hoogtepunt van de feestelijkheden; een grote 
verrassing. Na afloop van de receptie komt het bestuur namelijk in spoedzitting bijeen. Re-
den is de pas opgelegde schorsing van één jaar van international Kas Woudsma. Zowel le-
den als buitenstaanders bemoeiden zich met deze uitspraak, die men veel en veel te zwaar 
vindt. 

Het bestuur kiest eieren voor z’n geld en verklaart na de spoedvergadering de schorsing 
van Woudsma in te trekken en de doelman amnestie te verlenen ter gelegenheid van het 
jubileum. Een daverend applaus voor voorzitter F. Mulder en –vooral- Kas, die aanwezig 
is en de felicitaties in ontvangst neemt. Voorzitter Mulder gaat in zijn toespraak uitgebreid 
in op de geschiedenis van de roodzwarten en staat stil bij de oprichters:  K. Braakman, T. 
Braakman, D.J. Toeters, J. Bossink, J. Bootsveld en A. de Leeuw. Hij heet een grote groep 
afgevaardigden van allerlei (voetbal)clubs welkom en noemt speciaal mevrouw Van den 
Berg van Dalzicht, het clublokaal van DES.

Ter gelegenheid van het jubileum organiseert DES een wedstrijd tussen Volendam en En-
schedese Boys. Het is prachtig weer als zo’n 4000 voetballiefhebbers op Gagelman zijn 
verzameld. Zij zien oprichter, oud-voorzitter en erelid D.J. Toeters aftrappen voor een 
naar verwachting leuke pot voetbal. Dat valt tegen wat betreft Volendam. Enschedese Boys 
daarentegen voetbalt enthousiast en kan de Volendammers tot de laatste minuut op 1-1 
houden. Dan maakt de Volendamse rechtsbuiten de 2-1. 

Instellen van een eerste klasse zaterdag
In het land gaan stemmen op voor de zaterdagamateurs een eerste klasse in te stellen. Vol-
gens DES is dat alleen mogelijk als zaterdag een geheel vrije dag wordt. In de textiel wordt 
dan nog steeds gewerkt op zaterdagmorgen. “Een vrije zaterdag is hier niet en zal er ook 
niet gauw komen”, zegt secretaris De Vaal in de krant. Deelnemen aan de eerste klasse be-
tekent voor DES namelijk, dat er verder gereisd moet worden en clubs met leden die wer-
ken op zaterdag zijn dan in de minderheid. 

De eerste klasse komt er wel. DES zal daarin echter niet uitkomen. Niet vanwege het ont-
breken van een vrije zaterdagmorgen, maar simpelweg omdat de club het sportief niet 
haalt. Het hoogste dat DES behaalt op weg naar de eerste klasse, is een tweede plaats in de 
tweede klasse in het seizoen 1969-1970. Daarna gaat het bergafwaarts en in het jubileum-
jaar 1972 degradeert de club zelfs naar de derde klasse.
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Problemen bij samenstelling elftalcommissie
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Nijverdal in 1962 blijkt dat het bestuur een pro-
bleem heeft een elftalcommissie voor de lagere elftallen samen te stellen. Waarom is niet 
duidelijk. Zeker is dat ook dit seizoen het bestuur daarom weer zal zorgen voor de samen-
stelling van de lagere teams. De samenstelling van het eerste elftal gebeurt door de trainer, 
samen met de heer H. Dekker.

Kampioen 1963-1964, gevolgd door degradatie
Nijverdal laat zien per ongeluk te zijn gedegradeerd. Na zes wedstrijden 
in de onderafdeling staat de ploeg bovenaan. En zo blijft dat tot het 
einde van het seizoen. Nijverdal kampioen en terug in de vierde klasse 
KNVB. Het kampioenselftal onder leiding van trainer J. Lodensteijn be-
staat uit: Dick Bannink, Herman Blikman, Wim Kelder, Jan Aal, Leen-
dert van Weert, Freek Poffers, Bennie Ronhaar, Willem Preuter, Henk 
Stegeman, Harry Aal en Herman van der Maat. Grensrechter is Ab van 
Steyn en leider Hans Dekker. Uiteraard is er een drukbezochte receptie 
en wel bij Buursink aan de Grotestraat. 

In het seizoen daarna degradeert het team opnieuw. In de laatste wed-
strijd speelt Nijverdal tegen Enter, dat genoeg heeft aan gelijkspel voor 
klassebehoud. Dat lukt. Op het terrein van DOS in Vriezenveen probe-
ren de groenzwarten het wel, maar het lukt net niet. Enter speelt wat 
gedisciplineerder en trekt aan het langste eind. Nijverdal terug naar de 
onderafdeling.

Afscheid voorzitter Sleijster; Leendert van Weert nieuwe voorzitter 
Tijdens een bijzondere ledenvergadering neemt Nijverdal in september 1963 na een dienst-
tijd van 12,5 jaar afscheid van voorzitter Sleijster. Hij is al verhuisd naar ’s-Hertogenbosch 
voor ander werk en heeft de voorzittershamer overgedragen aan bestuurslid Gerrit Praas. 
Op de ledenvergadering wordt duidelijk dat Praas blijft als de vergadering instemt, maar 
graag plaats maakt voor een jongere kracht. Die komt er in de persoon van Leendert van 
Weert, die met algemene stemmen de nieuwe voorzitter is.

Met het vertrek van Sleijster ziet de Textielvakschool Nijverdal zijn directeur vertrekken. 
Tijdens een bijeenkomst in de weverij-zuid neemt hij afscheid van de leerlingen. ’s Avonds 
is er in aanwezigheid van de directie van de KSW en de burgemeester een receptie bij hotel 
Hofstee. 

50 jarig bestaan
In 1966 bestaat de voetbalclub Nijverdal 50 jaar en dat viert men groots. Uiteraard 
levert dat veel publiciteit op. De oudste nog bestaande club uit Nijverdal jubileert. Het 
Twents Volksblad pakt uit met een groot artikel. Daarbij plaatst de redactie het clublied 
op de wijze “Tsingelbel”.

Op zaterdag 21 mei begint de dag met een herdenking en het leggen van bloemen op 
het graf van “opa en oma” Praas, de oprichters en “pleegouders” van de vereniging. ’s 
Middags om drie uur is er een grote receptie bij Buursink. Met natuurlijk alle notabe-
len. Burgemeester Crommelin en sportwethouder Hemmink, afgevaardigden van de 
KNVB, TVB, alle lokale voetbalclubs en clubs uit de wijde omgeving, oud-bestuursle-
den. Ze zijn er allemaal. 

deel) en bloc aftreedt. Men blijft tot de ledenvergadering van 8 juli de belangen beharti-
gen, maar dan is het afgelopen. Gelukkig wordt de soep opnieuw niet zo heet gegeten als 
ze wordt opgediend, want tijdens die ledenvergadering blijken –op drie stemmen na- alle 
aanwezigen zich te scharen achter het bestuur.

De problemen zijn nog niet voorbij. Het blijft rommelen bij DES. Een paar jaar later (maart 
1969) verklaart voorzitter Pekkeriet dat hij erover denkt te stoppen als voorzitter. Reden 
is met name het gebrek aan discipline in het eerste elftal, waarvan hij ook leider is. Met dit 
laatste stopt hij op dat moment per direct. 

Poelakkker keert na afscheid terug in selectie
Het gaat voetballend niet goed met DES in het begin van het seizoen 1966-1967. Er zijn 
spelers vertrokken (Mondeel naar Den Ham) en gestopt (Eenkhoorn en topscoorder Rini 
Poelakker). “Sigarenboer” Poelakker stopt wegens zakelijke besognes. DES begint het sei-
zoen met een team dat gemiddeld nog geen 20 jaar is. Op zich niks mis mee, maar de ploeg 
raakt binnen korte tijd vijf spelers kwijt door blessures. Daar komen er later nog twee bij, 
waaronder de keeper. DES wordt door tegenslagen geteisterd; meer dan welke club dan 
ook. Het bestuur doet een dringend beroep op Rini Poelakker. Die laat zich overhalen en 
treedt weer toe tot de selectie.

In degradatienood
Tweede klasser DES heeft het moeilijk in het seizoen 1967-1968. De ploeg strijdt met SVVN 
om van de laatste plaats af te komen, als het team aantreedt tegen IJsselmeervogels. Deze 
ploeg komt op een gelukkige manier op voorspong. DES weet gelijk te maken en het gaat 
redelijk goed deze wedstrijd. Totdat keeper De Leeuw te ver uitloopt, de bal over zijn han-
den laat lopen en die over de doellijn ziet rollen. 

Daarna slaat de vlam in de pan en ontstaan er “moeilijkheden”, zoals in het verslag staat te 
lezen. “Het werd een warme zomermiddag”. Wat betekent: het loopt zodanig uit de hand 
dat de scheidsrechter de wedstrijd tijdelijk staakt en de spelers van IJsselmeervogels tot de 
orde moet roepen. Dat helpt, want daarna spelen beide teams de wedstrijd rustig uit. De 
roodzwarten verliezen. Omdat ook SVVN die dag verliest, ziet het er voor DES niet slechter 
uit.  

NIJVERDAL

Siep Brinkman voor derde keer Sportman van het Jaar
Voetbalvereniging Nijverdal houdt begin mei 1960 een dansavond voor de leden en hun 

partners. Muziek: Bartje Wieldraaijer en Jac. Hulleman. Oud-gediende Siep 
Brinkman wordt voor de derde achtereenvolgende keer tot Sportman van het Jaar 
gekozen. Siep is niet alleen bestuurslid, maar ook de stuwende kracht achter de 
jeugd, waarvan hij niet alleen trainer is, maar ook leider.

45 jarig bestaan
Hoewel het geen echt jubileum is, viert Nijverdal in 1961 haar 45-jarig bestaan. 
Vrijdags viert de club een feest (aangekondigd als “herenfuif”) voor leden van 35 
jaar en ouder en leden die niet in Nijverdal wonen. Zaterdags is er een receptie en 
zaterdagavond een feestavond met een “bijzonder goed verzorgd cabaret”. Maar 
dat niet alleen. Er is een slangenmens, een optreden van een accordeonduo, een 
conferencier met pianobegeleiding en als hoogtepunt een optreden van Ria “Roc-
kin’ Billy” Valk. Gehuldigd wordt Gerrit Praas, aanwezig als een van de oprichters.
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De kampioensreceptie is later bij hotel De Tonne in 
Hellendoorn. Uiteraard met de nodige sprekers en 
notabelen. Tijdens de receptie komt het bericht dat 
ook het tweede van Hulzen kampioen is geworden 
door op Gagelman met 1-3 van DES 3 te winnen. 
Voorzitter Velding is trots op zijn club en bedankt 
uitvoerig Leo Halle, die als trainer het succes van het 
eerste elftal kan bijschrijven op zijn palmares. 

Hulzense Boys – SVVN aanfluiting
Als Hulzense Boys oefent tegen SVVN, wrijft heel 
Nijverdal zich in de handen: hoera, een lokale der-
by. Als de wedstrijd is geweest, spreekt het Twents 
Volksblad van “een aanfluiting”. “Hoe de uitslag ook mag worden, aan spanning zal het 
niet ontbreken”, schrijft het blad vooraf. “Nou, aan spanning heeft het niet ontbroken. De 
wedstrijd is het schoolvoorbeeld geworden van hoe het niet moet. Op “real”-istische wijze 
(ware Gento aanwezig geweest, hoe zou hij zich de handen hebben gewreven van voldoe-
ning!) werd deze vriendschappelijke ontmoeting tot een aanfluiting gemaakt. Een uitslag 
kunnen we zelfs niet noemen, want voortijdig werd er een einde aan gemaakt.” Spelers 
kunnen zich niet beheersen en het gaat er hard aan toe. Zo hard, dat de scheidsrechter 
ermee op houdt. Het Twents Volksblad roept alle lokale besturen op de afspraak te maken 
nooit meer vriendschappelijk tegen elkaar te spelen. Dat scheelt het opmaken van rappor-
ten en het lijmen van breuken.

SV EVERSBERG

SV Eversberg opgericht (1966)
De buurtvereniging Eversberg maakt een grote bloeiperiode door. Drijvende kracht is 
Henk Twilhaar, ook wel bekend als Ba(ar) Henk (Henk van de Bare); ex-DES; een niet on-
omstreden persoon. In het dagelijks leven is hij acquisiteur van advertenties en abonnees 
van de Twentsche Courant32. Alles wat hij aanraakt, lijkt in goud te veranderen. Daarom is 
DES ook zo blij met hem als lid en voorzitter van de supportersvereniging. 

Het is een bijzondere dag voor Nijverdal-secretaris Gerrit Praas, die de volle vijftig jaar 
lid is geweest. Henny te Riet van de TVB speldt de ontdane secretaris daarom de zilveren 
bondsspeld op. Ook de vereniging laat zich uiteraard niet onbetuigd en voorzitter Leendert 
van Weert speldt hem het bijbehorende verenigingsinsigne op. Verder bloemen, cadeaus 
en alles wat erbij hoort, natuurlijk. 

Benefiet voor zwembad verkeerd gepland
In 1969 krijgt het dorp Hellendoorn een overdekt zwembad in de voormalige lagere school 
aan de Dorpsstraat. Voor veel Hellendoorners is dit een prestigeproject voor het kwijtraken 
van allerlei grote voorzieningen aan Nijverdal. Voetbalvereniging Nijverdal wil zich van 
haar beste kant laten zien en organiseert een wedstrijd tussen twee teams, samengesteld 
uit Hellendoornse verenigingen. De opbrengst van de wedstrijd is voor De Schoolslag. Het 
jammere is dat Nijverdal een verkeerde datum kiest. DES, De Zweef, SVVN en Hulzense 
Boys hebben namelijk al wedstrijden gepland. Daarle en Daarlerveen laten niets van zich 
horen. Het resultaat is dat Nijverdal speelt tegen een combinatie SOS/Vesos en dat de op-
brengst (500 gulden) laag is door het wegblijven van publiek. 

HULZENSE BOYS

Kampioen 1960-1961
Opnieuw succes voor Leo Halle. De Leeuw van Deventer behaalt ook als trainer van Hul-
zense Boys het kampioenschap. Dit keer in de tweede klasse TVB (competitie 1960-1961). 
Het kampioensteam bestaat uit: H. Ligtenberg, H. Velding, W. Hoogenkamp, H. Karsten, 
F. Ligtenberg, Z. Roembiak, H. Hamming, D. Mondeel, H. Mondeel, H. Konijnenbelt en H. 
Fransen. Grensrechter is H. Poffers. De kampioensreceptie is in hotel De Kroon in Hellen-
doorn. Daar blijkt uit de toespraken dat Hulzen niet promoveert, maar dat de tweede klas-
se eerste klasse wordt. “Een beetje wrang”, zegt voorzitter Sleijster van Nijverdal, “maar 
met als voordeel dat je ook de komende competitie oude vrienden ontmoet.”

Kampioen 1961-1962
Maar één seizoen voetbalt Hulzen in de nieuwe eerste klasse. Begin april 1962 is de club 
voor de tweede keer in zijn bestaan kampioen en dus promoveert de ploeg van de eerste 
klasse van de TVB naar  de vierde klasse KNVB. Hulzense Boys heeft het in de laatste wed-
strijd nog moeilijk tegen Vesos, dat niets weggeeft en manhaftig probeert de Boys van het 
scoren af te houden. Uiteindelijk winnen de kampioenen met 2-1 en staat de buurtschap op 
z’n kop. 

Het 50-jarig bestaan 
van de VV Nijvertdal 
in 1966. Foto boven: 
G.J.G. (George Jacobus 
Gerard) Garrard Praas. 
Hij wordt onderscheiden 
voor 50 jaar lidmaat-
schap door Leendert van 
Weert onder het toe-
ziend oog van bestuurs-
lid de heer Bouwhuis 
(voormalig fietsenmaker 
aan de Joncheerenlaan). 

Foto rechts: het bestuur 
van Nijverdal bij het 
jubileum. Achter vlnr: 
onbekend, R. Ooster-
broek, S. Brinkman, 
F. Bergboer en H. Wiel-
draaijer. Voor vlnr: 
C. Goorman, Praas, 
L. van Weert, onbekend 
en F. Textor. Wethouder Twilhaar 

biedt de een krenten-
wegge aan aan de 
bewoners van “achter ’n 
Knienberg”: de oprich-
ters van de Bultboys 
SV Eversberg. Zij staan 
voor hun tijdelijke club-
gebouw Café Oudelaar.

Krantenfoto van het 
Kampioensteam van 
Hulzense Boys.

32 Ik ken hem nog uit de tijd 
dat ik bij die krant werkte 
(JPvV). Ging tekeer als een 
Jehova-getuige. Verkopen 
met de voet tussen de deur. 
Deed ook aan abonnee-wer-
ving. Fikste gemakkelijk 
100 nieuwe abonnees in één 
weekend (waarvan er 98 na 
een maand weer opzegden, 
dat wel).
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Hij krijgt echter ruzie met deze club33 en zou bedankt hebben met de boodschap dat hij 
alles gaat doen om DES kapot te maken. Dat lijkt hij te gaan doen met de oprichting van 
een sportvereniging op de Eversberg; het gebied ten oosten van de Regge. In café Oudelaar 
is een vergadering waarbij de oprichting van een voetbalafdeling feit wordt. Dat is in sep-
tember 1966. Men gaat spelen op een veld tegenover het café.

Met ingang van het seizoen 1966-1967 voetbalt Eversberg in de TVB. In Nijverdal gaat het 
verhaal dat de oprichting van de voetbal vooral is gebeurd om DES dwars te zitten. Als de 
krant hem daarnaar vraagt, zegt Twilhaar uiteraard “nee” op de vraag of hij DES aan het 
pesten is. In het algemeen zijn de andere vier voetbalclubs teleurgesteld in de oprichting 
van nog een club. 

In eerste instantie gelooft men ook helemaal niet dat er een nieuwe club komt. Eind augus-
tus 1966 nog schrijft Willem Poorterman in zijn rubriek “Dingen waarover men spreekt” 
dat er geruchten gaan. Hij heeft de gemeente gevraagd of die velden heeft verhuurd en de 
TVB gebeld of er een nieuwe club is ingeschreven, in beide gevallen is het antwoord “nee”. 
Een paar weken later speelt Eversberg de eerste wedstrijd al.

Kampioen 1967-1968
Het seizoen 1967-1968 loopt voor de kersverse voetbalvereniging Everberg goed af. In een 
beslissingswedstrijd tegen Daarlerveen winnen de “Bultboys” met 3-0 en zijn kampioen 
in de derde klasse TVB.  In optocht gaat het naar café Oudelaar waar het feest is. Daar is ’s 
avonds ook de officiële receptie. 

Kampioen 1968-1969
Na het kampioenschap in 1968 promoveert Eversberg in 1969 naar de vierde klasse KNVB. 
Dat gebeurt in anderhalve wedstrijd tegen Vesos. Op Hemelvaartsdag staakt de scheids-
rechter de wedstrijd bij de stand 1-1. Later wordt deze wedstrijd uitgespeeld en wint Evers-
berg verdiend met 2-1 in een spannend duel, waarbij beide ploegen tot het uiterste gaan. 
Opnieuw grote vreugde bij de jongste club uit Nijverdal. 

Iedereen is blij en euforisch, behalve trainer Rikhof uit Wierden, die erop wijst dat de over-
gang van de onderafdeling naar de KNVB heel groot is. Diezelfde Rikhof lijkt de nieuwe 
trainer van De Zweef te worden na het vertrek van Bokkie Middelkamp. Het bestuur is al 
rond, maar vindt dat de spelers ook recht van spreken hebben. Die wijzen de nieuwe man 
af.

Na deze wedstrijd, waarin promotie veilig is gesteld, moet Eversberg nog spelen om het to-
taal- kampioenschap in de eerste klasse TVB. Opnieuw is Daarlerveen de tegenstander. Nu 
gaat het beter met deze laatste ploeg, die na een half uur spelen al op een 2-0 voorsprong 
staat. Eversberg gaat niet bij de pakken neer zitten en geeft vol gas. De achterstand wordt 
weggewerkt en zelfs omgezet naar een 2-3 stand. Daarmee is de club ook de algeheel kam-
pioen van de eerste klasse.

Op sportpark Gagelman zijn na afloop van deze competitie de wedstrijden tussen de kam-
pioenen zaterdag van de KNVB-afdelingen, Groningen, Friesland, Drente, Zwolle en Twen-
te. Organisatie in handen van Eversberg, dat zelf ook meedoet, maar kansloos eindigt op de 
laatste plaats. Winnaar van dit toernooi wordt het Friese Hiepen, dat vier keer gelijk speelt 
met 0-0 en een keer wint met 1-0.        

33 In het jubileumboek bij 
het 90-jarig bestaan van 
DES staat dat de aanleiding 
voor het vertrek van Henk 
Twilhaar het opheffen is van 
de elftalcommissie. Twilhaar 
is daarvan voorzitter. Deze 
commissie stelt wekelijks 
de teams samen, wijst de 
posities aan waarop men 
moet spelen en wie reserve 
staat. Dit systeem werkt niet 
meer en het bestuur besluit 
over te gaan tot vaste leiders 
per team, die moeten zorgen 
voor de opstelling. 


